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dindama naujoms skerdy- dalyj,
i
iš kur maskoliai dar ris prisidėjo prie užmušimo 3a viešose Lietuvos sostapi- prašymą atmainyti miesto pat dieną, apie 11 valandą,
nėms, ne mano nugazdinti pernai turėjo pasitraukti. enerolo Barrillos, bet pasku io įstaigose — vienu žodžių, valdybos paliepimą, kuri ga- iapsilankė viršininkas ir*, pas
žydus durnos atstovus, užda Maskoliškasis randas nuduo tinė atsisakė reikalavimą iš .rūksta jiegos, kuri visus pa vusi tūlų vežėjų prašymą pa- Juozą
<
Stoškų; ten klausinėjo
Revoliucija Maskolijoj. ryti jiems burną, kad jie ne- .<da, buk apie tai nieko neži pildyti. Tą Metiką palaikė
rauktų prie darbo, kuri ver keisti dabartinius vežėjų ru- šeimyninko
i
brolio Bonaven- y’eiinia kas leido terp žmo- (drystų peikti biurokratų no, bet Japonija jam faktais už įžeidimą ir, kaip paskuti stų savo darbštumu ir kitus
bus ir arklių apdarus lenki turo Stoškaus, bet nė to ne
į
paskalus, jog laike ma- darbų!
išrodo, kur Korėjoj dar stovi nės atėjusios žinios paduoda, dirbti. O tokia jiega buvo škais, sutiko, nežiūrint J tą, rado namie, teip ir sugryžo
^oliakųjų velykų visoj MaTeisybė, ,,Lygos” atstovai, maskoliškiejie kareiviai.
pertraukė bu Ouatemale di- M. Petrauskis Vilniuje,’jis kad permainymas formos ap atgal viršininkas be nieko.
ikolijoj bus parengtos žydų atskirų provincijų guberna
pliomatiškus ryšius; ginti sa sutvėrė, galima sakyti, šią sieis j 300 rubl. kiekvienam
Vincas . ir Bonaventūras
gĮjįaĮriynės. Laikraščiai ,,Ly- toriai, kuriems geriausiai be
Indijos.
vo ukėsua pavedė Suvienytų dien gyvuojančias ir plačiai vežėjui arba 300000 r. vi
Stoškai yra kaltinami už nu
f .Zatikrųmat,kolil-f' ir P°P'b jokio atsakymo žvejoti drum
Indijose, ypač jos dalyj, Valstijų pasiuntiniui. Su veikiančias „Vilniaus Kan siems, ir jis nėra reikalingas. baudimą valstiečio Delkaus
siundė jau nuo durnos susi stame vandenyj, siunčia ca Bengalijoj, turinčioj 90 mi taikyti nesutinkančias respu kles’, kuries per jo trtisą ir
Policija konfiskavo „Skar (Dievoniškių kaimo, Kalva
rinkimo tamsias minias ant rui raportus ir meldimus iš lijonų gyventojų, juo toliau, blikai nepasisekė. Rods per darbštumą augštai pakilo do” numerį 12.
Teiposgi rijos apskr.). Spėjama, kad
tydų- Ar „Lyga” ištikro vaikyti dabartinę durną ir juo didesnis apsireiškia ne- traukimas dipliomatiškų ry svetimtaučių akyse. Vienas konfiskuota paskutinis laik
čia bene bus B. Pavadžio iš
/ norėjo žydų skerdynes su valdymo būdą sugrąžinti J kentimas europiečių, o la šių dar nereiškia, kad karė apgailėtinas dalykas, kad M. raščio
„Top<5r” numeris. davimas, kuris, kaip anksčiau
rengti, nesinori tikėti. Juk senas vėžes. Bet ir su tuom biausiai, žinoma, išnaudo tuojaua prasidės, bet kad Petrauskio kompozicijos dar
„Kubu žmonių sąjungos” buvo apie tai „L. Uk.” Nr. 8
•joje Detrukšta apšviestų žmo jie, turbut, visai ką kitą no jančių visą kraštą ir jį val įniršimas gyventojų i>arube- iki šiądien nepasirodė spau Vilniaus skyrius sumanė lei
rašyta, teipgi yra apkaltintas
nių. o toki supranta, kad ri atsiekti, o ne ištikro su dančių anglijonų.
žiuose abiejų respublikų la doje. Gal Amerika, turtin sti savo dienraštį, bet dabar už tą pat. Ar tiesa, ar ne,
fcnonių skerdynėms negali skubinti dabartinės durnos
Kaip Maskolijoj, teip ir bai didelis, tai jie gali ir be gesnė už mus, pasirupįs, jam atmetė tą sumanymą. Mato su laiku pasirodys.
ma svarbesnių mierių atsiek išvaikymą. Greičiausiai, tais Indijose naują dvasią platina randų noro suskėbinti karę, atvykus, išleisti visus jo vei mai, sąjungiečiams pritruko
,L.U.’
ti, o jau mažiausiai toks įna reikalavimais jie bando nu augštesnėsės mokyklos ir an- pagimdyti pirm laiko susirė kalus.
pinigų ir jie pasikakina sanmi tinka palaikymui caro so gazdinti - bailesnius durnos glijouų Uždėtas universite mimą, kas, žinųma, turėtų
vaitiniu laikraščiu, kuris iš Iš Liudvinavo, Suv. gub.
sto ir jo niekeno neaprube- atstovus, norinčius vien kuo- tas, nors jame veik visi pro suskubinti karę.
Šiuo tarpu daug apie Vil eis greitu laiku, A. Schmidto Liudvinaviečiai, per , ,V.
iiuotos valdžios, už ką, kaip ilgiausiai ją palaikyti, todėl fesoriai yra anglijonai. Ta
Žinias”, siunčia atstovui Pe
niaus lietuvių gyvenimą ir jų redaguojamas.
ji pati giriasi, kovoja , ,Lyga: nuolankius. Tuos, turbut, me nieko įstabaus nėra.
darbus nerašysiu. Pasisteng Vilniaus teismo rūmai,Ko trui Leonui sekančius reika
tikrųjų maskolių ”. Žmonių „Lyga”, su gubernatoriais ir Augštesnėji mokykla, nors
siu kitose korespondencijose vo 28 d., nagrinėjo Lietuvi lavimus. •
skerdynės, kur jos neatsitik ūkininkais reakcijonieriais ir neturi savo siekiu platinti
plačiau pakalbėti. Čia pri škoje Brastoje buvusio du Męs, Liudvinavo valsčius,
tą, ar tai Maskolijoj. ar aug susidėjusi, stengiasi dar nuo kokias naujas idėjas, bet ji
Iš Lietuvon sostu pilto. dursiu, kad 25 d. kovo įsistei rnos sąnario, p. KondrašUko susirinkę, sutarėm valsčiuje
liau už ją stovinčioj viešpa- lankesniais padarykika lavina protą, o išlavintas pro
Vilniaus lietuvių gyveni gė seniai | ageidaujama ir la bylą, kurioje jis kaltinamas šio reikalauti.
/ tystėj, diskredituoja kiekvie biausiai gi bijosi durnos iš tas pats tinkamas idėjas su mas turi savyje daug įdo bai svarbi kultūriškame lie pagal krim. ist. 129 str. Vi
1) Kad butų panaikinta
ną randą. bet jo nesudruti- vaikymo demokratų arba ka randa. Kas mokyklai, net maus iš visų atžvilgių. Vie tuvių gyvenime „Lietuvių sas apkaltinimas paremtas
karės metas, karės lauko tei
na, naikina kreditą tos vie detų partija. Pakanka tik iuniversitetui kitokią užduotį
Lietu privatiškais laiškais, kuriuos smai ir mirties bausmė; kad
noje trumpoje koresponden Mokslo Draugija”.
špatystės, kur žmonių, krašto Stolypinui
;
susiraukti, o de- jnorėtų paskirti, tas nesu- (cijoje negalinu daiktas pa- viai tikisi, kad tai bus įstai jis rašė, būdamas durnos są butų duota laisvė tikėjimo,
ukėsų skerdynės atsitinka. mokratai paremia jo mierius. pranta visai mokyklos užduo- kelti ir išaii
inti viskas. ga tikrai svarbi, nes ji kito nariu, savo seserei ir tėvui. žodžio, spaudos, susirinkimų
Jos geria tįsia i parodo rando Jeigu dar pasisektų į savo tės. Indijos universitetas ir Dėlto šiuo tariu tekalbėsiu kia, sulyg savo tikslo, būti Laiškuose atstovas aprašinė ir susidraugavimų; ypatos ir
silpnumą arba, tiesiok sa pusę mažais nusilenkimais maskoliškųjų profesoriai ne apie tą, kas įdomesnio ir ma ir negali. Tat, pagalios, tu jo durnos kovą su valdžia. namo nepaliečiamybė ir pil1
kant, jo nedorumą. Juk ran patraukti lenkus, tai jau du kėlė tautiškos indiečių ir lonesnio bus broliams-ameri- rėsime vieną svarią, rimtą ir Vos Kondrašuk sugrįžo iš na amnestija politiškiems
do pareiga ginti ukėsus nuo rnoj galėtų kairiuosius per nemaskoliškųjų tautų dva kiečiam* išgirsti.
teip reikalingą musų gyveni Peterburgo namon, buvo su prasikaltėliams. ■
skriaudų, užlaikyti tvarką, sverti dešiniejie. Taigi visi (sios, neplatino socijalbtiško
imtas ir tuoj pasodintas ka2) Kad butų įveda tikrai
Už keliato stnvaičių ren me draugiją.
ramumą. \ Skerdynės gi to gazdinimai žydų skerdynėms, mokslo, jie lavino vien proi
lėjiman,
kur
prasėdėjo
penVietinių
inteligentų
tarpe
konstitutiška valstijos tvar
giasi aplankyti Amerikos lie
neatlieka. Užrubežiuose tą reikalavimai išvaikyti durną tą, o su išlavintu protu stu
i
kis
mėnesius.
,
V.Ž.
’
kįla
mintis
įsteigti
Vilniuje
ka su atsakoma durnai mini
tuvius žinomas konųiozitopamato net bankininkai ir greičiausiai turi siekį — su- dentai pats surado tinkamus
„Tauliėku*
namus
”
,
kurie
sterija, o ministeriai butų jos •
rius-dainininkas
(operteta)
jie tokiam silpnam, nedo- drutinti bailesniais atstovais1 idealus.
butų
visų
gyvuojančių
drau

H
Snvalkų.
renkami slaptu balsavimu.
Mikas Petrauskifc. Ši žinia,
g ram, negalinčiam apginti rando partijas.
Ravalpindij čiabuviai in- spėju, labai apdžiugįs ameri gijų bendra savastis. IštleČia kalėj i man atvarė nu 3) Kad butų duota Lietu
!( ukėsų, randui, pinigų neskoKad andas nenori vaiky’ diečiai atvirai sukilo prieš kiečius lietuvius.
sų
didis,
puikus
ir
begalo
teistuosius
pakarti:, Vincą vai kuoplačiausia savyvalda,
Būdami
i lys. Tą turi žinoti, jeigu ti durną, apiex tai negalima• išnaudojančius Indijas atėsimpatiškas
ir
reikalingas
su

Vebzdaucką ir Baltrų Pava o jos organai, kad butų ren
toli nuo gimtojo krašto, kiti
nevisi sanariai, tai bent va- abejoti. Juk be jos užni-• junus. Jų piktumas kreimanymas.
Tiktai,
klausy

dį.
Juos pradėjo tardyti iš- kami viršminėtu budu.
| dovai „Lygos maskoliškosios bežių bankininkai neduodat piasi ne vien prieš europie- seniai jau gal negirdėjo kai mas, iš kur gauti pinigai tam
naujo, nes, sako, jiedu išda 4) Kad butų prijungti 1
mo dainelės, tos liūdnos, me
į tautos”. Be paskolos gi sve- paskolos, kadangi gerai žino,> čius, bet apskritai prieš
sumanymui
Įvykdyti!
Vieti

rinėja „tikruosius’’ kaltinin Senapilės, Vilkaviškio, Nau
I tur, ką teipgi turi žinoti „Ly- kad be durnos negalima kra• krikščionis. Jie stengėsi iš- lancholiškos dainelės, kuri nių lietuvių tarpe nėra nė
kus užmušimo šnipų Delkų. miesčio, Kalvarijos ir dalis
savo malonumu? patraukia,
gos” vadovai, negalima nė što nuramyti. Jis vien sten• griauti krikščioniškas misijas
vieno,
kuris
galėtų
paaukoti
,L.U?
užima, leidžia užmiršti dienos
Seinų ir Suvalkų pavietų
caro sosto, nė biurokratų giasi durną sau nuolankesne ir bažnyčias; užpuolė ant
tautiškiems
reikalams
50
—
70
vargus ir rupesnius. Man
Naktyj į 21 d. kovo val prie etnografiškosios Lietu
sauvalios palaikyti, he sve padaryti. Atsiekimui gi sa triobos krikščionių draugy
Sunku
neteko matyti rengiamojo re- tūkstančių rublių.
stybės
durnos sąnario Suval vos.
timų pinigų caro sostas gali vo mierių neniekina nė jokio stės, išvaikė ten susirinku
Įiertuaro, kuriuo bus vaišina tikėtis iš vieno žmogaus to kų gub. atstovo Buloto bute
5) Kad butų panaikintos
labai greit sugriūti; sugrius ginklo, šaukiasi pagelbon sius, daug jų sumušė, išplėšė
mi amerikiečiai lietuviai, bet kios gausios aukos, jei l»ent policija i adarė kratą, jam akčyžės ant reikalingiausių
jis tikrai, kaip tik pritruks net juodašimčių organizato misijonierių gyvenimus! Su
iš viso ko ir iš privatiškų lai kelintas ar keliolika, gal ke-* neesant namie.
mums daiktų.
pinigų apmokėjimui gerų al rius — u Lygą tikrųjų ma kilo indiečiai ir Amrithare,
škų spėju, kad amerikiečiams, Hosdešiintįs sumesti tegalėtų
6) Kad visi mokesčiai bugų policijos perdėtiniams ir skolių” ir popus.
30 mylių nuo Iškorę. Ga lietuviams teka išgirsti tas, tokią pinigų krūvą. O k<> Susitvėrė Suvalkuose drauuž algas ginantiems sostą
kia naivia ii to butų - tai govė „Vienybė ’. Tikslas Josi tų teisingai paskirstyti. ,
Kad teip ištikro yra. rodo lima laukti sukilimų ir ki ko dar nėra girdėję.
kareiviams. Pinigų namie- tą ir paskutiniai atsitikimai tuose apskričiuose.
7) Kad visose mokyklose
vėl kitos rųšies klausymai geras — vienyti ir vesti prie
Męs,
so.'tapilio
gyventojai,
susipratimo
Suvalkų
miesto
butų
įvesta kiekvieno kampo
je, mokesčiais nuo žmonių iš Maskolijoj.
Maskoliškosios
Anglija jaučia pavojų ir esame išlepinti iš visų esteti Kas pažįsta „Latvių Mokslo
lietuvius,
ypač
tarnus
ir
tar

luptų ir dabar jau nepakan vęlykos praėjo ramiai, sker rengiasi jį patikti. Kara
prigimta kalba.
kos atžvilgių. Kas amerikie Draugijos” istoriją, tas gero naites, kurių čia yra daug,
ka caro randui. Nereikia dynių niekur, net Odesoj ir liaus vietininkas suteikė vie
8) Kad Vilniuje butų lie
čiams lietuviams už kelinto se pasekmėse ir darbo nau ir šelpti mokslą n einančią
dar užmiršti, kad turtingiau Kišineve nebuvo. Stolypino tinėms valdžioms daugiau va
tuviams įkurtas universite
dingume
neabejos.
—
Sakau,
si užrubežių bankininkai yra randas jų nestabdė, kadangi lios, taigi mat elgiasi teip sanvaičių išgirsti teks, tą męs kad tokia mintis drąsi, labai jaunuomenę. Kaslink antro tas.
žydai, jų rankose didžiausi jo įsodyti jeneral-gubernato kaip ir Maskolijoj, kur ran jau girdėjome ir garsiai, ir drąsi, bet tvirtinti, kad ji vi tikslo tos draugovės, tai dar
9) Kad butų nebe varžomas
pinigai, be tų turtingųjų žy riai.! turi neaprubežiuotą val das jeneral-gubernatoriams širdingai plojome musų dai siškai neįvykdoma — spėju, nežinia, bet pirmutinį tikslą ekonomiškas ir kultūriškas
nininkui. Čia turiu būtinai
nė kiek nepildo, kaip tat bu kilimas.
dų prisidėjimo nė joks ran džią, nevisada jie klauso Sto davė beveik niekeno neapru
paminėti, kad M. Petrauskio nieks netvirtįs.
vo prižadėta. Per valdybos
das paskolos gauti negal. lypino prisakymų.
Vilnietis.
10) Kad mažažemiai ir be
Antai bežiuotą valią daryti ką nori. nuopelnai tautiškos muzikos
rinkimus
įsteigėjai daugiau
Apie tai ir maskoliškas ran Odesoj, jenerolas Kaulbars Ar Indijose mėgždžiojimas
žemiai
butų aprūpinti majo
srityje yra dideli, ir jie nuo
žiurėjo „skribliuotų” panelių
Iš Vilniaus.
das turėjo progą persitikrin jau na sykį, priešais centrą- Stolypino padavadijimų iš
ratų žemėmis su kuolengviaulatos auga. Visa, ką męs
Kuomet
ti, nes jau kelis kartus, dėl liško rando norus, parengė duos geresni s ’ ,u Maskoli
21 d. kovo, Pylimo gatv. negu tarnaičių.
siu
išmokėjimu naudai vieti
šiądien didesnio turime mu
nr. 30, apsaugos skyriaus pirmininkas susirinkimo pa nių gyventojų.
persekiojimo žydų Maskoli žydų skerdynes. Jeigu da joj vaisius, galima abejoti.
zikoje — priguli M. Petrau
agentai suėmė 41 žydų mo kvietė prisirašyti prie drau
uj, užrubežiuose pinigų gau bar jų neparengė, tai matyt,
Jeigu IndijoBa pasikeltų skiui. Dvi opereti: „ Adomas
11) Kad majoratų girios
kytoją .ir vieną laikraščio govės ir kuomet visi jau pri
ti negalėjo. Todėl, papra lygiai Kaulbars, kaip ir jo visi gyventojai, ji lengvai
butų
pavestos valdyti ir nau
ir Jieva” („Vilniaus Kan
„Volkszeitung” koresponden sirašė, tai „neskribliuotos”
stai, jeigu caro randui reika padėtojai juodašimčiai ir gali suvisu pasiliuosuoti nuo
dai vietinių gyventojų, be iš-t
klių” savastis), „Kaminkrė
tą, susirinkusius žydų vaka laike rinkimo valdybos nė
linga buvo užrubežiuose pa „Lyga tikrųjų maskolių”, jų Anglijos jungo.
Indijose, tys ir Maluniitaas”, Žemkal
naikinimo.
rinėje mokykloje. Visus su balsavimo kvitelių negavo.
skola, jis pirma truputį pa- rengti nenorėjo.
ant 300 milijonų gyventojų, nio melodrama „Birutė”, K.
12) Kad teismuose, kance
Pirmininko ir knygininko
imtuosius pralaikė mokyklo
liuosuodavo žydus varžančius
Pirmą velykų dieną caras yra tik 250000 angliškų kar Jasiukaičio operetė; „Rugialiarijose
ir kitose vietinėse
je nuo 4-tbs iki 7 j vai. vaka vietas užėmė kunigai.
pančius. Kadangi į „Lygą
eivių;
atskiros
gi
indiškos
pas save į Carskoje Selo vėl
piutė” ir tt., lai vis M. Pe
įstaigose butų įvesta lietuvi
,L.U.’
ro, paskui gi nuvedė kalėj!tikrųjų maskolių” priguli pasikvietė durnos pirmininką viešpatystės turi dar Angli
trauskio darbas. Ar tie da
ška kalba.
man prie policijos.
daugiausiai augštas vietas
Goloviną. Durna teipgi už- jos apginkluotą locną kariu- lykai teks paųiatyti ameri
13) Kad į valdžios įstaigų
užimančių urėdninkų, tai jie’ daryta, jos atstovai turi menę. Jeigu ir tos, esančios kiečiams — nežinau; bet ži Per pastaruosius 6 mėne Iš Keturvalakių, Vilkav.
valdininkus butų skiriamos
apskričio.
to visko negali nežinoti. Jei
po Anglijos protekcija, vie nau, kad jie išgirs M. sius apšvietos ministerija lei
šventę, sesijų nelaiko.
atsakančios
ypatos iš vieti
gu. vienok, „Lygos” laikra
kompozicijas: do atidengti Vilniaus mok Labai nekantriai laukėm, nių gyventojų.
Iš Peterburgo priemiesčio špatystės pristotų prie suki Petrauskio
ščiai siundo tamsias minias
„Juros bangos”, slo apskrityje daugiau kaip kad sušaukus dūmą, valdžia
Aleksandrovsk kalėjimo, lai limo — Anglija negalėtų at „AČiu”,
14) Kad bežemiai darbi
paliaus darius kratas ir are
40 vidutinių mokyklų.
aid žydą, gazdiua naujoms
ke dievmaldystos pirmą Vely stovėti, turėtų iš Indijų pa „Paukščiai”, „Kaitink šviesi
ninkai
butų asekuruojaml
skerdynėms, tai reikia many
Kalbama, kad butų sam štavimus, bet kur tau!
kų dieną likosi išliuosuota 13 sitraukti teipjau, kaip, šim saulutė” ir daugeliu kitų, pa
ant
senatvės,
ligos ir kitokių
ti. kad ji tuom nenori ištikro
dytojai sužinoję, kad savinin Ketverge, 7 d. kovo, 7 va
tas
metų
atgal,
turėjo
pasi

ties
kompozitoriaus
dainuo

nelaimingų atsitikimų.
skerdynes pagimdyti, bet politiškųjų prasižengėlių. Į traukti jš rytinių Suvienytų jamų.
Vienas į didžiausių kai nori padidinti užmokesnį landą išryto, atsibeldė iš Vii?
kalėjimą įsiveržė pulkas gin
15) Kad butų priverstinas
^luauo tais gazdinimais kito
Valstijų Šiaurinės Amerikos. lietuviškos muzikpa gaivinto už butus Ateinantiems me kaviškio į Bardauckų kaimą
kluotų
revoliucijonierių,
už

abelnas
vaikų mokinimas.
kius mierius .atsiekti.
jų suteiks*nemaži džiaugsmą tams, organizuoja butų ir žemiečių viršininkas su 18
mušė vyriausiąjį inspektorių;
16) Kad visi kareiviautų
Mat terp kairiųjų partijų
Amerikon lietuviams. Męs iš krautuvių samdytojų sąjun dragūnų ir keliatu sargybi
Vidurine Amerika.
metė
porą
bombų
ir
iš
sumi

savo
šalyje.
dūmos atstovų daug yra žyNesutikimai terp Mexikoi savo pusės linkime p. M. Pe- gą, kuri neleis namų savinin nių. Pirmiausia padarė kra 17) Kad butų sumažinti
šimo pasinaudoję, išvedė 13
kams didinti užmokesnį už tą pas ūkininką Vincą Sto
ir jie priguli prie drąse
politiškųjų
prasižengėlių, ir Guatemalės paskutiniuosei trauskiūi laimingus kelionės butus r ir abtlnai sutvarkys škų. Krata tęsėsi 4 vai.: muitai ant javų ir gyvulių,
sniąją ir iškalbesniųjų duterp kurių buvo ir teip vadi laikuose dar labiau pasididi ir k nepuikiau^8 kloties užmokesnius už butus ir čia, jieškodami paties šeimy- gabenamų į užrubežį; kad
giuos sąnarių. Savo kalbose
no. Guatemaliečiai jau už• Amerikoje ir skubaus sugrįnami teroristai.
ninko, išvertė iš visų kluono butų lengva gauti užsienin
krautuves.
^ykį gerai sudrožia ,,LyJaponijos randas atsiuntė puolė ant Mexiko parengtų žimo Vilniun,, nes jis čia
Šiomis dienomis Vilniaus šalinių šiaudus. Šeimynin- pasai.
^^kina jos ir su ja
reikalingas,
Mexikai mums labai
maskoliškamjam
protestą jūrinių žiburių.
Seka 33 parašai.
gubernatorius gavo iš vieti ko nerado namie; jo tuom
ri®inaQči° raudo darnuo
Guatemalės
pareikalavo
Musų
scena
be
jo
nupuolė,
prieš laikymą maskoliškųjų
■M
Taigi ar tik „Lyga”,
išdavimo JeneroląLima, ku- dainos ne teip dažnai skam- nių vežėjų nemažos kuopos tarpu buvo prasišalyta. r Tąkareivių šiaurinėj Korėjos

IŠ LIETUVOS.

Komitetai susideda išse 5 Columbus, O. Sustro
15 Steponų, Vilka v. apskr. prastas, darbas žiemų-vasarų džioj priešininkai. Jis sakė: tėvų grieką! Kodėlgl ta bau ka visus išskerstų. Štai ne- kančių ypatų: Ben. Audra — kavo čia ledo išvažiotojfl
nuo saulės iki saulės. Už to ,Ir žinote, kas toki socijali- smė tik antt’darbo žmonių dėlioj ant parapijos susirin

1906 m. pasisamdė ant vi
sų metų ūkininkai B-ką vai
kinas Kalakauckas. Pastojo
nuo Trijų Karalių, išbuvo ik
šv. Onai, nes buvo labai su
sirgęs. Išviso nuo ūkininko
B. buvo išėmęs 7 rb.
Ūkininkui B. tas nepati
ko, nors dar jam išpuolė pri
mokėti tam vaikinui.
1907 m. 10 d. kovo B-s at
siuntė pas Kalakauckądu vi
siems žinomu huligauu Š. ir
B., atimti nuo jo ir tuos 7 r..
Plėšikai, įėję pas KalakaucM, atrėmė jam revolveriu^ Į
krutinę ir liepė atiduot 7 rb..
Ans tiek neturėjo, atidavė
paskutinį 1 rublį, o kitus še
šis atidavė 12 d. kovo, nes
plėšikai buvo įbauginę, atsi
lankysiu kitu syk.
,V.ŽJ

Jie reikalauja didesnių algi
kį vergiškų darbų ordinarči- štai? — Tai „razbainikai” — nukrito?} O gal nusikalto tik kimo kun. Matulaitis žmo prezidentas, Kazys Pilėnas —
kai gauna: 30 rub. pinigais, atsakė pats klebonas; — pas pirraiejiąn darbininkų tėvai? nėms pasakojo tokią naujie sekretorius, Jonas Bujauckas ir trumpesnio darbo laitaM
5 Denver, Col. Kastro
16 purų rugių, 7 — miežių, juos nėra nė Dievo, nė dū Ne! Kunigai tyčia platina tų ną: buk caras išėjęs iš proto — iždininkas, Tamošius Braževičius
—
knygius
ir
Kazys
ir
sostą
užimsiąs
Jo
brolis,
ku

kavo Čia darbininkai lentn
3 — avižų, pusantro žirnių, šios, jiems nereikia nė bažny nesąmonę, kad darbininkams
plovyklų. Jie reikalauja^
pusę pūro linų sėja, karvę čios, nė kunigų ir tt. Tokius akis apdųmtų(|kad prikalbin ris viešpatausiąs iki bepročio Tumasas — patarėjas.
Sąnarys.
dėsnių
algų.
Mikalojaus
sūnūs
busi.ĮS
me

laiko — 1, avių — 2—3; tar tai jus „razbainikus” išrin ti juos kantriai ponų ir jų
naitės gauna po 3 rubl. per kote atstovais nuo Kauno šalininkų • Kunigų naudai tuose. Naujasis patvaldys,
5 Wilmington, Del. Strej.
mėnesį savo drabužiais, mei gub. Kur justi protas, kur dirbti! Užtai jie siūlo dar caro brolis, ketinąs išskersti
kuoja [čia 200 dailidžių,
„krikščioniškų nuraminimui Maskolijos, ke
strų darbininkai gauna žiemų jūsų galva? Dabar „visos ka bininkams
reikalauja didesnių algų
ralystės
(!)
dyvijasi,
kad
nuo
meilę” šiame sviete ir laimę lis šimtus tūkstančių socijapo 50 kap., o vasarų — 70 k.
5 San Francisco, Cal.
savo valgymu r padieniams Kauno gub. išrinko socijali- aname gyvenime, gudriai pa lįstų ir.... tuosyk busianti
Kuroki Amerikoj.
streikavo
Čia 3000 darbiniu,
silikdami sau gerovę ir pui tokia pat tvarka kaip Angli
moka: samdininkėms po 40— stus.”
Štai galva, štai protas! Ar kų gyvenimų čion ant žemės. joje: užvestos busią geros mo Seattle, Wash. 2 d. gegu kų geležies dirbtuvėse.
60 kap., žiūrint, koks darbas,
žio atkako čia pagarsėjęs ka K St. Lotus, Mo. Sustrei.
vyriškiams — 70 kap.. Jo tik kartais „nesidyvija visos Socijalistai rūpinasi atida kyklos, gera valdžia ir tt.
kio susipratimo terp vietinių karalystės” iš Truskavos kle ryti akis darbininkams ir pa Tai mat kokios tvarkos kn. rėj su maskoliais japoniškas kavo čia darbininkai apaujenerolas Kuroki ir jo štabas. stuvių trijų laikraščių iškodarbininkų nėra, užtat ir jo bono šviesumo ir išminties? mokyti juos4 kaip padaryti Matulaitis apaštalas.
kių streikų ir reikalavimų Čia kur kas labiau reikia žmogišku savo gyvenimą ant Skaitytojas, iŠ viršui pa Jis, kaipo Japonijos kariu- vojimui didesnių algų.
' ,L.U? žemės. Bet darbo žmonėms duotų citatų, galės drąsiai menės atstovas, -keliauja da •f Vancouver, Brit. Col
niekuomet nebuvo. Tiktai „dy vytis.”
susipratus, turi sumažėti ir spręst, ant klek Jo dvasiškos lyvauti parodoj Jamestowne. Streikuoja čia akmenų skal.
pereitų vakarą pats grafas,
„iš mielaširdystės”, teikėsi Iš Platelių ir Beržorso. kunigų kišenių storumas; pažiūros stovi augščiau poli Ne tik japoniečiai, bet ir d y toj ai.
amerikonai priėmė japonišką
padidinti darbininkams al Tose vietose labai brangiai dėl to kunigai visas Savo pa- tiškųjų.
jenerolų
labai karštai ir šir < Tacoma, Wash. 8tr«.
gas, kad „nesibuntavotų” ir apmokamos pamaldos, pav.: jiegas stato, kad tik išniekin Nė ne dyvas, kad to
kuoja čia vežėjai.
kad „buntaučikų” neklausy už šv. mišias salunavas mo- ti žmonių akyse socijalistus, kiems kunigams nė Lietu dingai.
T Butte, Mont. Streikai
Iš Kauno.
tų. Pirmiau darbininkai gau kasi 3 rb., už giedojimų da dėl to jie ir su tokiu Įnirti voj nėra vietos ir vyskupai
Daug
ateivių.
16 d. vasario ant einančių davo dar menkesnę algų ir lies egzekvijų mokasi 5, 6 r., mu kovoja su socijalistais, tokius kunigus, kaipo išme New York. Į dvi dieni į tarnaujančių ant gatviniu
o čielos egzekvijos prekiuoja nesidrovėdami vartoti bjau tąs, su mielu noru..., „lei
karų pasibaigė laimėjimu
,8k.’
dviejų valdininkų užpuolė ordinarijų.
čianykštį
portą
garlaiviai
at

10 rb..
Lydint numirėlį, riausių įrankių.
streikierių, kuriems padidino
džia” Į užrubežį.
5 piktadariai ir norėjo atim
gabeno
20729
ateivių.
Dau

apart
mišių
kunigui,
reikia
algas.
Bet Čia jau ir tamsiausios
ti nuo jų pinigus, surinktus Iš Žemalės, Telšių pav.
giausiai
atgabeno
italijonų.
Iš Londono, AngllĮo). bobelės iš jo pradėjo juoktis,
iš monopoliaus. Vienas val Į 17 d. vasario naktį atva duot už „impravodijimų” 1
* McKeeb Ročką, P±.
rub.,
o
palydėti
reikia
vos
30
Musų prabaščis, kun. K. o atsirado ir tokių, kurie tie Tiek ateivių į teip trumpą Luckhardto geležies dirbtu
dininkas šovė, bet nepataikė. žiavęs Skuodo antstolis į Že
laiką čia dar niekada ne at
Piktadariai teipgi šovė ir, už malės miestelį, ir padarė kra žingsnių! Teip brangiai ima Matulaitis, pabudo iš miego: siog iš jo naudojasi.
vėse darbo yra gana Ir iš
kako.
mušę vieną valdininką, pasi tų. Mat j ieškojo uždraustos už visokias pamaldas, kad pradėjo darbuotis.... keikti Tūlas Jurkevičius „varo”
kitur pribuvę darbininkai
leido bėgti. Ant to triuk degtinės. Taigi kokių tik neturtingesni žmonės užper socijalistus, juos sulygino su čia teip vadinamąjį „Lietu
galėtų čia gaut darbą.
Prapuolė pastorius.
šmo subėgo žemsargiai ir pra surado degtinę, tuojaus kon ka mišias pas kitų parapijų juodašimčiais.
višką kliubą”. Jurkevičiui Humpstead, L. L Prapuo
Anderson, Ind. Dėl sto
kunigus.
Jeigu
žmogui,
užPrikėlė
kunigėlį
iš
ilgo
pafiskavo,
dargi
ir
trejosdevydėjo vytis piktadarius, ku
vienok ir šeip ir teip besimą- lė iš čia pastorius aristokra kos tnedegos, čianykščioee
perkant mišias pas mus ku ilsio pasekmingas platinimas stant, biznis nesiseka: skolo
riuos nepoilgam ir sugavo. nerios nepasigailėjo.
tiškosios episkopaių bažny geležies dirbtuvėse dirba su
Vienų iš jų policija pažino,
Sujudinęs visų miestelį, nigus, nepritenka 10 kap., ar „Lietuvos Ūkininko”, kokio se paskendo ir nebežino, kaip čios, Kuode Cooke; su juom pertraukoms.
yra tai bėgęs iš kalėjimo ir nusidangino į Žemalės sodžių daugiau, tai jie nepriima, ir laikraščio B. Audra išparda išsisukti.
prapuolė ir jauna avelė,
San Francisco, Cal. Lau
kaltinamas vagystėj ir už pas viršaitį Klemeaį ginklų žmogelis turi eiti pas žydų vinėja terp vietinių lietuvių Bet štai pasisuko čia
Florette
W
haley.
Pastorius
kia
čia
streikų net 11 darbi
pasiskolinti.
Kunigai
mus
net įM) kelias dešimtis egzem jam pagelbon jaunas vaiki
puolimuose Zorenkov, antro jieškoti, bet rado tik senų
paliko
savo
pačią,
kuri
sugrį

ninkų unijų. Darbininkai
pravardės nesužinojo.
sutrūnijusį „liververį” ir ke turi 7 arklius, bet laike kalė pliorių per sanvaitę. Kuni nas, kuris turi ant kun. M.
žo
pas
tėvus.
pareikalavo 8 vai darbo
mat
dojimo
reikalauja
arklių
nuo
gėlis, apie tai nuo bobų iš neišpasakytą įtekmę ir jaus
,L.U.’ lis laikraščius sukoufiskavo.
dienos.
Iš ten išsibeldė paš K. Rut žmonių, nors jis ir biedniau- girdęs, tiek aut Audros įtūžo, damas, kad iš to galima bus
Sniegas.
.1 '
Iš Kovarsko, Ukmerg. pv. kauską, pas kurį stražnikai, sias butų. Sako tokia „ma kad, nieko nelaukdamas, pasipelnyti, vaikinas įkalba
S
outh
Omaha, Nebe.
Pereitos pėtnyčios dieną,
Čia pradėjo labai siausti radę pavojingas valdžiai deš da”. Bet dar ne visi mus pertraukė su Juom savo drau kun. M*., kad parapijonams
8000 darbininkų dirbančių
vargai! Žmonės turi klebo giškus ryšius, o „Lietuvos užmanytų pirkti nuo Jurke taigi 8 d., gegužio, siautė Čianykščiose skerdyklose pa
policija. Visur daugybė kra ras, irgi sukoufiskavo.
sniego darganos š tetuose:
tų. Terp kitų iškrėtė nese Pavargęs per naktį ponas nui ir berną nusamdyti, kuo Ūkininką” apšaukė socijali- vičiaus kliubą. Ir štai 'tau:
kėlė algas ant 5—15%.
niai sugrįžusį iš kalėjimo antstolis nuvažiavo į Žema met reikia bernui algų mokė etišku. Teip padaręs, tuojaus nedėlioj, 14 d. balandžio, Missouri, Kansas, Nebraska,
Fernie, Brit. Col. Pa
Kuzmų, paėmė daugybę kny lės dvarų atsilsėti po tokio ti, jam klebonas sako, pusę parsikvietė pp kelias dešim kun. M. liepa žmonėms susi Iowa, Wisconsin, Illinois ir
sibaigė čia angliakasių strei
gų ir suėmė jo žmonų. Kny sunkaus darbo. Bet ir čia algos susirinksi iš parapijos. tis egzempliorių „Žvaigždės” rinkti į kliubą. Keli, kuni kituose. Teip vėlybo sniego
kai. Darbininkams pakeli
seniai
čia
jau
nebuvo.
gas ant rytojaus sugrųžino, neapleido jį pasišventimas Yra pas mus ir „špitolė”, kur ir „Šaltinio” ir brukdamas go paklausę, ir padarė. Ne
algas ant 5—12%.
bet Kuzmienę išvežė Ukmer tėvynės labui. Matyt gero gyvena klebono bernai, ku juos sayo Kolektoriams.... paisant protestų nekuriu są
Gaisrai.
I
JĮNev York. Streikuoja
gės kalėjiman, — buk tai kai atsilsėjęs, sušaukė aplin rie turi apdirbti jo žemę, ne „platinaapšvietimą”. Kadan narių, kad visi rakandai,
Toronto, Ont Sudege čia Čia ir Brooklyne 3000 frachKauno žandarų viršininkas kinių sodžių valstiečius ir sveikų ir ligotų jis nelaiko. gi žmonės įpratę skaityti de- kurie tik randasi kliube, nu alaus leidyklos Davis Brewliepęs. .
kaipkuriuos miestiečius, įsa Yra dar dvi altarijos; tas kle mokratiškesnius laikraščius, pirkti iš sudėtų tam tikslui ing Co. Nuostolius skaito tų iškrovėjų. Jie reikalauja po 5c. daugiau už darbo
Užėjus reakcijai, pas mus kė jiems aklai klausyti dva bonas nuomon atiduoda, o prie kunigėlio brukamųjų sąnarių pinigų, kun. M. su iki 150000 dol.
valandą.
priviso šnipų daugybė. Tan riškių ir visur trauktis jiems pinigus sau ima.
nekimba, tai jis net kainą savo pritarėjais suderi su
kiausia, turėdami pikti, įduo- iš kelio. Ypač labai smar Metas jau butų plateliškie- savųjų sumažino, kad tik Jurkevičium ir pažadėjo Jam Durham, N. C. Sudegė T Chicago, 111. Streikuo
zda vieni kitus. Terp jų yra kiai gynė užveizdų Pacevy- čiams susiprasti ir neduotis daugiau jų išplatinti ir sy užmokėti už nieko never čia Carrolina hotelis. Nuo ja Kensingtone ir kituose
tokių, kurie už degtinės bu čių, nes, girdi, dvariškiai la kunigams teip skriausti, kaip kiu atitraukti žmonės nuo tas kėdės, stalus ir tt. net 33 stolius gaisro padarytus skai miesteliuose mebelių išvažioteliukų nesidrovėtų prapul bai gerai pakeleivingus pri tas ikišiol buvo.
tojai.
,L.U? „bedieviškųjų” ir socijaliz- svarus sterlingų ir 18 šilin- to ant 200000 dol.
dyti žmogų. Išdavikais šie ima. Susirinkusiems gi vy
mu pakvipusių laikraščių, o K'C
ESC ANA B A, MlCH.
Sude- T Chicago, III. Streikuo
pasirodė: Vilkatėnų Koma- rams -liepė pasirašyti, kad Kunigai ir darbininkai. kas svarbiausia, išgelbėti pa Čia tariu atkreipti skaity- gė čia ^taisos Escanaba Mfg. ja čia didesnė dalis plytnyrauckas — apskundė savo jie nieko dvariškiems neda Pastariejie metai aiškiai vestas savo ganymui aveles tojaus atidą ant dviejų daly- Co. Pertai su viršum 100 čių darbininkų.
žentų, ir tas ištupėjo du mė rysiu.
parodė, keno pusę laiko mu nuo amžinos prapulties.
darbininkų atsirado be dar
ką:
nesiu kalėjime; Kovarsko Tiems visiems, pas kuriuos sų kunigija. Pernai ir už Per verbą prieš mišparą 1) Kad visi rakandai, žo bo. Nuostolius gaisro pada T Chicago, III. Tarnau
Grimašauskas — policijai su naktį buvo atsilankęs, irgi pernai, dvarų darbininkams pašventė net pusantros valan džiu, visas inventarius yra rytus skaito ant 100000 do- janti ant Chicago <fc Joliet ir
priemiesčių geležinkelių moėmus Kuzmų, visokiais bu sustatė protokolus.
streikuojant, visi kunigai dos keikimui „masonų” ir sąnarių savastim, Jurkevi
tormonai ir konduktoriai nu
dais stengėsi apkalbėti jį; ti | Turbut jaučia, kad mus či- prakeiksmu keikė, ištvirkė socijalistų. Masonai, pasa čius vienok daiktus parduo
kėjosi nabagas, kad, pasire naunikėliams greit galas gali liais ir paleistuviais vadino kojo Jis, kaipo atviri bedie da trečiai ypatai, t. y. kuni Nelaimės ant geležinkelių tarė streikuoti, jeigu nebus
miant ant neteisingų jo liu būti, tat už tai teip darbuo darbininkus, kad Jie drysta viai, per iškilmes ir procesi gui ir jo tarnams, kurie savo Parkersburg, W. Va. Ne pakeltos algos iki 30c. ui
darbo valandą, taigi ant 6c.
dijimų, išsiųs Kuzmą į Ar jasi.
,L. U.’ prieš ponus eiti, kad reika jas iškabiną vėliavą, ant ku keliu vėl, žinodami, kad toli nuo Čia, ant Ohio <fc
changelsko gub., bet apsiri
lauja iš ji} geresnio apsiėji rios papieštas velnias — sim- daiktai nėra savastim Jurke Baltimore geležinkelio iššoko daugiau.
ko. Prieš Kuzmos paleidi Iš Taniošbudžio valsčiaus, mo ir didesnės algos. Gin bolas jų tikybos.
vičiaus, nuo jo perka ir keti iš fėlių trūkis. Prie to su
mų jis buvo atėjęs į jo gyve
Naumiesčio pav.
dami ponų reikalus, kunigai Visi didžturčiai esą social na jam, teip sakant, už ne jo viršum 20 ypatų likosi sunnimų ir reikalavo nuo Kuz- Nuo pat rudens čia siaučia nesidrovėjo išmėtinėti gob- demokratais, o norėdami pa daiktus užmokėti;
kiai sužeistų.
mienės motinos nors rublio, plėšikai. Nerasdami kas juos štumų nuskurusiems darbi matyti žmonės terp savęs be
2) Kad-kita vėrtus — jeigu
Iš Chicagos, III.
tai jis, girdi, nieko nesuga- pamokytų, jie valkiojasi po ninkams. Dėlko jie teip da sipešant ir besipiaunant, jie
£xpliozijos.
Jurkevyčiui sąnariai daiktus
dysiųs, bet nieko negavo. visų valsčių, skriausdami ro, nesunku suprasti: darbi tamsiems darbininkams per
dovanoja ir leidžia jam už Cbarleston, W. Va. An 27 d. balandžio, Atlas sa
Kartu su judošiaus amatu, žmones. Štai kaip-knrie iš ninkai neturtingi, — ką iš tam tikrus provokatorius
glių kasyklose Whipple atsi lėj, pn. 32—34 , Emma str.,
jisai yra pagarsėjęs musų jų ,,darbelių”: Jankų kaime jų kunigas pelnys? O ponų įkalbą, buk tai jie visi rank juos pasiimti pinigus, tai tiko dujų expliozija, kurios atsibuvo balius parengtas D.
apielinkėje neteisingais liu apdaužė sekretorių ir sugrio storos kišenės: jie ir mišias pelniai yra socialdemokra kam gi, pinigus priėmęs, jis 3 darbininkui likosi ant vie L. K. Gedimino Dr-stša
dijimais teismuose, tankiau vė vienos moteriškės grinčiu- brangias užperka, ir gausias tais ir išgavimui savo teisių liepia tuos daiktus išsivežti, tos užmušti, o 4 sunkiai au- Žmonių susirinko daug, vai
o jam išsikrausčius iš kliubo,
sia už degtinės butelį.
kę. Vargšė turėjo per žiemą kalėdas duoda, ir skaniu vy turi kilti prieš valdžią. Val tuos pačius daiktus vėl atgal žeisti.
kinai atsivedė merginas; gai
,Sk.’ gyventi pas svetimus žmo nu pavaišina, — kaip gi jų džia, žinoma, tokiu budu už
la tik, kad čia merginų ne
sugabenti!
nes. Kitoj vietoj du plėši neginti?! Dėl tos priežasties pulta, ginasi ir nepaiso kiek,
daug yra. Muzikantai buvo
Iš Anykščių, Ukm. pav. ku atėmė nuo vienos žmonos kunigai užstoja ir turtinguo- besigindama,išguldys nenuo Bet kas juokingiausiai
teipgi geri (keno naudai bu
skamba,* tai naujas kliubo
. Čia, reakcijos laike, buvo kelias dešimtis rublių. Ji sies ūkininkus.
vo balius parengtas: draugy
ramų, o didžturčiai, anot Ma
vardas:
„Šv.
Kazimiero
Kliusuimtas J. Barašauckas. Ji pasiskundė Rudos klebonui.
Bet musų kunigai gu tulaičio, jtik $ to juokiasi.
stės, ar viešai naudai? Red.)sai sėdėjo kokį laikų Ukmer Neužilgio pasirodė „Šalti drus: besimeilindami ponams „Pranęuzijos valdžia, anot bas”. Mat dabar kun. Ma r Washington, D. C. Iš
Ig. Jucius.
gės kalėjime, kol neišliuosa- nyj” korespondencija, kurioj ir turtingiemsiems ūkinin Matulaiėjo, yra socijalistiška, tulaitis platįs „apšvietimą” rando spaustuvės paleido 204
vo jį iš -ten jo giminaitis tie chuliganai prilyginami kams, jie nenori paleisti iš nes nepripažįsta ir neturi „Švento Kazimiero” karčia- darbininkus, kadangi mat
Iš Riverton, III.
užlaikymui spaustuvės kon
Kautakys už 200 rb. paran prie socijalistų. Prie jų pri savo raukų ir darbininkų, karaliau^. Tenai ir darbi moj!
12 distrikto Illinojaus k*’
kos. Dabar neseniai suėmė klauso ir tariamasis jų vadas, bežemių ir mažažemių, nes jų ninkus išnaudoja labiau kaip Susitvėrė Londone nauja gresas sumažino išlaidas.
sykių kalnakasiai pradėjo
kasžin kokius vaikinus už Ž-io žentas.
,8k.’ yra daug. Jiems į socijali- čia Anglįjoje^ nes čia mat lietuvių draugystė vardu
Toronto, Ont. Strei kalbėti apie unijos nenaudin
krasos išplėšimų. Tie vaiki
„Aušra
”
.
Tikslu
tos
drau

stų pusę perėjus, didei suma darbininkus tjir jų reikalus
kuoja Čia auksintojai, rėmų gumą. Kalba, buk unij<#
nai pasisakė, buk jiems lie Iš Truskavos, Panev. aps. žėtų kunigų avelių skaičius. užstoja J^ara^ius (?). Tenai gystės bus — platinimas ap dirbėjai, marmoro pjaustyto ofice vienas perdetinis ktf*
pęs išplėšti Baršauckas. Dėl Sekmadienyj, tuoj po rin Dėl to ir čia kunigai tveria valdžia peręėkioja kunigus švietimo per laikraščius, kny jai. Ottawoj gi streikuoja tais kenkia organizuotiems
to Šį suėmė antrų kartų ir ge kimų dumon, Truskavos kle si paprastojo savo įrankio — ir naikina bažnyčias, o čia gutes, prakalbas, teatrališkus 200 mūrininkų.
darbininkams. Unijos
ležinkeliu vežė iš Anykščių bonas Rakauckas, įlipęs sa- veidmainystės: ponų, kunigų priglaudžia ir užstoja bažny perstatymus ir tt, kad to
vai seni, jie nesupranta da
Zarasuosna, bet Utenoj jam kyklon, pasakė labai puikų ir apskritai turtingųjų gerų čių; — tai vis tik todėl, kad kiu budu žmonės atitraukt T Boston, Mas. Streikuo bartinių, daug platesniu
pasisekė pabėgti.
,8k.’ pamokslų. Pamokslas buvo, gyvenimų, o darbininkų var čia yra karalius”.
nuo netikusių papročių—gir ja Čia vežėjai. 1 d. gegužio darbininkų reikalų.
tuokliavimų ir kazyrų; žodžiu sustreikavo katilioriai; jie ma, kalti ir pats darbinio
žinoma, politiškas. Jis kal
Iš Kretingos, Šiaulių pav. bėjo apie socijalistus ir Kau gų jie stengiasi tikėjimu ai Kun.Matulaitis, keikdamas pakelti savo viengenčius do reikalauja ant 10% didesnių kai. Jie, ypač aplinkini®
škinti. Anot jų: „vargas ir „masonus”,užmiršo, arba ne
algų.
Už versto į rytus nuo Kre no gub. atstovus. Truska prispaudimas, tai pasekmė
Springfieldo, pripratino
žinojo, kad „masonų” prezi riškai.
tingos yra grafo Tiškaus vos klebonui, matyt, labai pirmųjų tėvų grieko, yra
Į draugystę prisirašė 17 * St. Lorrta, Mo. Čianykft- sus prie papirkimų. D*10
dentu Anglijoje yra karalius
dvaras. Nors grafas ir „ti nesmagu ir neduoda jam vienkart bausmė už tą grieypatų.
Mokestis nutarta po čiai laikraščių spaustuvių ninkas negali gaut
Eduardas VII!
kras katalikas”, bet, nežinia vargšui ramiai miegoti, kad kų....” Veidmainiai! DėlĮtūžimas kun. M. ant soci 6 penus užsimokėti įsto darbininkai sugrįžo prie dar turi eiti Į namus su
dėl ko, jis teip d vėsina savo | dūmų papuolė ne atžagarei
ko gi ponų ir kunigų nepa- jalistų yra teip didelis, kad jant ir po kitus 6 penus per bo. Nesutikimus nutarta pa sku arba su
darbininkus: valgis labai viai ir juodašimčiai, bet val aiekia ta bausmė už pirmųjų
sumanytų, Ui juos savo ran mėnesį.
vesti santaikos sudui išrišti nori gauti darbą. Ir
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prastoje miesto ealPj - salPj'gf tlnCZyąljjĮjĄ labįausia bijo! Ištariamširdiog^atiudrau—--------------- —r
kad kritijęųijJcadangi kiaušy* mus apie teatrą, kunigas puo sios krūvon, nepadaro vieną
tiek prl^6»Įį>. *!JSBiq, kąį apšvietimo ir
bu-Jsni P. Grlgąitąįi jįĮ atji|an.
damas aiškinimo, tų“ pati su lasi grie vaikų, norėjo atimti didelį šmotų: kometų bran
vjpieips aukavu•taTijonai- Argi męs negali- daugumui suolų truko. Pu- dais stabdo darbininkų paei- kymų,
kymą, teipgi
teipgi v>ieiųs
aukavu pratau kų kritikas. P. Bal fipgarsinimus, bet su vaikais duoliai susideda iš mažų me
,.,e gaut darbo be papirkt- sėj po septynių minia sukru kėlimų. Matydami nevi oru siems revoliucijai.
trušaitis aiškino mokslų ir ne lengvas darbas, vaikai talinių dulkelių, arba, ge
mat Galime, tik reikia vie- to, išvidusi oratorių lipantį mų valdžios, susipratę darbi
Išlaidos parengimd prakalbų: kurioms jo šakoms priešinasi greitesni, išgaudyti jų nega riau sakant, kometos bran
ir supratimo musų loc- ant pliatformos. Šitas laisvės ninkai pradėjo įkalbinėti
tikėjimas; prirodė, kad net lima. Kada paskui musų iš- duolys yra tai kosmiškų arba
•V*reikal'b reikia ,ik a’""" karžygio savo kalboj aiškino, mažiau suprantantiems, kad P. Grigaičiui llėlionės lė
šos............ J.... .|5.00 tūli waterburiečiai kėlė pro rinktiejie nuėjo pas kunigų žvaigždinių dulkių debesis,
I Shgtvydėjiinus.
Dabar. kaip caras su gauja šnipų Ir ilgiau teip būti negali; dėlto
testus prieš siuntusius S.L.A. klausti, kodėl jis stabdo mu susidedantis iš milijardų to
I Orimas gavo g-ra da.hj I juodašimčių elgiasi su laisvės tai ir sukilo darbininkai Už svetainę .!'... u*..., 8.00
ant Marso, o, girdi, bando sų darbų, jis užsigynė, kad kių metalinių ar akmeninių
Atspaudlmas įdiakktų ir
S t.glifas, norėdamas gaut trokšatnčiais, nuskurdusiais prieš valdžių, dėlto tai Šią
tikietų....... ¥1. J.4 ... 2.25 ma mokslinčių su Marsu bažnyčioj nedraudęs eiti ant šmotelių. Kaip kada nu
I ^geresnį. "eSa 1"'4"'
į darbininkais, kaip juos žudo, dien revoliucija yra visoj ša
* Viso 115.25 susinešti. Aš atsiliepiau, jog koncerto ir teatro. Teatras krinta ir ant žemės tos kos|
įm ir butelius, pats uebrau- šaudo,
karia kasdien, arba lyj.
Aiškino bjauriausius
kada bus susinešta su Mar ir koncertas buvo parengtas miškos dulkės arba tie maži
I ^„vo darbo. geidžia, kad varo į kalėjimus, nors ir ten pasielgimus caro budelių 22
Liekasi $32.25., Po pra su, socijalistai gėlės ten or revoliucijos naudai. Ant ne meteorai. Šmoteliai yra šalti
I ■ L., nuo kito nt nitų gerų vietos jau nėra: pilni kalėji d. sausio 1905 m. Peterbur kalbų aukavo K. Savukinas
ganizuoti kuopas S. L. A. ir laimės vienok, dėl stabdymų ir nežiba, nešviečia, vienok
I .urbs ir Jaro jį duotų. Bo‘ mai, pilnas Sibyras, jau pri ge, kurie netik darbininkus 5Oo., tokiu budu viso $32.75. socijalistų, o tąsyk „Susivieiš pusės musų vėlių gaudyto jiems krintant ant žemes,
I ^priima pinigus, o darbų pildyti visi pekliški urvai mušė ir šaudė, bet ir mažus Pinigai pasiųsti ,,Kovos” re nyjimui” pakaks dirvos ir jo, pelno neliko. Gėda,1 ro
besitrindami su žemės oru,
I rrisų duoda. Čia jau rei- musų broliais proletarais. kūdikius kankino, gatvės dakcijai. Visi skiriami L.8. Čia. Buvo klausimų daudosi, turėtų but kunigui jie teip įkaista, kad sutirp
I SdĮrbiuinkams Hicut^iuius Paskui kalbėjo, kaip valdžia raudonavo nuo pralieto dar D. P.
giaus, bet man pasirodė, kad kenkti geriems darbams.
sta ir išgaruoja ir iš tų šmo
| mokesčius mokėti, kttaip at- varo agitacijų tarpe savųjų, bininkų kraujo.
Užtai ir
J. M. Jasulevičius.
nė vienas neliko galutinai iš
Aktorius.
telių belieka pelenai. Taigi,
I gtatonuo darbo. Darbinin- kaip organizuoja priešinin praminta ta diena raudonoji
rištas.
Ilgą
laiką
užėmė
klau

musų žemė gerai apsaugota
Iš Waterbury, Con.
|
jungą kalba, o pats kų burius ir siundo ant varg nedėlia. Toliaus plačiai aiš
Iš San Francisco, Cal.
simas, kaip kapitalistai įgijo
nuo kosmiškų vilyčių. Ma
Diena 27 balaitdžio čia pra
j' K, dėl savo ncMipratimi). šų darbininkų. Sunkus ir kino kilusius didžiausius
Išvažinėję kitur po pasku tome dabar, kad nėra ko bi
milijonus, (tų gvildeno p.
|^EJant sprandu užsideda; apverktini dabar Rusijoje streikus, ir nusigandimų val sidėjo seimas Liet. Soc. Part. Dubickas), kaip bus galima tinių žemės drebėjimų lietu
jotis tų kometų branduolių.
I paskui jau syki užd.ti jungą laikai. Paskui kalbėjo apie džios, kuri net manifestų iš Am. Pirmų vakarų buvo ba panaikyti privatlšką savastį viai, pradeda atgal sugrįžinėPirmiau jau paminėjau,
įr
numesti. R ’do'si vi- pirmą ir antrąją durnų, ko davė, apskelbdama laisvę ti lius, žmonių mažai atsilankė socijalizmo laikuose. Tas ir ti. Dėl išsiskirstymo lietu
kad
musų žemė neperseniai
L jfema darbininkam- reiktu kiu budu caras tikisi apmal- kėjimo, bet už poros valandų aut baliaus. 28 prasidėjo užėmė ilgų laiką. Dėl vėly vių ir vietinė S. L. A. kuopa susimušė su tokia kometa,
[’ltpintiesi pagerinti uniją. šyt milijonus prispaustųjų, apvertė manifestų kojomis pats seimas ir seimo svarsty bo laiko, aš patariau, jog be nusilpo, liko tik 3 sanariai. buvo tai 27 d. spalio 1872
I pastatyti ja ant geresnių pa- ir kaip jo valdžia priversta augštyn: užpuolė ant darbi mai. Negalėdamas būti Be* reikalingu dabar rupytis pa Nedavėme vienok kuopai iš metuose.
Seniejie žmonės,
ujatų. Išmintingai, vieny- taikytiesi su žmonėms, nes be ninkų susirinkimo, išvaikė sijosa dėl savo užsiėmimo, naikyti privatišką savastį, nykti. Po metų laiko pra gal-but, dar pamena tą susi: bėj besilaikydami, galėtume jų pritarimo negauna pasko žmonis ir daugelį sužeidė.- negaliu daug ką apie svarsty kadangi dar soči jalistiškos rė dėjo atsirasti daugiau lietu mušimą. Iš to susimušimo
iškovoti trumpesnį darbo lai- los nuo svetimų šalių. Ora Darbininkai matydami žvė mus pasakyti, kiek girdėjau, dos neturime, kada t-ocijali- vių. 31 d. kovo pas V. Ju musų žemei nieko blogo neat
riškus pasielgimus valdžios, seimas buvo gana triukšmin štai turės valdžią, jie patai saitį, pn. 924 Buchanan gat sitiko; įvyko tiktai labai di
h ®a dabartinėm- algoms torius nurodė daug faktų.
Kad tų, vienok, apturėti, tu Kalba padarė tokį įspūdį, vietoje nusiraminti, da la gas. Vardas partijos taĮ>o kys ir panaikyti priyatišką vės, atlaikėme susirinkimą. delis puolimas tų kosmiškų
permainytas: vadysis -p „Są
rime šviestis, laikyties vie- kad susirinkę pasirengę ro biau sukilo prieš valdžių.
savastį.
Pakalbinus Jusaičiui rašytie- dulkių, arba žvaigždžių ly
Lajbės, mesti piktus papro- dėsi stoti kovon su prispau Pamačiusi pavojų, valdžia su- jungą Lietuvių Socijalistų
si
30d. balandžio, vakare, bu į S. L. A. 160 kuopą, pri tus.
Musų žemė susitinka
Amerikoje
”
;
neprisidedant
mislijo sušaukti durnų, ma
čius. Męs visi darbininkai, dėjais.
vo vakarienė, ar balius (bet sirašė daugiau draugų, dabar su tokiais išsiskirsčiusiais
prie kitų socijalistų, ji dar
Po 10 minutų pertraukos nydama, kad susirinkę durnos
risų mus reikalai vienoki ar
tik socijalistams).
Matyt skaitlius kuopos narių užau kosmiškų dulkių debesiais
buosis
sau
atskirai.
P.
Sir

tai katalikų, ar netikinčių. vėl stojo garsus didvyris. atstovai neprotaus i>atįs,
linki-mytasi sroagei, kadangi go iki 13. Atnaujinome ir kas metas — rugpiučio ir spa
ministerių vydui atsisakius nuo redak- dainos buvo toli girdėti.
Lietuvos Sūnų Dr-stę, kuri lio mėnesiuose. Tuomet ma
ar kitokių. Laikykimės to Kalbėjo toliau apie kapita- vien užtvirtįs
torystės
,,
Kovos
”
,
redaktorių
dėl vienybėj, stokime viensi lizinų ir vargingų darbininkų pirm laiko išmislytus suma
• 1 d. gegužio vakaras buvo jau buvo užgesus dėl išsiskir- tome, žinoma, jeigu atidžiai
išrinktas p.Baltrušaitis, „Vie
nymus.
Bet
apsiriko.
At

padėjimų
laisvės
šalyj,
apie
ui visus, o visi už vienų.
sutaisytas iš yvairių da st ymo lietuviu.
tėmyjame, puolimus tokių
nybės
Lietuvninkų
”
redakto

T|»yk tik pagerinsime savoi buržuazus ir milijonierių iš- stovai, susirinkę durnoj, pa
lių, kaip tai, koncerto, te Antrą susirinkimą atlaikė kosmiškų dulkių. Taigi nuo
rius. Panaikytas tapo orga
atro, p ra kalbų ir tt.
būvį, kitaip bosai vis jodinėsi dykimų. Aiškino,kaip musų reikalavo, kad butų paleisti
me pas kuopos prezidentą Ju kometų branduolių negręsia
nizatorius, išrinktas sekreto
ponai, arba darbdaviai mus politiškiejie prasikaltėliai,
Kalbėtojas buvo p. Dubic saitį. Prisirašė vėl 4 nauji musų žemei „Svieto pabaimums ant sprando.
rius su alga, kuris atliks pa
spaudžia mažoms algoms, per-* kad butų panaikintas karo
kas. Jis aiškino daugiausiai sanariai. Tikimės, kad, lai
J. Rivertonietis.
reigas sekretoriaus,kasieriaus
darbininkų vargu*, kapitali kui bėgant, dar labiau susti
sekioja,pavarinėja nuo darbo. stovis, nubausti žudytojai ir
Bet kas yra kometų uode
ir organizatoriaus po globa
Iš St Louis, Mo.
tt.
Caras
su
ministeriais,
stų godumą, valdžios sukty prės musų kuopa ir draugy gos? Paskutiniai tyrinėtojai
Senam nebėra darbo, nes už
24 d. balandžio pas mus at- tektinai turi jaunų, drūtų nenorėdamas nė klausyti tam tikro komiteto, suside bes; kalbėtojas, matyt, giliai stė. Į Lietuvos Sūnų drau kometų šviesos parodė, kad
slankė išklausyti velykinės, vyrų, kurie dirba kapitali apie tokius reikalavimus, iš dančio iš trijų ypatų (Jai ka atjaučia vargus darbininkų, gystę gali prigulėt kiekvie kometos branduolį, arba me
pakviestas vietinio Šv. Vin stų labui: kapitalistas paima vaikė* pirmąją durnų. Bet me butų ne teip, tai meldžiu kadangi, bekalbėdamas, net nas lietuvis be skirtumo ti teoritų debesį, apsupa garo
cento parapijos klebono, lie visą triūsą darbininkų ir sė darbininkai ir tuomet nenu socijalistų ne Tūstanti, ka pats susigraudino.
slucgsnis. Tas gazo sluog
kėjimo.
dangi nebūdamas ant sesijų,
tuviškas kunigas iš Cbicagos. di sau ramiai. Aiškino sun siminė, nenustojo žmoniškų
Perstatytas veikalas „Lė Persergsčių musų brolius ams susideda didesnėj daŽmonės labai' buvo užganė kų padėjimą šios šalies. tiesų reikalauti, žodžiu sa gavau patirti tuo tų pačių kė kaip sakalas, nutupė kaip gyvenančius rytiniuose kraš lyj iš anglia-vandeninių gadinti ir ištaria jam ydingų Ant galo ragino šelpt už kant, draugas P. Grigaitis delegatų). Vakare, 28 d., vabalas”, gražus, bet ne visi tuose prieš agentus prikalbi zų. U uodega kometų pasi
atsibuvo prakalbos, dekliaačiū (geriausiai tų padėkavo- laisvę kovojančius Maskoli- plačiai aiškino visas šunybes
lošėjai savo roles gerai atli nę jaučius važiuoti į San daro tiktai tuomet, kada ko
macijos ir dainoj Pirmas
Dę buvo išreikšti aut vietos, jos brolius,kadangi ten liejasi valdžios. Viską, ką jis kal
ko, vienok kad buvo tų pačių Francisco, įkalbančius, buk meta prisiartina prie saulės.
kalbėjo organlttitorfUB p. Peėnnt kunigui, be laikraščių kovojančių kraujas, nesiliau bėjo, aprašyt čia negalima,
ypatų viskas atliekama, tai darbininkų algos čia dides Iš šito matyti, kad čia turime
lekliamos. Atsilankymas ku ja žudymai revoliucijos vado nes užimtų per daug vietos. tratie; Jo kalba, nors ir gana daugiau ir reikalaut negali nės. Tas neteisybė. Čia pa- darbą su ypatingais šviesos
Baigdamas kalbų,visų susi ilga, įtekmės ne padarė, ka ma. AĮjekritai, vakaras gra paprastam darbininkui, už 9 apreiškimais. Kaip rodos,
nigo tai ne visuomeniškas vų, kurių kasdien desėtkai
dangi sunku buvo suprasti
reikalas.. Rd.)
žiai buvo praleistas; šio to darbo valandas,moka po $2.25 kometų uodegų šviesos yra
baigia savo šventą gyvenimų rinkusių prašė aukauti pa
ką kalbėtojas norėjo išaiškygalima buvo pasimokyti. Gai —3.00, bet pragyvenimui čia identiškos su taja ypatinga
D. D.
ant kartuvių už visuomenes gal išgalę sušelpimui revoliu
ti. Toliaus kalbėjo p. Per
cijos, nes revoliucijos atsi
la, kad žmonių mažai susirin reikia mažiausiai 1 dol. ant šviesa beoriuose dūdose, kuri
labų.
kūnas, ir atstovas Grigaitis.
Iš Central Falls, R. I.
ko, nors kdp platus buvo pro dienos, bet ir tai dar neleng būva, arba gema po elektrikos
Tapo surinkta 22 dol. bu tinka retai, o pražiojisoją ši
t
Lietuviai čia gyvena nuo centais. Pinigai pasiųsti J. tų progų, negreit sulauksime Jų kalbos teipgi ir dainos ir gramas — jis susidėjo iš 14 va gaut vietą, nes miestą iš įtekme. Iš ko ta kometos
( 16 metų, bet iki šiol nieko Lizdeikai į Londonu. Ant kitos. Perstojus kalbėtojui, dekliamaci Jos susi rin k tįsiems yvairių dalių. .
griovė paskutiniai žemės dre uodega ir nesusidėtų, vistiek
Rinko ir
gero nenuveikė,' tik atkakus galo kalbėtojas ragino rištis du draugai, J. M. Jasulevi- geriau? patiko.
Seimas galutinai pasibaigė bėjimai arba išdegino po tam žinome, kad ta uodega yra
iš kitur keliems sumanes į kuopas. Kalbėjo apie so- čius ir Jurgis Draugelis pe-į aukas. Nors žmonių buvo pil- 2 d. gegužio. Delegatų išviso užgimęs gaisras.
kaą nors tokio begalo skysto,
niems, it' čia jau geriau. cijalizmų, kas jis yra ir ko rėjo per susirinkusius. Au-|' na svetainė, bet aukų mažai buvo apie 30 su vietiniais.
Žiemos čia visai nebūva, kuris neturi jokio svarumo.
29 d. sausio šių metų susitvė nori socijalistai. Per jo dar kų surinkta $32.25, už įeigos surinkta, tik $14.29. Vakare Seimas kitų metą atsibus Phi- tik žiemos laike būva smar Mat nors kometų uodegos ir
rė čia S. L. A. kuopa. Iš bų ir nurodymus, tapo su tikietus įplaukė $15.25. y. atsibuvo liuosoa diskusijos ladelpldoj, Pa. (Gaila, kad kesni lytus, per ką žiemos lai yra kaip kada milijonus my
socijalizmo klausimų.
karto prisirašė vos keli drau tverta kuopa L. S. P. A. iš so $45.70.
lių plačios, vienok per jas
svarbiausias ne aprašyta, tai ke darbų čia mažai.
Pirmiausia
p.
Sirvydas
už
gai; antrame susirinkime 30 narių. Tik toki vyrai gali
galime matyt net mažiausias
gi: kas nutarta ir koki virši
K. Vosilius.
Laike pertraukos dekliažvaigždes, kurias jau mažiau
skaitlius draugų žymiai pasi tautų pakelt kaip p. Grigai mavo eiles Mare Tampauc- i klausė, ar socijalistas gali ninkai išrinkti? Rd.).
1
Toj
diskusi

sias žemės durnų debesėlis
didino. Tikimės neužilgio tis, bet tokių ne daug ran kienė, bet dėl trumpumo lai- būti kataliku?
A. J. Povilaika.
joj
dalyvavo:
pp.
Leščinskas
užtemdo.
Taigi, kometų
susilyginti su kitų miestų dasi.
ko neįstengė prisirengti ge
Pranašavimai
Iš Brockton, Mas.
ir
Brazauckas,
kurie
darodiuodegos yra šviesa, ir susi
lietuviais. Kad tik kokia
Ištariame ačiū tam narsiam rai savo užduotį atlikti, ne
13
d.
balandžio
Čia
buvo
vieto
pabaigos.
pabaigus,
sustojo
ir
persin
^
0
’
^
a
d
socijalistas
negal
mušimas
musų žemės su ko
geroji dievaitė prikeltų čia- karžygiui.
parengtas
koncertas
su
tea

prašė publikos, kad jai už tai,
kutaliku, p. Lescinskas
metos uodega negali nieko
J. Ilgaudas.
nykščius lietuvius iš miego
į . ,
K. Arnionas.
trališku
perstatymu
drama

atleistu
’
rėmėsi
ant
Bebelio
žodžių
musų žemei kenkti, negali
ir paragintų juos prie darbo
Pabaiga.
tiškų
veikalų:
„Kovoje
už
Iš
Alinersvile,
Pa.
Aūtrį prakalbį draugas P. iStartl! susivažiavime 1897
turėti ant žemės nė mažiau
Dausų tautos labui!
Pirmiausiai reikia pripalaisvę” ir „Paskutinė banga”.
Brazauckas
aiški23
d.
balandžio,
15
kuopa
Grigaitis
laikė
apie
Amerim
e*uose.
Brazauckas
"
’
^kisios
įtekmės.
Kometų gi
P. M. M.
pažinti,
kad
musų
žemė
gali
Teatras
pasisekė
ne
blogiau

L. S. P. A. parengė prakal kos darbininkus.
Aiškiai no»
B0cijalistas negal būt
branduoliai, kurie susideda
bas svetainėje U. M. W. of nurodė, kad čia mes esame kataliku, nes katalikai užsi- sia; dainos nėjo jau teip ge kartais susimušti su viena- iš meteoritų debesių, rodosi,
iš Ellsyvorth, Ta.
kita kometa. O tiesą sakant,
Yra čia 4 anglių kasyklos, A. 1 Susirinkimų atidarė J. baisiai skriaudžiami kapita- *ma žudymais ir privedė rai, nes tarpe dainorių nėra
ir nėra teip ki^ti, kad jie,
musų žemė jau nekartą susi
nukritę ant musų žemės, ko
▼isose dirba kiekvieną dienų, Ramanauckas, perstatydamas listų vien dėl musų nesupra- Prant‘uziją» kur persekioja atsakančių balsų. Žmonių
mušė su kometomis, arba
buvo
ne
daugiausiai,
nes
dau

tik uždarbiai negeriausi: už Julę Mikolavičiutę, kuri de- timo, nes Čia laisvai galima katalikus. Sukis sakė teipkius nors ypatingus, žymius
bent su dalimis kometų. Pas
kliamavo eiles: ,,Kas auksų laikyt susirinkimai ir apkaltonų moka po 43|c.
socijalistas negali but gelis pabūgo, kad vietinis
nuostolius pagimdyti galėtų.
kutinis didysis susimušimas
bėt savus reikalus, suprast' kataliku, kadangi katalikai klebonas ne bartų. Mat vie
Kokią veikmę padarytų ant
: Lietuvių gyvena čia diktas žemėj randa”.
musų žemės su kometa įvyko
Paskui kalbėjo p. Grigai politikų ir laike rinkimų ne- pripažyeta popiežių neklai- tinis klebonas, kun. Pėža,
būrelis. Supratimas jų stoatmosferos į ją įsiskverbę
27 d. lapkričio 1872 metuo
kometų gazai, tai tikrai to
0 socijalizmas tam išgirdęs, kad mes rengiamės
aeaugščiausiai. Laikraš- tis pirmiausia apie revoliu pardavinėt balsų už stiklų
se; tuomet lėkė musų žemė
t čius skaitančių yra mažai.
pasakyti negalima; vienok
cijų Rusijoj, aiškiai ir su alaus, arba cigarų kapitali I priešingas. Po Sirvydui p. perstatyti ant scenos minė
per dalį uodegos kometos
tus
veikalus,
kad
mums
už
Dubickas
aiškino
plačiai
ir
nurodydamas stams, darbininkų išnaudo
kad iki šiol nė jokių kata
į Yra čia ir parapija, prie prantamai
Bielo.
strofų nebuvo, tai galima
kurios priguli visokių tautų bjauriausius pasielgimus da tojams; turime balsuoti už suprantamai, khd s6cijalistas akių užbėgti, sutvėrė kitą
^gj^^kai. Porų sanvaičių at- bartinės valdžios, kuri, bu socijalistų partijų ir tiktai gali but katalikė. Ginčai žmo teatrališką kuopų iš savo pa Dabar kyla klausimas: iš tvirtai manyti, kad ir ant
ko susideda tos kometos, toliau jos neįvyks. Taigi,
l-'al buvo lietuvis kunigas dragūnų ir kazokų pagelba, tokiu budu mes galime pa nėms pradeda Nubosti ir to sekėjų ir tarnų. Kadangi
kbnrda (ar tik pravardė ne priverčia žmonis mokėti ne gerinti savo būvį. Toliaus dėl juos palieka. Pirmsėdis mes vienok pirma pradėjome ypač jų branduoliai ir kokis laikai, kuriuose žmonės bijo
mokytis, tai mums ir priderė pavojus gręsia nuo jų musų josi kometų, kad tos, susimušPakeista? Red.). Kunige- pakeliamus mokesčius, išplė aiškino, kad kiekvieno dar perstato organiifctoffy PetraJk mokėjo aveles kirpti, ko šia nevienam gal paskutinę bininko priderystė prigulėti tį išaiškyt motilų, ^oks bus jo pirma atlošt. Kunigas, žemei? Apie kometų bran damos su žeme, nepagimdy
duolius buvo daug nuomo tų „Svieto pabaigos”, jau
rtuodavo po kiekvienam kapeikų ir tuos pinigus su prie socijalistų partijos, ne socijalizmo laibuose? P. Pe- išgirdęs, kad mes jau regianių.
Žmonės manė, kad dingo! Matyt, kad žmogus
mės lošt, baisiai užpyko,
garbių išmokėjimui. Pri- naudoja prieš tuos pačius būti socijalistų, reiškia būti tratis aiškino pdsę Valandos,
bet nieko negalima7 buvo su pradėjo gazdinti visokiais branduoliai būtinai susideda palengva — bet nuolat —
pinigų, iš čia išva- mokėtojus; daugina policijų,* darbininkų priešu.
budais, buk jis mus suareš- iš kietų medegų, iš kietų įna žengia tolyn, kyla augštyn!
Prakalbos tęsėsi nuo 8 iki prasti. Jam ^abiigus, aš
Dabar sulaukėm len- Šhipus, juodašimčius.... Ji,
pasiprašiau balšo(,ir paša- tuosius ir neduosiąs lošti. šų, paveizdan, iš tokių kaip
Bet ar neišsipildytų žo
bet žmonės rūgo j a, kad be mažiausio prasikaltimo, 11:30 vai. vakaro. Publikos |
nupuolanti ant musų žemės džiai biblijos apie „Pabaigą
Mes
vienok
to
nepaisėme,
baisiai kankina žmonis, už prisirinko nedaugiausia. Mat ^au’ ^ad jo aiškinimo nesuĮ 10 juom negali susikalbėti.
varėme savo darbų dar spar meteorai. Vienok, laikui bė svieto”? Pirmiausiai reikia čia
privedžiau
tenka pasakyti šnipui, kad užkenkė biaurus viaH,
1
m p. Gaubo
oras, nes pratau;
Muskevičia.
čiau. Taš kunigų dar labiau gant, mokslinčiai kas kart ir pridurti, kad biblijoj ir visuo
tas ir tas yra priešas dabarti visą diena lijo. ISusirinkę kritiką 15 num. ,,Lietu vos”.
tą klausimą geriau išriša.
•Cambridgeport, Mas s. nės valdžios, o jau policija, užsilaikė ramiai laike prakal- Aš aiškinau, kad kiek aš ži- pykino, Jis visokiais budais Šiądien tapo surasta, kad ko se tikėjimiškuose raštuose me
nama svieto pabaiga reiškia
Atkako čia atstovas L. S. nutvėrus, žino kaip apsieiti. bū" Kalba^draugo^irlgaičio nau- tai socijalizmo laikuose stengėsi, kitaip kenkt nega
metų branduoliai, nors ir su vien pabaigą musų žemes,
lėdamas,
nors
žmonės
nuo
artijoj»t Pijus Grigaitis, Dabartiniam laike žmonių labai visiems patiko, ka 14- turSs but mokytas kiekviemusų rengiamo teatro nu sideda iš kietų medegų, to arba, geriau sakant, pabaigą
j vw«nė Minutos Vyrų kuo- gyvastis ir turtas priguli roiSkB gausiu , rankų ploji-|«a8. P.Petraitis užklausė .na
baidyti. Kada vaikučiai prie kių kaip meteorai, vienok tos žmogaus gyvenančio aut že
a» pasinaudodama iš to, pa- vien nuo policijos malonės. mu. Geistume turėti daugiau n?s, ar aš tikiu jam labiau
mės. Nes jie mokina, kad
tokių kalbėtojų.
[negu p. Gaubui; aš ateakiąu, bažnyčios dalino pagarsini kietos medegos nėra sulipuviešas prakalbas pa- Toliaus priminė, kad dabar...
i
’• u
VradSjo tokĮ prakeiktį dar-

žmogum 'pasibaigia amžis
musų žemės, o su žeme ir vi
so svieto. Religijos nema
to, kad žemė jau daug mili
jonų metų pirma buvo, negu
žmogus, ir kad žmogus yra
produktu musų žemės, jau
niausias jos sutvėrimas, ku
ris vos pradeda vystytis. Jos
teipgi nemato, kad, apart
musų žemės, yra kitos plane
tos, jaunesniame išsivystymo
laipsnyje negu musų žemė,
ir kad gyvybė, pabaigus savo
dienas ant musų žemės, gali
vystytiesi ant tų planetų.
Kiekvienas daiktas, kuris
turi pradžių, turi ir pabaigų.
Teip jau ir musų žemė. Ji
išsivystė iš chaoso per dau
gelį- milijonų metų. Nors
medega ir pajiega, kurios
tveria musų žemę, yra amži
nomis, vienok pati žeme, sa
vo formoje, nėra amžina. Ji
perstos kada nors gyvenus,
lošus rolę saulės sistemoje.
Iki šiol nepasitaikė musų že
mei didelė katastrofa, užtai,
galime manyti, kad ir ant
toliau nepasitaikys; nes, kaip
galime patėmyti, tokios bai
sios katastrofos, kurios su
naikina- kosmiškus kunus,
pasitaiko tankiau jaunesnia
me besivystymo " laipsnyje
esantiems kūnams negu m u-.
sų žemė. Mušti žemė pergy
veno katastrofų laikų ir da
bar jos kelias reguliuotas: ji
negali susimušti su tokiais
kosmiškais kūnais, kurie
įstengtų paversti jų į chaosų.
Taigi, musų žemė mirs gam
tišku, paprastu myriu. To
kiu myriu, kaip pasenęs, nu
karšęs žmogus. Tokiu pat
myriu miršta, arba jau numi
rė, žemės mėnulis. Ant mė
nulio nėra gyvybės, nėra oro
nė vandens—daiktų, kurie
būtinai reikalingi gyvybės
besivystymui ir užlaikymui.
Musų žemė atšals. Pačios
žemes temperatūra nuolatai
mažinasi, o teip jau mažinasi
ir saulės temperatūra, nuo
kurios musų žemė gauna visų
gyvenimo pajiegų. Sutuom,
žinoma, pasimažįs žemės at-.
mosfera, ir vanduo. Besimažinimų tų daiktų galime pa
tėmyti tiktai į šimtmečius ar
tūkstančius metų, vienok
juos patėmija ir tas yra aiš
kus faktas, kad musų žemė
eina mirties taku.
Vienok negreit dar įvyks
musų žemės mirtis, negreit
nustos žemė gyvenus. Dar
pereis milijonai metų, kol že
mė ant tiek atšals, kad ant
jos negalės gyvybė užsilaiky
ti. Dabar ant žemės, gali
ma sakyti, pradeda tiktai gy
vybė vystytiesi.
Nes juk
žmogus, jaunutis žemės su
tvėrimas, stovi vos ant pir
mutinių besivystymo laip
snių. Neseniai juk pametė
mąstymų, kad jis žiloj seno
vėj gyvenęs kokiame ten ro
juje, b dabar eina prie savo
galo. Teip, jisai gyveno ro
juje, būdamas gyvuliu, ne
turėdamas supratimo apie
dienų.ir naktį, apie žvaigž
des, valgydamas medžių vai
sius ir draskydamas dantimis
žvėris, gindamasi dantimis
(nes pagalį ar akmenį pasi
imti jis neturėjo supratimo)
nuo savo priešų, nuo tokių
gyvulių kaip jis pats. Vie
nok šiądien, išsivystę augsčiau, atsimetę nuo prietarų,
matome,. kad dabar tiktai
pradėjo žmonijai aušti ųušra
rojaus, dabar tiktai žmonės
arti na si rojui. Pranašavimai
„Svieto pabaigos” nepadaro
ant žmogaus bauginančio
įspūdžio, nes jis žino, kad
svietas negreit pasibaigs;
jam yra svieto „pabaiga” svie
to „pradžia”.
bu

Į Nuo 23 d. spalių 1905
metų iki 14 d. sausio šių
metų, be sūdo, administratyviškai išsiųsta į Siberijų 18694 ypatos.

— Karalystę mano už arklį! — pasakė Richard’as B
kitę tų paminklų į padanges, o visi neperviršysite jo ypa
tybių ankštybės; pastatykite jį ant tvirtos, praamžinos būdamas paojuje, kokis jam grūmojo Rosworth’o lauku
uolos, o visgi nepadarysite jį garsesniu už jo garbę; pa se. — Karalystę mano už gyvasties valandėlę — Įjasae
dirbkite jį tfi tyriausio Parijo marmuro, o nepadarysite jį Elisabeth’a mirdama. Ir milijonai kitų, kuomet jauti
kad žemė, turtai ir valdžia aprūksta nuo jų, aiškiai par
tyresniu, negu Jo gyvenimas.”
,
Lietuvių kalbon išverti K. Žegota.
dė,
kad vėlės gilumoje skaitė dargi tokius dalyku^^|
NYebst^r'io nuomonė apie Washington’ą tokia: „Ame
karalyste,
mažai reiškiančiais sulyginant su gyve^m
rika davė pasauliui Washington’ų; kad nieko daugiau ne
kuomet viskas pavirto geltonu metalu, meldė, kad tų auk būtų padariusi, to vieno butų užtekę, kad žmonija ją Šviesybe, žvaigždėmis, kvietkomis, draugų draugija,
so prakeikimų nuo jo nuimtų. Persitikrino, kad daugelis gerbtų?’
bo proga, išsiplėtojimu čia ir prisirengimu prie ateina^'
kitų daiktų turi daug didesnę vertę, negu visas auksas,
gyvenimo.
Lirdaš’Erskine’as rašė Washington’ui: „Esi vienin
kurį kuomet nors iš žemės išimta.
Ateina laikas, kuomet skausmai ir badas ima
telis
žihogttfc, prie kurio jaučiu didelę pagarbą.”
okrates nemokino už pinigus, bet kad mokslų praant
turtų
ir sunaikina Juos. Tas buvo francuzų revojj^
Karulis Foks’as kalba liaudies rūmuose apie „tų gar
ti. Pasakė, kad didžiausias jam atlyginimas, ma
cijos
šaltiniu.
sų žmogų, prieš kurį kiekviena paskolinta didybė suma
tyti žmoni jų savo clarbo aprūpintų ir naudojančiųsi.
Istorija prirodo, ko mus Biblija mokina, kad meile
Garbė tiems neskaitlingiems, kurie šiandien tarp ma žėja ir žūsti,”
yra
galingiausiu
įrankiu. Puikų paveikslą paduoda mum
Lordas Brougham’as sako: „Kol laikas nepražus, pa
teriališko pasaulio veržimos kalba ir dirba būdami vilties
Karulio;
Crittendon
’o gyvenimas. Kuomet jis buvo
įkvėpti, kad gaus kitokį atlyginimų negu auksas, arba pi žangos sutvėrimas, kokių žmonija įvykdė protingume ir turtingas, priėmė Į draugijų penkis žmones. Savaną
doroje, prigulės nuo atiduodamos neturtingam VVashinggus populiariškumas. Tai tikrai didi žmonės.
nusileidimas iš pusės žmogaus, turinčio didelius tortus h
Rytų Indijos draugija pasiūlė Wellington’ui, Meso- ton’o vardui pagarbos!”
didelius
įėmimus iš savo interesų, kitų naudai, nepriima^
Gladstone’as vadina Washington’ų „šviesiausia istori nuo jų užmokesnio,
ros užkariautojui, penkis tūkstančius svarų sterlingų, bet
yra vieninteliu tos rūšies apsireiški,
jos ypata” ir priduria: „Taip visų ypatų, kokios pateko mn tame amžiuje, kuriame
šis nepriėmė skiriamų pinigų.
žmonės pirmiausia stengimi
istorijon,
matau
tik
vienų
aukštesnį
už
kitus,
ir
jeigu
nuo
surinkti
pinigus.
Weirtz’as iš Brukselės pasakė į tūlų žmogų, kuris gei manęs pareikalautų, kad ją nurodyčiau, mano paskyrimas
dė jo paveikslų nupirkti:
Ponas Crittendon’as aukojo visą darbo laikų kitiems,
už pastaruosius 55 metus pultų ant Washingtou’o.”
— Palaikyk savo pinigus. Auksas tai mirtiningoji
o
turtus
įkurti misijų nupuolusių mergaičių pagel.
Fisluer Ames rašė: „Washingtan’as perkeitė tautų bai. Tų pavedė
dailės žaizda. Žmogaus protas pasiekia augštybea ten, sanprotav
misijų
įsteigimo istorija sujudina visų širdis, 0
:mų apįp Įiolitiškąjų didybę.”
kur auksas ir sidabras jų netenka. Truputis nekaltybės
akis Jų pripildo ašaromis. Porą metų prięš pirmos migį,
Lafnyette, kalbėdamas apie savo draugų, sako: „Nie jos įsteigimą, keturių metų mirdama dpktė prašė jo:
daugiau sveria, negu didis abejotinos rūšies pasivedimas.
kuomet
nemačiau jam lygaus prakilnu žmogaus.”
— Daug darbo reikia padėti turtų (gavimui — sako
— Tėve užgiedok „the sweet By and By\
—
Įstabiai
žiūrime į tokius nepaprastus budus, kaip:
Matjušas Henry — daug neritnasčio prie apsaugojimo,
Kankinama širdžia ir nuolatos persitraukiančiu bal’^
pagundos sunaudojimui, kaltės išeikvojimui, rūpesčio, Aleksandro, Caesario, C’romvello, Fridriko ir Napoleono; tėvas giedojo dailius žodžius, o numylėto kūdikio dvasia
bet kuomet šalę jų atsistoja Washington’as, žmonės in- nulėkė dangun ant giesmės sparnų.
kad nepalikti be jų, ir Juos beskaitliuojant.
stinktinai
šaukia: 4,Štai yra žmogus, kuriam tautos gali
— Tai mano brangenybės — tarė Cornelija į tūlų po įtikėti ir kurį
Ponas Crittendou'as pradėjo šelpti nupuolusias mer
gerbti, o kuris valdantiemsiems yra pa gaites.
nių, kuri norėjo jos brangenybes matyti, ir prakilniai pa vyzdžiu.” Taigali
Vienų vakarų, kuomet prikalbinėjo vienų vargįę.
yra žodžiai vieno garsiausių mąstytojų.
rodė į sūnūs iš mokyklos grįžtančius. Tas atsakymas bu
suklydusią mergaitę, kad pamestų nedorų gyvenimų, tarė
Lincoln’as visuomet rūpinosi apie budo vienodumų, o į jų Kristaus žodžiais:
vo vertas Scipiouo Afrikaniečio dukters ir Tiberijo Graejo
draugai
advokatai vadino jį „išvirkščiai doru”. Niekas
cho žmonos. Brangiausiu kiekvienos šalies išdirbiniu yra
— Nepaniekinu tavęs, bet eik ir nenuodėmiank dau-j
jo
negalėjo
priversti |>aimti blogų bylų, arba vesti toliau
tos šalies dora.
giau^
bylų, kuomet persitikrindavo, kad neteisinga arba neišlo*
d .Tas yra turtingiausiu žmogum, kuris daugiausia duo šiama.
Ši gi per ašaras atsiliepė:
.Paaukojęs daug laiko bylai, už kurių gavo du
da turtų savo salei; įmjt kurį žmonės jaučia giliau ir pla šimtu dolerių,
— Kur eisiu?
.
sugrąžino pinigus, tardamas:
, i
čiau ir prakilniau, tas, kuris duoda save drauge su pini
Greitai,
kaip
žaibas,
pralėkė ta mintis i>er Critten—
Nėra
vagio,
ant
kurio
tą
bylą
pakabinti
butų
ga

gais; kuris atidaro vartus patogioms progoms plačiau
fdon
’
o
galvų
ir
išdavė
vaisių.
lima.
i
tiems, kurie susispietė aplinkui jo; kuris yra aušra kur
— Kur ji gali eiti? Jokios durįs, išskyrus paleistu
— Ne. ne — atsakė Lincoln’as — tai butų neteisinga.
čiam., akia neregiui ir koja šlubam. Toks žmogus pakelia
vystės duris, jai neatidarytos.
i
vertybę kiekvieno žemės margo savo valsčiuje ir apturtina Negailu imti užmokesnio už tą, kad atlieku pareigų.
kiekvienų žmogų, kuris arti jo gyvena. Iš kitos pusės
Ir tuomet nutarė, kaipo paminklą savo mažai FloreaFidijus paskutini u papuošalu papuošė graikų’dailę
daugelis milijonierių suelgūtino miestus, kuriuose gyveno Partenone. | kuomet Afinu garliė ėmė žūti. Rūmas nu I tinai, uždėti namą, kuriame kitų tėvų mergaitės, paleistu
ir sumažino vertybę kiekvienos žemės pėdos.
puolė, kuomet dailė buvo aukso eroje, kuomet Marsas, vystės nąbruose užmirštos, galėtų būti prikeltos doram gy
— Nepažįstu jokių didžių žmonių — pasakė Voltaire ( Bachnsas ir Venera sėdėjo ant Cezarų sosto. Turtai de venimui. Tokiu budu Ne\v York'e Bleecker'o gatvėje
— išskyrus tuos, kurie didžiai žmonijai patarnavo. Žmo moralizuoja, kuomet prieiname prie jų su budo aukomis. prieš Į»oį-a metų liko atidaryta pirma misija: didelįs, ke
Juo daugiau pinigų turi žmogus ar tauta, juo daugiau turiais aukotais namas, kuriame maistą, drapanas it prienes matuojama tuo, ką jie dirba, o ne tuo, ką jie turi.
— Ar yra kokis gydytojas —klausia Bukver’is— reikia doriškų jiegų, kad apsisaugoti nuo kenksmingos : žiūrą suteikia veltui, o, po Motinos Prindle įtekmės, suviršum |>enki šimtai mergaičių per metus atranda prie
kuris nejaustų kartais, kaip užmokesnh išmeta jį iš žmo-. įtekmes.
glaudų,
o iš tų trįs ketvirtdaliai palieka doromis.
Pinigu surinkimas nėra aukščiausia laimė. Visiems
nijos rojaus aut pinigų prekyvietes ir tarytum išstumia jį
Tokias pat misijas Crittendon’as uždėjo New Brauniš draugiškumo, sakydamas: „Tiesa, davei sveikatų ir gy žinomo milijonierių gyvenimas nebuvo nusisekęs. į Jis tu
rėjo tik vieną ambicijų: visa vėlė paskendo doleriuose. shweig’d, Sau Jose, Sakramento, Los Angeles ir Sau Frauvastį. Esi už tų užmokėtas. ”
Kuomet kongrese perskaitė Washington’o laiškų, ku j Visagalis doleris buvo jo saule ir švietė jo širdin.! Slopi cisco. I
Jo i)' veuimo mąstymu f buvo uždėti panašias misijas
riame Jis pranešė apie tai, jog gal reikės bombarduoti j no visus kitus jausmus ir tildė doriškesnlua palinkimus.
Boston’ų, visi nutilo, nes visi kongreso sąnariai žinojo, , Graibė pinigus geležine ranka, kol mirtis jo nesugrieliė; kiekviename didesniame Amerikos ir Eutojmjs mieste ir
kad jų pirmininkas John’as Hancock ’as turėjo didelius tuomet viename akimirksnyje iš turtingiausio žmogaus, dėlto kalbėjosi su krikščioniška Blaivybės Sąjunga, po
nepajudinamus turtus tame mieste. Haucock as supratu kuris kuomet nors šiame pasaulyje gyveno, paliko bied- s ponių Frances Willard ir Henry Sommerset vadovavimo
niausia vėlė, kuri kuomet nors iš šio auan pasaulin iške i esančia.
tų tylų ir tarė:
liavo.
Ačiū Dievui, yra kas-uors aukštesnio už turtus! Auk
— Tiesa, ponai, kuone viskas, kų aš turiu, yra na
—
Teisingu
civilizacijos
pamatu
—
sako
Emerson'as
sas
negali
konkuruoti bu dora, o visuomeniškas padėjimu
muose ir kituose nepajudinamuose turtuose Boston’e, bet
—
ne
mie<ų
daugumas,
nu
jų
didumas,
ne
gausus
der

nepriduoda
nieko vidaus ypatybėms.
jeigu išstūmimas anglų kareivijos ir musų šalies liuosybė
lius,
bet-žmbnių
rųšis,
kokius
šalis
išduoda.
reikalauja, kad tas viskas liktų sudeginta, reikalauju,
Yra žmonės, kurie pasiskiria dorą už nuolatinį drau
Budas yra pasisekimo siįlyya ir kitokios sąlygos nėra. gą. Gyvena su ja, joje, prie jos. Įkūnija ją į savo dar
kad paliepimas butų tuojau išsiųstas.
„Gošlumas prie turto slopina dažnai kitus doresnius bus ir į savo gyvenimą. Jų veidas ja spingsi. Jų darbai
Barrovv’as atsisakė nuo katedros Cambridge universi
tikslus.
” Rotschild’ą vadinta vienu didžiausių Mammono ją skelbia. Jų rankos jai ištikimos. Jų kojos eina jos
tete, kad savo įlietų užleisti savo auklėtiniui Izaakui Nor 
gerbėjų,
kurie kuomet nors krovė ant jo aukuro nuvytu ; keliais. Myli ją. Ji yra jiems Dievu. Nė auksas, nė
ton’ui.
sias
vėles.
karūna, nė garbė neprivers juos ją apleisti. Ji padaro
Jeigu nuolatos dirbtumėm dėl auk&? — jis pražūtų;
Juos
dailiais, prakilniais, didžiais, teisingais vyrais.
Nieko
nėra
stelbti
no,
kad
musų
jauni
vyrai
šoka
į
jeigu dėl vario — laikas jį sunaikintų; jeigu statytumėm
gyvenimo
bangas
su
klaidingomis
nuomonėmis
apie
gyve

„Nepasiekė
tikros didybės tas — sako Phillips Brooks
šventinyčias — sugrius jos į pelenus. Bet jeigu dirbame
nimo
tikslų,
matydami
iš
visų
Imsiu
bėgiojančius
ir
linguo

!
—
kuris
nejaučia,
kad jo gyvenimas priklauso žmonijai,
ant nemirtingosios dvasios, jeigu įkvepiame ją aukšte
sniais tikslais, reikalinga Dievo baimė, žmogaus vertybe jančius paskui žmonių auksinėmis karūnomis, bet netiku ir kad jam Dievas duoda, tai duoda jai.”
ir jos pažinimu, išpjauname ant tos lentos tų, ko laikas ne siomis širdimis.
Kuomet moteriškė išteka, žmonės klausia: „Ar gerai
gali nutrinti, o kas vis labiau spingsės
visus amžius.
SKYRIUS XV.
ištekėjo?
” Tai reiškia, ar išėjo už pinigų, ar už doro, ne
— Auklėjimas, tai šių kartų skola ateinančioms kar
toms priklausanti — tų sakinį atrasta užlipintame konver- sutepto žmogaus? Ar gali būti kas labiau pasigaiĮėjimo
Už kokią kainą įgaunamas
te, per šimtmetines sukaktuves atidarytame Dauverse. verta, kaip prikimštas maišas, o tuščia vėlė, platus namas,
o
siauias
būdas?
Tame pačiame konverte buvo čekis ant 20 tūkstančių do
pasišventimas.
lerių vietinės biblijotekos reikalams. Aukautoju buvo , — Kuomet klausinėju anegdotos iš to karaliaus lai
..Būti ypatiškoms pajiegoms jAlikta.
Jurgis Peabody, vienas nepaprasčiausių to amžiaus žmo kų—- sako Voltaire, kuomet jis rengė „Liudviko XIV
yra tai pirmu linksniu prie pasisėsim’
nių, anuomet beturtis vaikinas, o jau tuomet milijoninis istorijų” — mažiau rūpinuosi pačiu karalium, negu daile,
Frankin'tt.
bankieris. Per kitų puotą, jo garbei surengtą Dauverse kokia jo laikuose buvo. Verčiau žinoti smulkmenas apie
..Dangus ncpagelbi žmogui, kuru dirb
ti nenori.”
I
SyMMht.
į keliatą metų vėliau, davė du šimtu penkiasdešimts tūk Racinė’ą, Boileau’ą, Sully, Molliere’ų, Lebrun'ą, Bossuet'ą,
Poussin’ų, Descartes’ų ir kitus, negu smulkmenas mūšio
stančių tai pačiai Įstaigai.
..Pasisekimas yra pasekmėmis to, k»
moki gerai daryli, ir darymas gerai H
— Tvirta ir nepajudinama tiesa, — tarė — nenuo ties Steinkirch’u. Tik vardas palieka po tų, kurie pul
ką d irt i be minties apie garb{. ’
lanki ir pirmyn veržiančios! dora, nesutepta garbė, daro kams ir laivynui vadovavo, žmonija nieko nenaudoja iš
l^nįfeSk^'n.
savininkų aukštesniu už žemės turtus ir pasivedimus. šimtų laimėtų mūšių; kuomet tuo tarpu didi žmonės, apie
„Žmonija gerbia pasiaekimua, bet per
korius kalbėjau, prirengė tyrus ir sveikus pasilinksmini
mažai mano apie priemones, su kun|
Tos ypatybės tveria didybę.
pagelba galima juos pasiekti; apie ų
mus
toms
kartoms,
kurios
dar
pasaulyje
Beapsilankė;
Nė protiškas, nė materijališkas žmogaus išteklius ne
kiek dienų ir naktų budėjimo ir dartę
reikalauja pasisekimas ir kaip met** I
gali būti pinigais saikuojami. Jeigu turi prikimštų ki Kanalas, kuris sujungia jūres, Poussin’o paveikslas, daili
molą laimėjimas atsitolina ir pabaiganr
šenę, o išdžiuvusią širdį, didelius turtus, o siaurų protų, kų tragedija, kokios nors tiesos suradimas, tai dalykai tūk
dosi toli; bet tas viskas nieko nereiški*;
jeigu tik ilga kova laimėjimu užsibaigsgali dėl jo padaryti pinigai? Kokį liūdnų reginį perstata stantį kartų brangesni, negu visos dvarų kronikos, negu
II. M.
visos
apysakos
apie
kares.
Žinai,
pas
mane
didi
žmonės
žmogus, kuris visų amžį praleido dvasių taupodamas vie
ton jų plėtoti? Surinko knygas, stovy las, pa veikslus, bet užima pirmą vietą, o milžinai paskutinę. Didžiais žmo
„Ne tiek daug laiko suvartoju paveikslo nutepimoi
tarp to visko jaučiasi svetimas. Jo vėlė susitraukė, o vi nėmis vadinu tuos, kurie rūpinosi kuo nore naudingu ar — tarė vienas garsus tapytojas, kuomet jo klausė,
maloniu. Naikinantieji šalis nėra didžiais.
si doriški palinkimai išmirė.
reikalavo laiko perstatyti sceną grįčioje, kuomet sena mo
„Kūdikio nenuskriaudžiau” — skelbia užrašas ant teriškė stengiasi įverti adatą prie atvirų durių — bet dvi
Ar vadini laimingu tų, kurio veido išveizda, prime
nanti buldogų, peraiškiai sako, kokiu budu įgijo turtus, grabo tūlo Egipto valdytojo, kuris gyveno prieš 40 šimt dešimtį metų reikalavau sugriebti tą pasijudinimų ir per1
imdamas, o niekuomet neduodamas? Ar neskaitai aiškiai mečių — „našlių nespaudžiau, su piemenimis blogai nesi statyti tikrą saulės šviesą, per duris Įeinančią.”
tame veide suraukta kakta liūdno našlaičių likimo? Ar elgiau. - Mano laikuose nebuvo elgetų, niekas man val
— Reikalauji nuo manęs 50 cekinių — tarė tūlas Ve
gali pavadinti jį žmogum, kuris panašiu budu išsidirbo, dant badiij nepasimirė. O kuomet atėjo bado metai, už necijos bajoras į skaptorių — už biustą, kuris prekiavo
kuris užkenkė kitiems išsilavinti, kuris nustumdavo kitus, ariau visus laukus, dargi lig šiaurės ir pietų rubežių ir tau tik dešimtį dienų darbo?
kad save iškelti? Ar gali būti turtingu tas, kuris kitus gyverftojuk aprūpindavau maistu. Našlė mano laikuose
— Užmiršti — atsakė dailininkas — jog aš trisdešim
daro beturčiais? Ar gali būti laimingu tas, kurio kiekvie gyverto ly£ butų vyrą turėjusi.”
tį
metų
Koksdl gi musų laikuose valdąs gali ką-nors panašaus padaryti.mokinausi, kad galėčiau tų biustų į dešimtį dienų
name pasijudinime matyti chroniškas šykštumas teip ai
pasakyti apie save?
škiai, kaip badas ant vilko pilvo?
„Yra tik viena metodą gabumams išplėtoti — sako SydKaip retai galima patėmyti malonią, giedrų, dailių
-9. Kitam e t teisingą istorijų rašys žmogus išmintingas ney Smith’as —wo ja yra sunkus darbas.” Didžių žmoni?
veido išveizdų pas žmones, kuriems labai pasisekė papra ir teisybę mylįs — sako IngersoH’is — tie, kurie klaupia devizą dažnai pagelbi mums išrišti jų būdą ir pasivedimu
stoje to žodžio prasmėje! Gamta išspaudžia ant veido ir ant kėlių prieš pasisekimo ir apgaudinėjimų aukurų, ir „Darbas! darbas! darbas!” buvo Juozo Reynold’o, Dovido
apsiėjimo jausmus, kurie valdo širdį.
spižo #tabąi gerbiami kaipo dievai liks paniekinimo mai Wilke ir daugelio kitų žmonių devizą, kurie paliko po j
Stabmeldys Chinų karalius, kuomet nuo jo pareika stu; o( jiems, kurie linksta po nepasisekimų našta, tiems, vęs pėdsaką pasaulyje. Voltaire’s devizą buvo:
kurie užlaikė pagarbą dėl savęs ir kurie niekuomet nenu- prie darbo.” Scott’o devizą: „niekuomet nebūti be da^
lavo laisvos prekybos opijumu, atsakė:
silenk^
prieš žmones, prieš Jiegą, tiems istorija uždės ant Michael Angelo buvo stebėtinu darbininku. Dargi nen *
— Niekas manęs neprivers prie to, kad savo naudai
galvų
įžnblo
lapų vainiką.”
leisčiau pirkliuoti tuo, kas prives mano žmones prie besirėdydamas miegojo, pasiryžęs dirbti, kaip tik
turtybės ir ištvirkimo.
Emerson’as gerai sako, kad nauda iš turtų palieka Miegamamjame laike laikė marmuro gabalų, kad gal^
Bet krikščioniškoji Anglija labai džiaugėsi dėlei di prie to, kuris Juos surinko, o ne prie paveldėtojo. — Kuo dirbti naktį, Jeigu neužmigdavo. Jo mylimiausia dirt*
džio pelno iš tokios prekybos, o krikščioniškoji Amerika met einu* J daržų su kastuvu — sako — ir kasu lysves, perstatė senelį ant vežimuko, ant kurio buvo laikrodis * |
dar lig šiandien renka didelius pinigus už leidimų pir jaučiu tokį linksmumą ir sveikatų, kad net persitikrinau, antrašu: „Ancora imparo” (dar mokiu uosi). Dargi
kliauti alkoholiškais gėralais. Ar nestebėtina yra takia apgaudinėjęs save, leisdamas kitiems daryti tų, ką galėjau met apiako, prašė, kad vestų, jį į Belvederą, kur čiup" j
valstybė, kuri vieton būti tėvu, yra užmušėju, kuri aukle- pats savo rankomis padaryti. Ne tik sveikata, bet ir išsi stovylas rankomis. Cobdens paprastai kalbėjo:
na sau ištvirkusius žmones, netekusius mielaširdingumo, lavinimas kįla aukštyn. Artai galima, kad aš, gaudamas kaip arklys, be liuosos valandėlės.” Haendel’is, konųjj
gerumo ir doros, kurie, kur tik pasirodys aukso žibėjimas, daugybes cukraus, bovelnos, puodžių išdirbinių, popierio torius, dirbo už dvyliką žmonių. Niekas jo neatsttfP®1
skriaudžia vieni kitus, kad tik sugriebti niekingų pinigų. laiškams už paprastą pasirašymų ant čekio, vieną kartų į vo nuo darbo. Nesibijojo nė išjuokimo, nė nenusiseBM
Kuomet padėta kertinį akmenį po Washington’o pa tris mėnesius atmesčiau tų naudų, kokių man atneša jiegų Lordas Palmerston’as dirbo kaip vergas dargi seurifl I
minklu liepos 4 d. 1848 m., Winthroop’as pasakė: „Iškel- lavinimas prie judėjimo pagelboa.
Toliau bus.

Orisson Svett-Marden

Gyvenimo Mokykla.
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J fcllGrIkai | 8. L. A. neprlgulil[jli valgyti nori? Ar etaden-jkioms palemikoms neverta dėti
Studentas besijaučiantis, jog tas, narys 8. L. A., neturi antgalvia “S. L. A. reikalai", bet
| čBInlHJJIBf us|įnltl Amerikoje. |negali atlikti darbo, visai ne-1 tiesos teipgi pasiskųst drau-|Padčti antgalvį “žeminantis musų
Ar studenttM galt būti {apsiima; todėl čia nereikia fams, apreikšti jiems savo organizaciją plepalas”. Kas my
sekretoriirSualv. Liet. A.? galvos laužyti. Vakarais tu- >ėdaa? Bet ikišiol dar nebu li tokius “Plepalus”, žinotų bent
kur jų jieškoti. Aš senas S. L. A.
P. T. Aelttamskas, MLietu-|ri lekcijas prirengt rytojui, o tokio drąsuoliauB, kure sąnarys kviečiu visus rimtus są
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PROFESORIAUS BLOCHMAN’O.
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. sakant, leiskime tekėti orui į retortą
vos” 117 n din., berk
** ____
____ __________
ra 16__šitą bet jeigu studentas
turi lai-j stačiai pasakytų, paSiraŠyda- narius neatbūtinai pastatyti re i ka
^n
I Vn
nn □ i
no
—_
___________1
.1_________ i
I iepena tuojaus aptems, bus tamsesnė.
dalyką iŠ vienos pusės, todėl ko, pasiėmęs knygų baksiu- __inas
savo vardą: ,,draugai, aš lavimą panaikinti tuščius ^besikoI^gioras dusyk sunkesnis už žibiuimo
nebus prošalį visuomenei (iš- ką, daužyties po lietuvių stu- reikalaujll jūsų pašalpos!” liojimus ir uždaryti dt^ris tuščioms
todėl jo vis daugiau priteka į retortą,
girsti komąntarą, ir antrosios, bas ir karčiamas, gaudydama Bet kiekvienas supranta, jog polemikom! S. L. A. organe. Te
'^tsi ji0 BU ^azu ir aPteindo lfep«ną. Dukas
mano» kad polemikos
Netikiu, JkadhT. A. vien iš grašį užlaikymui gyvasties einant makslan, reikia pinivis luažiau ir mažiau žibinimo
gų,
o
tų
n«
vienae
etudentae
"
cl
<e"kia
^rganizacijai,
l«t man.
pavydėjimo tą straipsnį rašė, kūne ir sudėjimui poros graLiepsną vos galima matyti, bet ji ne
.
_
besikilnojant
ts
vietos
į
vietą po
igta, leidžiasi dūdele vis žemyn ir žemyn,
nes be jokių i išvadžiojimų Mų J „pietų fondą”, kuriuos
Illinois
valstiją
teko
patėmyti,kad
Sižių palengva, paskui vis greičiau ir
ant galo pasakė: ,,prezidento ne kiekvienas turi laimę kas! ' Todėl, kuopos 8. L. A. tie nereikalingi tušti ginčai ir beNeeiplioduojanti lianųia Davy'so.
rtlo. įėjuai į retortą, gimdo erplioziją
8. L. A. lengvesnės pridery- nedėlią, nekalbant apie die-Į jųS atstovai, kurie pribusite siniekinimai daugelį sulaiko nuo
J’ %>nčio mišinio. Kadangi retorta ati- imetalinis tinklelis (ant 1 ketvirtainior cen
Lnta, tai besidaranti prie expliozijos įkaitę 1timetro yra 100 mazgų). Geležiniai virba stės, ir alga tik 100 dol., bet ną, valgyt, tai kodėl studen Seiman, atminkit, jog jūsų prigulėjimo prie S. L. A. UžkalPrisirašyti, tankiai girdi
Ji g’ali skėstiesi, todėl retorta netrūksta; Ilai ir dangtis saugoja stiklinį cilinderį ir ir čia delegatų nuomonė su tas negalėtų pašvęst 5—C va- galėj bus nevieną "studentą Ibinus
atsakymą:
galimą rašytie* kaip
’
*‘
gi ji butų uždaryta, tai išlakstytų Į 1tinklelį nuo sudavimų ar susimušimo nupuo riša lankas, t kad studentas landų kas dieną darbui Sus. sušelpti ir sumažinti jų var-1
si,
jeigu
net
Centro
viršininkai
...
,
.
s*,
jciji
nei
ventro
Ljotus, Smarkus, švilpiantis balsas rodo lus liampai. Ją galima tik raktu atidaryti, negali būt organizacijos pre naudai? Juk dabar yra stu- gus, Je‘ dj0™* ^’?7,rSty!!’ laikrašfiuo« apšaukti virainintcu
rakaliais.
rte pajitfgS’ 8U kokia urnai įkaitę gazai ver- o< raktą turi, paprastai, darbo prižiūrėtojas. zidentu, nors ir gabiausias”. deutų, kurie priklauso Į 5—0 te, jiems
padėsit. Galima- ti„o kad
„-------.................................
v. Tuli
x UJ1 ma
Inano>
Kaa tiZv^
ne viršininkai, jeiiŠ i* retortos.
Deganti gazai, žinoma, gali per tinklelį Argi p. T. A. tiki teip į sa draugystes ir užima raštinin kėti, jog alkoholius ir jo gu juos I.“rakaliais
". _ vadina
" ■ (kas
„
Tas mėginimas rodo, jog vis daugiau prisigriebti į liampos vidurį ir užsidegti, vo literatišką gabumą, ir ma- ko vietą, parašo šį tą ir į
priplaukiant oro, lieknos šviesa mažinasi ir bet liepsna nepereina per tinklelį, kurie ii-1 UOi jog j0 straipenelie aurii laikraščius, ir dar randa lai įtekme Clevelande neturės P adina? Tokiais vardais viešai jie,
Bpekų aptemdyti protą bubi- turbut,nebuvo laikraščiuose pava
įjt galo J* nustoja šviesos, o jeigu oro pri meto Šilumą todBl Jie neįšįla iki temperatu- visų delegatų rankas, bnrnas
ko
išvertimui
knygų,
pate
rinkusių Hvarstytii reikalus dinti. Rd.), turbut glemžta or
teka dar daugiau, tai iš gazo pasidaro ex- rai užsidegimo eiplioduojančio mišinio.
t
°
ir
norus,
kad
jie,
susirinkę,
dar
nesijausdami
tvirtai*
raš

pliodaojantis mišinys. Iš matavimų pasiro
iniieų didžiausios organizaci ganizacijos turtą,' ar ją nori išar
Ištylimas liepsnos ir jos aptemimas pirm
dyti. Aš reikalauju, kad M. J.
dė, jog tasai mišinys tik tąsyk būva explio- laiko persergsti dirbančius olose darbiniu- ne^a trt e u
sav tininkai^. Apart to vieko jos, neatmes jie pfogos prisi (Damijonaitis, dabartinis Central. .
jojančiu, jeigu oro bus penkis gyk daugiau kus ir jie pirm laiko mato pavojų ir gali Į Ilor^« ar^a
Ja,JFis su- prirengia ir lekcijas ir, nore dėti prie auklėjinjm ateinan sekretorius, paduotų Seiman ap
rei?u gazo. Smarkiausia expliczija būva, nuo jo apsisaugoti.
ristais p. T. A.į straipsneliu? fu vargu, uždirba maistui. čių musų vadovų.
svarstyti klausymą jo ypatos žei
%gu oro patenka 6 ar 7 kartus daugiau neDelegatei susi važi uos svar Bet iki kokiam laiptui nusi
Studento
Draugas.
dimo. Ar jis užsipelnė vardą raįnyra gazo; jeigu gi mišinyj oro bus 12
Priežastys ugnies gesimo.
styti reikalus Susi vieny jimo žeminimo, išsižadėjimo savęs
kalio ir kada ir kas matė jį lupant
Urtų daugiau negu gazo, tai jau expliozijos
Męs jau žinome, kad expliozijas galima su liuesoras rankoms, o jei ir idėjų užsigynimo yra pri
S. L. A. odą (tokių apkaltinimų
SELTZER CITY, PA.
nebūva.
prašalinti, nuo j ii apsisaugoti mažinant šilu kas surištas turės, tai geriau verstas ne vienas nupulti 132 kuopa S. L. A 14 d. balau-; >ent orKanc nebuvo. Rd.). ReikKaip jau žinome, susimaišant gazams, mą, taigi žeminant temperatūrą žemiau užsi
<įžio laikė susirinkimu. Musų kuo- itų tcipgi ištirti’ ar iitikro 79 kuo'
jie pereina į viens kitą. Jeigu iš susimaišiu degimo punkto explioduojaučių mišinių. | tegul nevažiuoja, nes kas
‘ ’ visi dĮrangai mokė- |X>S v»enbalsiai nutartai vadinti
sių gazų vienas yra degančiu, o kitame yra Ištikro tą patį męs darome ir gesindami ug-, mums seime iš surišto vergo! jausmus studento, kurs savo pa nutarė,‘ kad
tų
extrą
mokestį
po 50c. per me-!^ani’iona’ti raka,*u- Man neruosygsnas, taigi gazas palaikantis degimą, tai nį: liedami vandenį ant degančio kūno, męs Kas mums seime iš tokių, ku- misi i mis ir norais laksto pa
apgynimas M. J. Damijonaičio
Uis
ir
leistų
savo
or ?aną, per ką
ir kiekviena mišinio dalelė teipgi deganti, tik stengiamės
temperatūrą žemiau
žemiau. rie atvažiuos su surištoms dangėmis, savo darbais trokš Visi draugai geriau žinotų api«-^' l)atos’ ’)Ct malonėčiau; kad toki
stencriamėa nužeminti tenineraturn
jj gali užsidegti prie augštesnės ar žemesnės užsidegimo punktą Juo didesnė šiluma, rankoms kokio j>olitikieriaus,!
ta pakelt lietuvius ir jų su musų organizaciją ir ios reikalus žeidžianti, nckinanti straipsniai
temperatūros. Toksai mišinys užsidega su juo daugiau reikia užgesinimui ugnies vau- Į kur8 išdirba seimo plianus,
pratimą, bet nepermaldau Pradėjus darbuotis7 ąpie‘ kolionih patilptų laikraščiuose. Atminki
tokiu jau greitumu kaip ir balsas, taigi liep dens.
suorganizuoja su pagelba vi jančio vargo priverstas pa sju prieglaudos namu, juk ir rei me mes, visi sąnariai S. L. Amen,
sna platinasi su greitumu 340 metrų sekun
Ugnį
vienok
galima
užgesinti
dar
kito

sokių raistų ir |mdaro seimi samdyti save priešams savo kalų bus daugiau, visų pašaliniuo kad jeigu ir toliau tokius niekišdoj; kadangi mišinys paprastai užima mažą
kiu
budu.
Kaip
jau
žinome,
visoki
kūnai
kus raštus nuo kuopų ir sąnarių
mimą, tai mums žiūrint, matome urną užsi
ninkus savo vergais ku suriš žmonių, idėjų ir reikalų, ir se laikraščiuose nebt s galima ap turės talpinti organas, tai mes ne
dega/tik
ten,
kur
yra
oxygenas,
be
nieks
kalbėti kiek reikia.
degimą viso mišinio, arba explioziją.
nedega; ore, kaip žihome, yra oxygenas; toms rankoms! Galima tikė- tarnauti tiems priešams, pla J. Rumbavičiirs ps.dovanojo si gausime žmogaus, kuris panorės
Tokios expliozijos paprastai būva tokio tai užtenka neleisti oro, o ugnis greitai už ties, jog tokių surištrankių tinti (su nenoru, iš prievar
viršininko urėdą priimti. Ar nors
je vietose, kur deganti gazai eina į orą, jei gęsta, kaip tik susi naudoja buvęs 'prie de delegatų nedaug, o gal ir vi tos) jų jiekliškaa idėjas ir jų dabrinį laikrodėlį, kuris bus išlvi vienas doras žmogus panorės tapptas išlaimėjimui prieglaudos na
gu nėra ventiliacijos, arba jeigu ji negerai gančio kūno oxygenas. Benzinas dega liue
sai
nebus.
Bet
jei'p.
T.
A.
literatūrą.
Matė
IIIinojiečiai
lipo naudai. 'l^kietai po 25c ti viršininku, matydamas, kaip
atliekama. Ypač expliozijos tankiai būva sai didele liepsna mažame indely j, žinoma,
jaučia, jog jau delegatų ran- tokį |iereituose metuose su Traukimas atsibus i, d. piutės, prieš ji per šerengą vajumi ir
anglių kasyklose ir tai todėl, kad akmeninė
atidarytame, jeigu
Kuojtos galinčios tikietų parduo purvais drabstomi?
se anglyse yra degantis gazas, vadinamas
’
prie liepsnos priteka kos BiiraiMotoa, tai labui i Biblijų baksiukaisaut abiejų ti lai atsišaukia antrašu: J.
J. A. Damijonaitis.
klampynių gazu.
Mušant angliakasiui į
oras, o su Juonį — visuomenės, laimi Suaivieny-! j»ečių, beslankiojantį nuo
City, Pa.
anglių sluogsnį, gazas tas atsidalina iš ang
palaikantis degimą jimo, reikia netylėt, bet pra- stubos į stabą ir apgailestau*
Ponas Sąnarys, kalbėdamas
J.
L
umbavičia.
lių, maišosi su oru ir iš to mišinio pasidaro
oxygenas. Bet
I
už- nešt žmonėms,kas yra tokiais jauti savo likimą, kurs jį priapie rinkimą j seimą S. L. A. ge
eiplioduojantis mišinys, kuris, užsidegęs
tenka uždengti sti-1 įĮiaudailnšials”, kurie, d re-; vertė tarnaut mamonai, ne
rų delegatų. “Lietuvoje” nr. 16,
Iš ROCHESTEįR, N. Y.
nuo mažiausios kibirkštėlės, gimdo kastynių
pasakė,
kad nereik rinkti biznie
klą, Į kuiį įdėtas inui aavo kaili, raišioja idėjai,, riurbėliams, kurie
21d. balandžio, 69 “kuopa S. L.
olose baisias expliozijas. Tokio pavojaus
delis su benzinu, o
.
.
..
1 .
, . ,
rių
;
tą
įkišo
neišmanydamas nė
A. laikė bertainįnį susirinkimą,
galima išvengti tik įrengiant olose gerą ven
liepsna gęsta dėl sto * rankas būnantiems seimo de- įstengia ji užlaikyt nesavo' ąnt kurio pribuvo ap ie 150 svečių. pats kodėl. Išrinktas nuo Vytauto
tiliaciją, ypatiškoms dūdoms prašalinant iš
kos oiygeno. Dėl legatams; tokių visuomenė žmonių naudai, kuriems jis
dr-stės So. Boston šįmet delega
tęsta, p-itu prie jos
olų besirenkantį gazą. Jeigu olose prisiren Liepsnanepnteka
tos pačios priežasties pasisergės, nes matys juos norėtų padėti, bet jų yra at Susirinkimą sukvietėi lapeliais. tas nėra nė jokiu biznierių tik pa
oru.
Kalbėtojai
buvo:
Kazys
Vaivada.
ka klampynių gazo, tai reikia saugotieji pa
mažą gaisrą galima; šviesoj, kaip vergus ne 8. L. mestas.
Jis daugiausiai kalbėjo apie nau prastu darbininku ir uoliu darbi
sikėlimo temperatūros, kadangi kiekviename užgesinti uždengiant liepsną divonais, paklo-'a t bet pavienių politikierių.
Pagalios,
studentai
turi
dingumą
S. L. A.; nupeikė vieną ninku Susivien. buvusiu jau, kaip
šilumos šaltinyj ji gali pasikelti iki užside dėms,
zJŠŠm-./' nskepetoms,
b.kCvzif/MYI0 Aapsiantalais
tia 1 A hl I ir tt.
,
, . I
Tikino*,
p.
Aat
ramskas,
kai

žydišką
agentą,
kuris atkalbinėja aš žinau, 3 seimuose ir 2 vedeju
visada . draugus, kurie ga
gimo temperatūros. Expliozija gali užgimti
Ugnis užgęsta ir pati, sudegus degančiai po draugas • Susi vieny jimo,
____
lietinius
nu<»
Hisiv.
įkalbėdamas, Seimo, katruose pats mačiau, kaip
nuo briežiuko liepsnos. Ant nelaimės, ang
lėtų padėti ir pelnu pasida
medegai,
jos
pritrukus.
liakasiai olose negali apsieiti be žiburių, ka
netylės apie tokių suokalbį lytų. 'Todėl, suteikdami stu buk jis išveda :žmc nes iš kelio, po Seimui delegatai spaudė jam
ranką už gražų ir teisingą vedimą.
dangi jose nėra šviesos, jos tamsios.
prieš S. L. A. rengiamą.
dentams apmokamus urėdus, paikina tikėjimą. Kastantas Skil Taigi mes suprantam, kad /p. Są
tis kabėjo apie netikusį šios diePaantrinsime dar kartą neseniai atliktą
Aiškiau rašyU dėl ko stu sušelptume ne vieną, bet j»o- įlos surėdymą, apie ilgas darlx> nariui rūpėjo gal pačiam įsisprau
mėginimą, tik truputį jį perkeitę teip,‘kad
Rukimas liampų ir dūmtraukių durnai.
dentas uegal būt sekretoriuj r:/ar keletą ne malone, ne Valandas, apie laikymą didelių ar sti į delegatus, o jis, turbut, netur
į dūdelę b įdėsime mažą suvyniotą metalinį
Vakarai*,
uždegę
kerosiuiuę
liampą,
sku

dovanoms, bet duodami pro mijų. Jcnerofų. kuruos pūslėtos nė jokios vertės akyse draugų.
tinklelį d. Apeireiškimus, degant gazui, ap binamės uždėti kuogreičiausiai stiklinį eilių- bet tai ligai yra vaistai:
1. ,,Ar ištikro apmokami gą uždirbti.
darbininkų rankos /turi užlaikyti P. Sąnarys kalba apie delegato
turime tuos pačius; taigi metalinis tinklelis
neblaivumą ir slaptą aįgitac iją.Jei
derį, nes be jo liampa rūksta ir nedega kaip organizacijoj urėdai privalo
nestabdo atsidalinimo gazo. Žibinimo gaze reikia. Liampos knatas mat paima daugiau
3. ,.Kad studentai nėra ir užtai jie, prie stulpų pririšę, su gu palygint musų kiekvieno ypayra 40% klampynių gazo. Į retortą A nuo- kerosino, negu su juo susidūręs oro oxyge- būt pavesti studentams”? ukėsais”, prasitarė T. A., tai šaudo savo penėtojas. Kas, gir tišką gyvenimą, tai gal daug dau- •
di. mys atkalbinėja nuo Susiv,
’atai teka oras; taigi joje tokios jau sanlyvėl svarbi priežastis, kodėl tai caro sosto ramsčiai ir juoda giau atrasime juodų plėtmų ant p.
gali sudeginti. Liepsnos karštis pada Klausia p. T. A.
Teip. Nors sekretoriaus vie jie negali būt sekretorium. šimčiai. Barbora Mičienė deklia- Sąnario kūno negu ant išrinkto
lina angliavandendarius, iš kurių susideda
kerosinas, į vandendarį arba hydrogeuą, ku ta sunki, darbas bus atliktas Tas visai maža bėda. Prezi mavo eiles: Jagaila paveržė so delegato, kuris nėra girtuokliu, o
ris pirmiausiai sudega, ir angliadarį, kurio dar geriau, kaip teip darbi dentas organizacijos negali stą. 7 metų vaikutis Pranciškus tik išsigeriančiu prie progos, kaip
dalis atsidalina kaipo kuodžiai. Taigi šita ninko, arba biznieriaus, ku
kad kiekvienas iš musų. Apie
būt neukėeu, o sekretorius Mičas <lekliamavo eiles. Stani agitaciją nieko negaliu sakyt, gal
me atsitikime matome nevisišką sudegimą.
slovas Valulis kalbėjo, kaip popas
Stiklinis cilinderis, kokį užmaujame, trau riems rupi savo nauda. Stu kas kits. Studentai, kurie jGapon ėjo su darbininkais pas ca ji ir buvo, bet agitacijos buvo ir
kia teip kaip ir paprastiejie, nuvedimui du dentai, tai lietuviškos visuo Čia gimė arba turi pirmas rą jo malonės melsti, o jo karei bus. Čia prie progos priminsiu
rnų, dūmtraukiai; jis pritraukia prie liep menės žiedai, nuo jų mes ga popieras, jau yra u kęsais viai minias priėmė karabinų šū apie XXI Seimą. Rods viskas
snos tiek oro, kiek jo reikia visiškam sude lim tikėtis visko, gero, arba Amerikos, tik jie neturi viais. Juozas Gricius kalbėjo apie buvo užtaisyta puikiai, slaptos
gimui ir Jkaitinimui anglindario liepsnos blogo. Jie musų ateinanti in ,,franchise”, t. y. balsavimo peiktinus lietuvių palinkimus, kal nominacijos, slapti votavimai, bet
viduryj.
teligentija. Jei me« busime tiesų. Ar to 8. L. A. konsti bino pradėti žengti doresniais ke tik žiūrėk, sekretorių liko iš ClnTeipjau nepilną, nevisišką sudegimą ap jiems draugais, jiems varg
liais. Petras Petronis ragino klau cagos ir rods tik dviem balsais
turėsime, jeigu peraugėtai iškelsime Įtampos stant prie knygų, jie atjaus, tucija reikalauja? Pagalios, sytojus griebtiesi skaitymo gerų mažiau gavo ant kasieriaus ypata,
kas reikalauja sekretoriaus
knatą, arba jeigu kokiu nors budu apstabraštų. Juozas Vilkaitis aiškino kuri rods prie Susi vieny j imo nė
(nors
ne
visi;
galim
jau
da

ukėsystės, S. L. A. ar Suvie
dysime priplaukimą oro prie liampos. Tas
•kaip Anglijoj žmonės gyvena ne piršto nepridėjo, o vienok butų
būva teipgi susiteršus, užlipus skylutėms bar matyt, kurie atjaučia nytų Valstijų įstatai? Pasta- susiorganizavę ir pertai vargą ken turėjus ni? mažą naudą, nes turėtų
teip vadinamo liampos brenerio. Tokį nepil muši) visuomenišką judėjimą, riejie, turbut, to nereikalau
ant rankų į $26,000, tai galima kas
ną sudegimą galima patėmyti ne tik ant o kurie ne) musų reikalus ir ja, nes yra šimtai lietuviškų čia.
Užbaigus kalbas, vienas iš sve nor veikt ir dar algą gaut. Apie
liampos, kuri nešviesiai dega, bet dar labiau pabaigę mokslus.
Bet jei organizacijų turinčių čarte- čių paprašė perskaityti S. L. A. sekret. išrinkimą aš nieko neturit!
tą pajuntame dėl sloginančių gazų pripil
mes, matydami juos varge, ir rius, o jų viršininkai nėra konstituciją ir žmonės pradėjo ir net pritariau, nes žmogus
dančių kambarį.
daug nukentėjo dėl Susivien.,
Bet kaip yra musų pečiuose, kaip juose galėdami duot progą užsi ukėsais šio krašto. Bet jei prisirašinėti; prisirašė į S. L. A. bet nebuvo išrinktas į laiką. Bu
sunaudojame degančias medegas? Tiršti dirbt (ne veltui, ne almužną, 8 u v. Valst. reikalauja to, 20 naujų sąnarių. Čia tautiškasis vęs sekr. p. J. Žemantauckas nė
durnai kįlanti iš namų ir dirbtuvių dūmtrau bet užsidirbti) greičiau pave kas išsiaiškįs seime, tai ir tą Susivienyjimas padarė didelius ant aguonos grūdo neprasižengęs,
Metalinis tinklelis d saugoja retorta nuo eipliozijos.
žingsnius pirmyn.
kių rodo, kokia daugybė angliadario pražū dame darbą tokiems, kurie ir
K. Šeštokas. tapo išstumtas nuo urėdo, taigi
gos kaip ir anglių kastynėse, kada jose ren va, degant anglims, be jokios naudos dėl ne be to gali pragyventi, o kliūtį galima prašalinti. Iš
galim suprasti, kad kiekvienas pa
tikimas žmogus gali paimt
kasi klampynių gazas. Juo daugiau jo pri pritekliaus oxygeno, reikalingo visiškam su
justų skaudėjimą širdyje. Apie
moksląeivius
paliekam
ma

Jau
atėjo
gegužio
niėnęsis,
o
jo
sek re tory stę, o tokį studentą,
sirenka, juo mišinys pavojingesnis, juo degimui angliadario. Bet kenkia degimui
organą. Kada plyšo Susiv. ir rei
smarkiau explioduoja.
Jeigu liepsna, ir jeigu prie ugnies perdaug priteka oxyge- lonei jų vargų, ,arba svetim kuriam seimas teiktųsi su pabaigoj turi atsibūti Seimas mu kėjo kariaut, tai ant lauko karės
sų
didžiosios
organizacijos,
S.
L.
kaip ir pirma, dūdelėj b pradės leistieji že- no. Mat visada kenkia normališkiems apsi taučių parazitų, kurie, paga teikt tą urėdą, tas žmogus
ir visuose mūšiuose dalyvavo ir
lnyn, tai pamatysime, kad ji, nusileidusi reiškimams lygiai nepriteklius, kaip ir per vę musų jaunuomenę, gei gali <pasisamdyt neva savo A. Duodasi patėmyti * visokį stovėjo “Vienybė”, ir dar rods Lai
straipsniai
laikraščiuose
apie
mu

Prie tinklelio, čia apsistoja ir dega augščiau, teklius.
džia išdirbti sau tarnus, ne privatišku sekretorių.
Jei sų garbingą organizaciją, kas liu svamaniškai, be užmokesčio, bet
temiau nesileidžia. Metalas mat teip len
Peržiūrėsime plačiau apsireiškimus su sistebėkime: tada, jei, pabaigę 8. L. A. konstitucija to rei dija, jog musų broliai rūpinasi jo kada jau viskas aprimo, organiza
gvai perleidžia šilumą, kad temperatūra ma- aprašomais dalykais arčiau besirišančius.
mokslą, ( mus žiūrės akimis kalauja, tai seimas gal tą gerove. Malonu matyti agitaty- cija užaugo ir laikas duot nors
i
Z08 liepsnos nupuola žemiau užsidegimo
pilnomis kartybės ir panie skyrsnį perkeisti kaipo ne viškus straipsnius, šaukiančius mažas užmokesnis už teisingą tar
temperatūrom mišinio, pasidariusio retortoj;
Sausasis destiliavimas akmeninių anglių.
musų brolius ir sesutes glaustie- navimą, tai Seimas, be jokių ilgų
kos, nekęs savo0 kraujo žmo
bet pakanka prikišti degantį briežiuką prie
Paimkime
stiklinę
retortą A, viename nių, kadang^ bųyant nedate- reikalingą. Tiktai mes duo si prie Susiv. L. A. Bet ką nori diskusijų, aprenka organu “Lietu
atidaryto kaklo, o tuojaus turėsime exkim tiems studentams už atsiekti tie, kurie vietoj agitatv- vą”. Tad p. Sąnarys neprivalo
trečdalyj pripildytą sutrintoms į dulkes ak
kliuj,
savlęjię
nepaturėjo.
dirbti, o jau seime geros va viškų straipsnių, pripildo organą pykt, jeigu ir buvo agitacija rin
meninėms anglims. Tegul ant jų veikia
ugnis. Kaip jau iš datyrimo žinome, prie Todėl mes netik turim duot lios delegatai suras išeigą.
tuščiomis polemikomis ir piktžo kime delegato, nes parodžiau vir
Neexplioduojanti liampa Davy'so.
to darosi gazai ir garai; Ui Į veskime ištęstą studentams progą legališkai
džiavimais,
kurie niekam nė jokios šui, kaip dėjosi pereitam Seime,
Ant tokių pamatų sutaisyta nepavojin- retortos A dalį į retortą B, kuri vėl sulenk užsidirbt, bet reikale priva 4. ,,Ar - ne iš studento
naudos
ne
atgabena,
o jau mažiau kur jau turėjo būt žiūrima vien
8*, neexplioduojanti liampa išrasta Davy’so ta dūdele sujungta su bone C, pripildyta lome sušelpt juos, stengtiesi plunksnos išėjo tas aidas, siai naudos iš tokių rašinių gali tik teisybės, o vienok be agitacijų
kad S. L. A. sekretorystė būt
1816 metuose. Liampa tokia angliakasiams vandenio. Šildant ant smarkios liepsnos
turėti S. L. A. (toki raštai, ačiū ne apsiėjo ir apart Seimo, buvo,
jnri neišpasakyta vertę. Liampa ta sekan retortą, anglys jose esančios negali sudegti, iš jų išdirbti padorius lietu atiduota studentui”, klausia Dievui, jau pasiliovė, ne reikia tik ir seimukai ir kone viską laimė
vius ir tautos darbininkus.
ti sutaisyta.
kadangi prie jų nepriteka oxygenas.
jo, nežinau, ar tiesiejie ar kairiep. T. A.
2. „Ar studentas gal at Tąs gal būt. Bet ar stu juos iš naujo keltie Rd.), užtrau jie ir būt laimėję, bet paskui pa
Tą
vadina
sausąja
destiliacija.
Prie
to
kia
vien
panieką
ir
pažeminimą?
Ant varinio rezervoaro su aliejumi ir
likti darbą”? Klausia p.T.A.
būgo, sako, “supras”, reik visko.
knatu užmautas stiklinis cilinderis metali atsibūva pasidalinimas akmeninių anglių ir
Teip. Rašyti visi svietiš dentui nevalia rašyt ir sakyt Aš pripažystu tiesą p. Tareilai nepasilikt.
tveriasi
sekanti
produkUi:
niuose rėmuose, ant to cilinderio prišriubuokų mokslų studentai moka, o žmonėms, savo žmonėms, jog kuris "Lietuvoj” sakė, jog to
j
(Toliaus bus).
;‘•L .uždarytas iš visų kraštų, labai tankui

’

Nevisiškas sudegimas.

J

___

I

I

I.

-<

Už tai kad vyrai dčkavo- jo sūnūs nori atvažiuoti Amerikon. Pajieškau savo pusbrolio JTur
nrgi<
Jeigu p. Sąnarys užsitarnaus,
| Ne tik Amerikoj, bet ir atėmė išplėštus jinigus ir Pirmsėdis Suvienytų drau
Jis pats įr kas kitas teiksis duoti Pranaičio; apie 2 metai atgal trr
Ja nuo visokių ligų už isgy* ...
gysčių rengimo valraro,
Jad, be abejonės, dr-stę Vytauto Europoj šįmet pavasaris vė suėmė du užpuoliKu.
r adreso:
L__ t.
•*
wnn
veno New V/%4..
Yorke, dirbo p,an' .
dymą. tai skaitau sau už tik žinią antJonas
y^oneuZdanis,
išrinks kada nors ir ji delegatu, lybas. Pereitą sanvaitę Pran
dirbtuvėje. Teipgi dirbo ir Shel
Pūkas,
Netoli Chihnahua, Meksi
bet šiuom tarpu draugystė nė kiek cūzijoj, Vokietijoj, net Itali
rą
prlderystę,
nore
esu
mote

Century,
(Barber
Co.)
W.
Va.
ton, Conn. pianu dirbtuvėje Tu
ke, 3 d. gegužio netikėtai su
ne apsiriko išrinkdama dabartinį
ris,
bet
išreiškiu
dėkavonę
riu
labai svarbu reikalą. Ju
joj buvo šalnos, kalnuose net griuvo pylimo siena ir užbė
delegatą ir būt gerai, kad ji pati
Pajieškau
savo
brolio
Jono
1
ear
kas
kitas teiksis (]uot]
už sugrąžinimą sveikatos per
Pranešimas.
rė 40 ypatų, iš kurių 20 liko(draugystė) užstotų už delegatą gerai pasnigo.
ant
adreso:
*
trikio,
Kaulio
gub.,
Raseinių
pav.,
Dr. Collins Medical Institu
kaipo savo išrinktinį, ir parody
| Pietinėj Maskolijoj upės ei užmuštų, daugelio dar ne- Nr. 10 „Lięjtuvos” patilpo
Būdviečiu
sodžiaus,
Žigaičių
par.
Jonas
Čeponis,
:
3
tų, kad ji žino ka rinko ir tai jau Dnepras ir Dniestras išsilie atkasė, terp jų, be abejo- korepoedencHa iš Manche- to, kurio niekad neužmiršiu. 3 metai kaijp Amerikoje; gyveno 1500 Pensyl vania A v.,
;?
ster.
Čiauykštie kunigas Teipat labai dėkavoju už Chicagoje, 344 Halsted st. Leidau
ne pirmą kartą bet 4.
jo per krantus, dėlto su vir uės, y ra ir negyvi.
(Rezcrvoir Park
Pakeltas dabar klausymas, kad
Foltin užsipuolė 4int įganęs naują knygą ,,Vadovas in kelias gromatas ir telegramą, bet
Springfield, UL į f
šum šimtas tūkstančių žmo
apmokamus urėdus S. L. A. su
Sveikatą
”
,
nes
ta
knyga
ir
už
padavimą
tintos
apie
jo
sugrįžo.
Turiu
labai
svarbų
rei

teikt moksląeiviams. Tą klausy nių turėjo apleisti savo na
Kliubą. Tuom tarpu kore moterims labai yra naudin kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis Pajieškau savo draugu; Staaij.'
mą supranta tik rašantis bet ne- mus, palikę juose savo visus Atksakymas Tamsunei.
lovo Aleksino, gyvenusio
duoti žinia ąnt-adreso:
spondencija
U ne mano ra ga,,Lietu vos” nuro. 17 pasi
delegatai. Ant XX Seimo rašiau turtus.
ford Falls, Mc. ir Vicento Zahįg!
Marie
Petrikcitė,
p. Paltanavičiui, kad man suteik
pylė Tamsunės plūdimas ant šyta. Matyt kas kitas mano Mrs. 8. Yaras,
los, kuris metai atgal išvįZZl
|
Ant
Filipinų
salų,
smar

1021
Cass
Avė.,
St.
Louis,
Mo.
79 Decatur st.,
tų sekretorystę, nes maniau pail
manęs. Tame nieko stebėti vardu parašė. Už ją aš neat
Chicagorr, III. Jie patys ar ka«S|
kus
žemės
drebėjimai
veik
su
ginti mano buvimą Valparaiso
sakau.
< Atlanta, Ga.
no
nėra,
ta
metodą
tarpe
Pajieškau
savo
brolio
Jono
Eitas
teiksis duoti žinia ant adresoUniversitete. Po Seimui gavau visu išgriovė turintį 30000
Juozapas Vaitkunas.
bučio ir sesers Marijonos, teipgi
Fra n k Pažėra, >
Amerikos
lietuvių
gana
ge

laišką, kad Seimas negal paskirt gyventojų miestą Iloilo.
pusbrolio
I
’
rano
Gludenio.
Dveji
Box 24,
Milo, Jct
rai išsidirbusi. Taigi ir Tamypatų ant urėdo, jeigu jų nėra
Į Prancūzijoj ir Vokietijoj sunė griebiasi šmeižimų. Ji
metai iš Lietuvos atvažiavo į
Seime, o vienok pagerinimui Sus.
New Yorką. Jie patys ar kas ki Pajieškau savo dvieju drau^.
1 d. gegužio laukė darbinin sako, buk aš, rašydamas 14 Redakcijos Atsakymai.
dirbau kaip retai kas dirba, daug
tas teiksis duoti žinią ant adreso: Vlado Leveckio ir Jono MažaiėfoVilajkiui. Atsakymas Vepnukentėjau ir ant sveikatos ir ant kų maištų, bet diena perbė num. ,,Lietuvos” apie 5-tą
SIU METU PIRMAS PIKJuęzas Eibutis,
Suvalkų gub.^“Girdėjau, kad jiParyžiuj ,, Aušros” draugystės prelek- sukui jau patUpo. To ,pa
turto. Pereitą Seimą delegatas go gana ramiai,
NINKAS.
5335 Shieldl Avė., Chicago, III. gyvena Brooklyn, N. Y. Jie patys
(p. Mickevičia) įnešė, kad sekiįe- aut gatvių stovėjo kareiviai, ciją, purvais apdrėbęs jos kanka.
’
Chicago, III. Dr-stė Izidoriaus
ar kas kitas teiksis! duoti žinią
torystę pavest kokiam inaksląei- bet jie neturėjo progos iš
Artojaus
iš So. Chicago, III. pa Męs lietuviai Du Bois, Pa. pa- adreso:
K.
S
muoliui.
Susirinkus
ypatą
ir
daug
primelavęs.
viui; tai delegatai kurčiais pasi bandyti karabinų.
Likosi Ką aš rašiau 14 num. „Lie daugiau medegos, redakcija rengė savo pikninką nedėlioję, 2 jieškome lietuviško kunigo. Lie
Frank Demikis,
darė.
čia suareštuotas maskoliškas tuvos”, čionai neantrysiu, pa ir Tamistos raštą sunaudos d. birželio, 1907' m. Lake Side tuviu yra čia didelis būrelis, turi
9016
Mackinov avė., '
Sąnariai Susiv. ar Seimas turė
Grove, priepat Michigan ežero ir me dvi draugyste ir vieną Kliubą
žydas
Lang
iš
Baltos,
kuris
s
So, Chicago, IH.
sakysiu tik tą, kad aš, tada ra atsakančiam straipsniui. Sky 96tos gatvės (Ewing avė.) So. ir visi gerai laikosi. Turime nu
tų duot urėdus yyrams, kurie dir- •
nuo
omnibuso
stogo
šaudė
į
bo, kada reikėjo dirbt; tai butų
šydamas, jokios ypatos nepa rium garsinti kiekvieną men Chicago. Pikidnkas prasidės 10 pirkę lotus bažnyčiai ir pastatėme Pajieškau savo brolio Zaifono,
užmokesnis už darbą, bet ne tur kareivių patrolę ir pašovė du minėjau, tik aprašiau atsi ką atsitikimą neverta, nes to vai. ryto. įėjimas daržan vyrams
salę pavidale bažnyčios 65 pėdų Pavalkio. Girdėjau, kad gyvena
tingiems kišt, katrie nieko nėra kareiviu. Paryžiuj suarešta tikimus to vakaro. Nesisten ki raštai gimdę tik tuščias 25c.; moterims ir merginoms dy
ilgio, 40 pėdu pločio, kurią galima Chicagoje. Jis pats ar kas kitas
dirbę. Jeigu ir antį tolinus mes vo apie 1000 darbininkų;
kai.
Daržas
yra
puikiausias
iš
vi

polemikas
ir
ginčus,
ypač
gi
per kokį laikj.ą dievmaldystai pa- teiksis duoti žinią ant adreso:
teip elgsimės, tai bus tikras Re- susirėmimuose su policija su giau atkartot žodis į žodį
sų
čionai
esančių
daržų.
Galima
naudoti, o paslcęi tiktų mokslaiJohn Pa vaikis,
kalbą Tamsunės, bet paėmiau besigyriiųusir besikoliojimus.
publikonizmas.
žeidė čia apie 20 ypatų.
į
jį
atvažiuoti
gatviniais
karais
iš
bažnyčia
mažiukė,
niai.
Lenku
1916
Hamilton
Avė., € Icveland.O.
prasmę tos kalbos. Man iš
Ex-delegatas.
visų
miesto
dalių
ir
miestelių.
Ka

būtinai
nuo
jų
atsiturime
užtai
| 1 d. gegužio Varšavoj vi rodė, kad ji akla fanatikė,
r
A. Ramanauckas.
rai eina pro daržą. Ant pikninko skirti. Oras sveikas ir vieta gera. Pajie^kau savo brolių, Antano if Po.
si darbininkai šventė, dirbtu aš teip ir parašiau; bet jeigu
bus visokių pasilinksmininių. ir Meldžiame a|tsišaukti laišku ant vylo Zupkų, Kauno gub, Panevėžio pa
vieto, Ramygalos para p, Naujasodis
vės, pardavynės, gatviniai Tamista esi ne akla fanatikė,
grajys gera muzika, prie kurios adreso:
sodžiaus, Jie patys ar kas kitas teito
Gyvasties
ilgis.
karai stovėjo. Mieste Baku o tik fanatikė, jeigu ne fana
galėsite gerai pasilinksminti.. Už
Petrą Stepanauskas,
sis duoti žinią ant adreso?
Visos didesnės gyvasties tai kviečia visus lietuvius ir lie 804 Washington
sustreikavo visi darbininkai. tikė, tai ko Tamista pyksti ir
Mike Zupkus.
. ; j
Av.. Du Bois,Pa
pirkimo
kompanijos
padaro
tuvaitės
iš
Chicagos
ir
aplinkiniu
3308
So.
Morgan
St,
Chicago,
I1L
| Tik prasišalinus iš mas dar vadini manę melagium?
| Buvo užgimę nesutikimai
miesteliu
atsilankyti
ant
tol
gra

gerą
daktarišką
ištyrimą
apPajieškau
Petro
Katkaus,
Kau

terp Peterburgo durnos pre- koliškosios durnos revoliuci- Neeimanuok Tamsunėle, aš likantų, kadangi viskas pri žaus 'musu pikninko, o atsilankę no gub., Raseinių pav., Gudiškės Pajieškau savo dėdės Petro Kvičia*
Kauno gub., Raseinių pavieto, Tb
zident o Golovino ir ministe- jinių partijų atstovams, du nuo Tamistos neimsiu fana guli nuo ilgio gyvenimo apli- nesigraudysite. Kviečia kuoskait- parapijos, Ri ugaliu sodžiaus. Me no,
tavenų parap.. Kibučių sodžiaus. Gir
tizmo;
kokia
Tamista
buvai,
rių pirmininko Stolypino. rna užgyrė rando sumanymą
kanto.
Jeigu aplikantui lingiausiai. f KOMITETAS. tai atgal gyv ?no Mc Kees Rocks, dėjau, kad gyveno Philadelphia, Pa.jJia
tokia
ir
liksi,
jeigu
nesi

apie
skaitini
turinčių
tar

Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis pats ar kas kitas teiksis duoti žinią
Kadangi Stolypin prisakė
(pirkimo kompanija atsako
ant adreso:
stengsi
apsišviesti.
duoti žinią ant adreso:
policijai neleisti dumon pa nauti kariumenėj. Tą dnmos
priėmimą,
tai
tas
reiškia
di

J. Karinauskas,
Į
į
BALIUS!
.Antanas Katkus
šalinių ypatų net turinčių užgyrimą priėmė ir viešpaty Tamista sakai, kad aš ne delį pavojų aplikantui. Iš Nashua. N. H. §v. Kazimiero
UL
4624 So. Paulina St..
Chicago, III.
durnos sekretoriaus išduotus stės rodą. Užtai ji ne per atsakęs ant Tamistos klausy mintingas žmogus palaikys dr-stė parengė balių, Šubatoj, 18
Pajieškau savo švogerio, Mateašo
bilietus, tai Golovin apreiš- kratinėjo durnos užgyrimo, mo būtent: ,,ką davė iki šiol tą už gerą persergėjimą. kad <1. gegužio ant DonneI svetainės, Pajieškau i»avo draugo Vinco Senkaus. Suvalkų gb., Mikallškiu gmimums soči jai izmas”? Pirmu
High st. Balius prasidės 7 :3b vai. Sinkevičiaus, pirmiau buvo Škot- no, Plutiškių kaimo ir parapijos. 3 me
J°g B8 neleis nieko kad butų panaikinti karės
jam reikia permainyti jojo vakare.
čiausiai
turiu
pasakyti,
kad
Izenga vyrams 25c. į mo
tai atgal rašė paskutini.laišką iš Boalauko
teismai.
apart sąnarių viešpatystės
gyvenimo būdą Ir geresnę terims ir merginoms 10c. Ant landijoj. Girdėjau, kad išvažiavo ton. Mass. Jis pats ar kas kitas teito
iki
šiol
dar
niekur
aut
žemės
Amerikon. Jiis pats ar kas kitas
rodos • ir dipliomatų, visi
j Viborgo dalyj, Peterbur
sis duoti žini? ant adrese:
atidžią .atkreipti ant savo baliaus grajys puiki ir pagarsėju teiksis duoti žinią ant adreso:
nebuvo
socijalizmo
Anne Raubiutė.
urėdninkai busią iš durnos ge, kalėjime susibuntavojo
sveikatos., Jjaaigali pats si airišiu muzika. Užtai visi) sve
Imlias
rėdos
ir,
reikalauti
to,
ko
1028
So. 2-nd St.,
Philadelphia. Pa.
išvyti. Išgirdęs tą ministe- politiškiejie kaliniai.
Pa
save išsigydyti ir pailgyti sa čiai galės x kuogeriausiai pa 2 Glandugin šoriu by Mauchline,
nėra
—
negalima.
Ir
'Pami

rių pirmininkas nusilenkė ir šaukta jų suvaldymui kariuPajieškau savo vyro. Jono Agurkio,
vo gyvastį; o vėliau ir atsi-’ silinksminti ir lib vienas nesigrauScotland.
Suvaiko gub., Seinų pav.* Su manim
atšaukė policijai išduotus pa- menė, karabinų šūviais kali štos šviesi galva tą gali su sakiusioji kompanija links dys ant baliaus pribuvęs. Nedė
ženotas 3 metus. Išėjo i dar
davadijimas. Taigi išpuola, nius suvaldė. Vienas kali prasti? Aš nurodinėjau tuos mai išduoda jam paliudyji- lioję, 19-ta d. gegužio, bus Šven Pajieškau !>avo brolio Vinco gyveno
bą ir daugiau negryžo. Kalba gerai
idėjos
principus,
ką
jie
žmo

to Kazimiero Apvaikščiojimas. Kumpikevičia us,
Kauno gubern., lietuviškai ir angliškai ir po bisk| len
1
kad Golovinui drąsos netrūk nys likosi užmuštas, o daug
mą. Nelauk teip ilgai, bet Kviečia kuoskačttingiausiai susi Siaubu
nijai
žada.
Ir
po
to
paaiški

pav.,
Meškuičiu
parapi- kiškai. Jis pats ar kas kitas teiksią '
sta.
tapo sužeistų.
jos. Keletas tnėnesiu atgal gyve- duoti žinią ant adreso:
nimo, girdėjau savo ausimis, kaip greitai pajusi, kad tavo rinkti.
Petronė Agurkienė,
| Mieste Kantone(Chinuo| Terp Suvienytų Valstijų (toTamista ueužginsi)kaipTa- organizme pasidarė permai
KOMITETAS.
no Bellous Filis, V t. Jis pats ar
Philadelphia. Pa. kas kitas teiki!sis duoti žinią ant' 226 N. Darien St.,
se), vietiniame kalėjime atsi ir republikos San Domingo mista sakei, kad su tuo su na, kad sveikata sumenkėjo,
TgMYKITE LIETUVIAI!
tiko baisi expliozija, kurios likosi padarytas sutarimas, tinki; dabar, atsiminusi, kė tuojau vartok Trinerio Ame Chicago, III. Uuoeybėii dr-stė užpra adreso:
Pajieškau savo dviejų draugų, AaLaurinas Kumpikevičia,
rikoniškąjį Eliksyrą Karčio šo vislia lietuvius ant savo iškilmingo
gustoLabanausko ir Antano Rutkaua.
daug žmonių likosi užmuštų, sulyg kurio San Domingo lioji manę.
jo Vyno, kuris pagamino apvaik&fiojtiDo. parengto atminėtai 10 J<M High st., Torrington, Conn. abu Kauno gub. Penki metai atgal
•iš po griuvėsių ištraukė 21 muitynės bus amerikonų pri

Draugysčių Reikalai.

I?-

APGARSINIMAI.

IŠ VISUR.

Nesistengsiu Tamistą per
metinių sukaktuvių Jos gyvavimo, ku
dirbome visi Mc Keee Rocks, Pa. Pre
kūną, bet negyvų, turbut, žiūrimos ir muitus paims ame tikrinti, lik Tamista tokia, sveiką ajietitą, gerą sugro- ris atsibus 12 d. gegužio, čekų Liuo- Pajieškau sivo pusbrolio ir pu sui Co., prie geležinių karų. Jie patys
svetainėje. 400 W. 18-th st, Sve sesers Motiejaus Petrulionio ir ar kas kitas teiksią' duoti žinią ant
yra 4ar daugiau; sužeistus rikonai.
kokia iki šiol buvai. Žinau, muliojimą valgių, gražią Vei sybės
tainė bus atdara nuo 3 vai. po pietų.
adreso:
skaito šimtais; 15 triobų exLondono
laikraštis kad ir Tamista manęs neuu- do išžiūrą. Vartok jį nuo Tada prasidės naudingos prakalbos, Marijonos Petrulioniutės, po vy
A. J. Peterson,
pliozija su visu sugriovė, o „Standard” patalpino tele baidysi savo šmeižimais, nes visų nesveikumų skilvio ir dekllamacljoa ir linksmos dainos. Pa ro Abromavič enė. Paeina iš Žiu- Curtis Bay,
Baltimore, Md.
sibaigus toms ceremonijoms prasidės Honiu kaimo, Balbieriškiu gini no
žarnų,
nuo
nerviškumo
ir
nuo
apieĮ 160 drūčiai pagadino.
gramą iš Tientsin, Chinuose, esu gana tvirtas savo persi
prie linksmos muzikos. Ant ba ir parapijos. Jie patys ar kas ki
Pajieškau Jono Keršpilos.
Mūda
visų ligų, paeinančių nuo ne balius
liaus rasis visokių skaniu gėrynių, už
| Indijose, mieste Rawal- jog ten laukia chiniečių su tikrinimuose.
tas teiksis duoti žinią ant adreso: kartu išvažiavome iš Blue Mound, III.
kandžių ir kvepiančių cigarų, i^ut* bus
• pindi sukilo. čiabuviai prieš kilimo ir svetimtaučių sker Tarsiu ir aš, kaip tarė gar- 1gryno kraujo. Suv . Valst. galima
Antanas ir Petronė Gurskai, 26 d. kovo. Jis išvažiavo | Bay City,
kiekvienam iki užsiganėdlnimo
Mich., o aš | Valparaiso. Ind. Iš ne
gvarancijos
Serijinis
No.
346.
Torrington, Conn. apsižiūrėjimo sumainėme Čiekiua nuo
europiečius.
Sudegino jie dynių.
bus rašėjas P. Arminas: 1
pas (drūtyti ir pasilinksminti iki 3-čiai
Gaunamas
aptiekose.
Jos.
valandai nakties, (zenga nuo 3—5 vai.
daug europiečiams prigulin | Sulyg laikraščių surink ,,Žmogeli! Jei tavo yr1 sąži
baksų. tokiu budu atėjo jo baksas pas
po pietų vyriškiems tiktai 25c., o mo
Triner,
799
So.
Ashland
avė.
Pajieškau sivo brolio, Franci mane, o mano pas jĮ. Meldžiu mato
čių namų ir bažnyčią, pačtą tų žinių, Stolypino įvesti ka nė gryna, nepaisyk, kad gar
terims dykai, o nuo 5 vai. viriškui vie
kaus Katkausko, Vilniaus gub ningai atsišaukti.
Chicago, III.
ir geležinkelio staciją.
nam artia su motere 50c., o moterims
bę
tau
plėšo
kaimynas,
tei

rės lauko teismai pasmerkė:'
J. Kurpeikis.
Traku pavieto., Butrimonių valš
pavieniui 25c., Kviečia
Room 23, W. Heritage. ValparaisO.Ind.
| Dabartinėj Maskolijos 1144 ypatas mirtin, 79 prie singu keliu eik — žinokie,
Negaliu praleist.
čiaus,
Juociškįės
kaimo.
Apie
Lluosybės dr-stės KOMITETAS.
durnoj yra tik 2 atstovai ne sunkių darbų kasyklose, 710 jog paikas, nors loja, nusto Ilgai sirgau uždegimo gum
metai kaip An erikoje, pirmiau gy
veno Scrantor, Pa. Turiu labai
mokanti nė rašyti, nė skaity- kalėjiman, o tik 71 apkaltin ja, kaip pereina laikas”!
bo liga, plūdimais baltųjų,
Pranešimas “Spindulio” skaityto svarbu reikalą Jis pats ar kas kiA.
Žimontas.
4 ti, užtai trečia dalis atstovų tą išteisino. Latvijoj pakar
iš ko nupuoliau aut sveika
jams.
yra baigę universitetus ir ki ta 324 ypatos, Lenkijoj 212,
Užbaigiame šiuomi visus 1tos, o skausmai po visą kūną Kurie užsirašė “Spindulį” ir per tas teiksis duoti žinią ant adreso: Parsiduoda pigiai nauji, mažai
Adam Katkauskas,
1
tokias augštesnių mokslų ant Kaukazo 195.
ginčus dėl atsitikimų laike 1varstė ir kankino, vos tik ga sikėlė kiton vieton, teiksis prisių 11 E. Market st., Scranton, Pa. vartoti naminiai rakandai (turaiture) iš priežasties išvažiavimo į
įtaigas. Baigusių augėles
Peterburgo laikraščiai „Aušros” draugystės prelek- 1lėjau paelankiot ir vekti nie sti savo tikrą adresą, idant galė
seną
krajų. Atsišaukite:
nius mokslus terp spalininkų garsina, jog maskoliški soci- cijų. Gana to, kas buvo ra- ]ko negalėjau. Nors visokius tume jiems “Spindulį” prisiųsti. Tajieškau sivo pusbroliu: Jur
Julia Kastantinavičia,
yra 59%, >. terp kadetų 45%, jalistai Švedijoj atlaikė pa- šyta. Tolesni rašinėjimai ne ]patentuotus vynus vartojau “Spindulys” vėl pradės išeidinėti gio Račaičio ii Tijušo Raulinaičio. 950—33rd St.,
Chicago, III
terp atstovų darbo partijos slaptą susivažiavimą, kuria pertikrįs skaitytojų, katroj iir kas tik parodijo kokį dak nuo pirmos dienos gegužio. Išeis 18 metu kaip Amerikoje. Pir
1tarą, aplankiau; buvo veltui, iliustruotas ir bepartyviskas. A- miau gyveno Minersville, Pa. Jie Ant pardavimo biznis, Groser
10%, terp socijaldemokratų me dalyvavo 300 delegatų. pusėj teisybė.
dresas šitas:
patys ar kas kitas teiksis duoti ne ir Bučernė, kartu su namu, ant
14,8%.
Red. nes kožnas kitokią ligą pripa
Apkalbėta buvo ir ką daryti
“Spindulys”
trijų florų, storas ir 6 dideli gyve
žino, bet nė vienas nepageL 82—iyth St., S.S. Pittsburg, Pa. žinią ant adreso:
nimai, beizmentas ir viršus džiaut |
| Monarchistų partija mas su durna; daugumas pritarė
Andrius Gavulis,
bėjo,
tik
vis
labiau
nykau.
drapanoms, biznis labai gerai iš
koliškoj durnoj iširo, joje li išvaikymui durnos, kadangi
Box 490,
Minersville, Pa.
Klaidos pataisymas.
Užtėmijau laikraštyje padirbtas, 18 metu toj aplinkinėj.
ko 7 sanariai, kiti visi pasi ji ir teip nieko gero ne gali
Parduoda iš priežasties nesveika
Atsiliepime
pirmsėdžo
Su

dėkavones,
Jog
už
išgydymą
PAJIEŠKOJIMAI.
traukė iš. partijos ir pristojo nuveikti.
Pajieškau sivo švogerio Juoza tos, atsišaukit pas valdytoją, P®
vienytų
draugysčių
Paterkaip
vyrų
tefip
ir
inoterų
nuo
prie konstitucijonalistų.
| Caras ant maskoliškų Ve sone, Jono Zdanio, patilpu- visokių ligų, tik -Dr. Collins Pajieškau Antano Andrio ir Mi- po Midvikio ir Antano Gedvilo, nr. 1150 S. \Vestern avė., Chicago.
Į Per visą I bertainį šių lykų pasikvietė, pas savę du šiame No. 17 ,,Lietuvos”, Medical Institutui dėkovoja, kolo Liutvino, Kauno gubernijos Kauno gub., Raseinių pav. Mid- Prie pat Aušros Vartų Lietuviš
vikis Batakiu parapijbs, o Ged- kos bažnyčios.
metų, iš Maskolijos išsikrau rnos prezidentą Goloviną.
apie S. L. A. kuopos 101 de bet ne kitiems. Tai nors ne Senapilės pavieto, Kvietiškio gm., vila Skaudvilės parapijos. Pirstė į Siberiją 74000 išeivių. .
Nitickampio. Gyvena kur apie
| Mieste Tangere, Morok- legatų atsilankymą įsiskver sitikėjau ar ir mane dar gali išBrooklyn,
miau gyveno Chicago, III. Teipgi
Parsiduoda labai pigiai iš prie
Y. Turiu svarbų
| Į Peterburgo universite ko viešpatystėj, parako ex- bė klaida, nes minėti delega išgydyt, beit p*gal mano reikalą. JieN.patys
pajieškau draugo Vicento Gajau- žasties užsidėjitųo kitokio biznio
ar kas kitas
ckio Kauno gub., Raseinių pav., csavo ,locname name groserne- ir
tą, viduryj dienos, atėjo 10 pliozijos 7 ypatos likosi už tai atsilankė Šv. Kazimiero ir prastą galybų>, kad aprašiau teiksis duoti žinią ant adreso:
Adakavo parapijos. Jie patys ar bučernė. Lietuviu apgyventoje
apsiginklavusių revolveriais muštos ir 4 namai sugriauti. Šv. Onos draugystėse, tiktai kenkimus ligos, prašant ro
Jos. Kulpokaitis,
kas
kitas teikeis duoti žinią ant vietoje. Biznis gerai išdirbtas.
vaikų, iš kurių vyriausiasis
166 Bolton st., So. Boston, Mass.
adreso:
|
Plocko
gubernijoj, Len Lietuvių Skaityklos draugy dos, tad atsiuntė ųjan vaistus
Būtinai turiu parduoti šitame mė
neturėjo dar 18 metų, priverstėj nė akių nerodė.
ir
drauge
rodę
sU.pamokini

Chepanski,
m.
w
nesyje,
užtai leidžiu labai pigiai*
1 tė profesorius, tarnus ir stu- kijoj, dideli tvanai. Išsilie Šv. Onos draugystės tiktai mais, tad atttiėiįuB nuo ex- Pajieškau savo šyogerio, Jokū 1820 Nayaug s .ve. Scranton, Pa. Atsišaukite ant šio adreso:
jusi per krantus upė Visla
bo Juozo Žilinskio. Pribuvo iš
’dentus pakelti rankas, pa- '
3
sanarės
atėjo
Į
paskutinį
preso
vaistus,kaip
ėmiau
3715 Beach*St.,
Lietuvos. 12 d. gegužio, 1904 m.
ėmę 2000 rublių pinigų, su užliejo 15 kaimų; gyventojai susirinkimą prieš parengtą vartot; tai nors porą dienų, Pas manė pribuvo į Century, W. Pajieškau sąvo pusbroliu: Jono,
Indiana Harbor,
turėjo apleisti savo namus ir
jais ramiai prasišalino.
vakarą ir sugrąžino visus ti- jaučiausi savyje konvulsijas, Va., iš kur išvažiavome į Tukson, Petro ir Vincb Ragucktu; teipgi
persikelti toliau nuo upės;
Parsiduoda labai pigiai grosemė. s#
]
Jievoš Raguckiutės ir sa pieno sęfcrova, saldumynu, cigaru
Užlaikymui policijos vandens užlietuose namuose kietus ir išreiškė, jog atsisa vienok tas viskas'persimainė, Arizona, o vėliau į EI Paso, Tex. pusesers
ko dėl dekliamacijos eilių nes turbut tai vaistai su liga 14 d. lapkričio grįžau namo, o jam ’vo pažystamo Prano Reškevičiaus. ‘abnko parduotuvė; parsiduoda ui*MS|
Maskolijoj kas metai eina su liko visi jų turtai.
savininkas pirko savo locnų
A
,,Tikėjimas krikšto Šv.”, nes kovojo, bet po to, Jaučiau padaviau $30, kad galėtų nuva Visi Suvalkų gub., Kalvarijos pv.. kad
viršum 100 milijonų rublių,
3 gražus ruimai, $14 randa, gera
žiuoti
į
Colorado.
Tada
gavau
lai

Simnu
parapijos,
Aržuoliniu
kai
o užlaikymui pradinių, vidu | Rygoj, plėšikai užpuolė tose eilėse ėsąs pasityčioji si geriau ir geriau, dabar šką iš Renbard ar Watervlit, Co mo. Jie patys, ar kas kitas teiksis irti lietuviškos bažnyčios, lietuviai
lenku apgyventoje vietoje. AtsF
tinių ir augštesnių mokslų ant senos žydelkos ir nuo jos mas iš tikėjimo. 6v. Onos jau esu sveika ir nors kelios lorado. Paeina Suvalkų gub.r duoti žinią ant adreso:
iltie ant šio adreso: t
.mokyklų vos trečia tos sumos 1atėmė 600 rublių. Atbėgę draugystes tik viena turėjo jau sanvaitės, bet liga neatsi Kalvarijos pav., Susniku kaimo.
Ig. Bukrimavičius,
»
J. Traties,
| dalis.
užpultai pagelbon policistai rolę.
naujina.
v
Puriu pas jį labai svarbu reikalą; Box? 644,
Taylorville, III. 14 Ruble St.,
Chicagfi
L

Ant Pardavimo.

asjiimi-... -

--

Laivu Kalendorius
„__ _ _____ _______ ______ ,____
, « |**«kinž* Ir Iki*vi
tavo (dalgu* dykai, vardan parūdyti jog aA turki v lenta tėtį budf *u Mirlo psr’Um ant vteadoa
J u* UŲydytlu
Nemokšklte už neiigydymą, tiktai už itgydymą.
01

šitas Kalendorius parodo kada, iš kot ir koki laivai išplaukia Į
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
1
kelionč kaštuos.

Skandijlmu* skilvio, kvimnų Ir lnk»tiį, nur* labai už»l»enf )u»l«ų žtgydau pilutlnaL

l**«y<lau etiudas
PLAUČIU

b!
lt J
MOTERIŠKAS LIGAS.

Sergant ir jie dusuliu, bronchitu
arba džiova Išgydomi galutinai
■au)au*la mano metodą per į trau
kliu f O kali no gax«į.

Patinimu* gimdo*, tkaodCJlmu*
prfi«l baltllsf. pagal Biano meto
do* »ulai*y ta* vatetu* Ugyddu pa•ekuUngtauaUi.

KRAUJO UŽNUODYJIMUS.

PfflVATlŠKAS VYRU LIGAS.

Prof. J- C. Keturakis,
Baigęs muzikos mokslą Amcrifoje prof. Harald B. Ditnond Siggjrs Cb. Conservatory. Užsiima
• d-;ais graiinimais ir duoda lėkOjas ant skripkos. Norinti gerai
gnttkti grajyti, atsišaukite pas jį.
./i So- Halsted St., Chijago, III.
*
Telephonas Canil 0202.
/

Stereoskopai
Panoramos.

St^reoskupas arba Teleskopas yra tai
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
aut abrozėiio, abrozėlia pavirsta Į naturališką paveikslų, kuriame matai čtelaa grupas žmonių, trtobų, visų mie
stų, plačius laukus, miškus, daržus ir
teip tyliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viskų savo akimi ma
tytumei. į Teleskopas paverčia Į naturališkų ėsybę, padidina jį atskirato
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ne
H d. balandžio.pasimirė čionai paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Antanas Kažlauskis; velionis pa Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskoplškus paveikslus,
bijoti Kauno gub.. Panevėžio pa kaip matote žemiau surašytus.
rieto, Smilgių parapijos, Davun- Serija susidedanti iš 100 sekančių pa
‘ pliti kaimo. Tapo palaidotai 15 reiškiu :
dieną balandžio su visomis bažny- 101 Besiartinanti audra ant ežero Erle.
102 New York. Tavorų krovimas | di
tinėmis ir svietiškomis apeigomis
delį oceaninį laivą.
’ wt'teip vadinamu Kal\arijos ka (« New York. Pilies daržas (Casttle
piniu. Velionis pirmiau gyveno
Garden).
Philadelphia ir Chicago. Paliko 104 Boston. Ežeras viešame darže.
sulindusius savo draugus. Norin 105 Atlantic City. New Jersey. Panų
ryjti daugiau dažinoti atsišaukite ant 106 Niagara. Patkavlnis vandenskrigio adreso:
tys nuo ožinės salos.
(Horse
Shoe Fails from Goat Island).
.
' , J’ KL
HZ S. 7th Stret, Springfield, III. 107 Chlcago. Auditorium viešbutis Ir
Mjchigan A vendą.
108 Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904m.
PRANEŠIMAS.
109 Moki Indijonas namieje. Pranešu savo tautietėms ir tau 110 Moki indljonų gyvenimas.
tiečiams, kad aš uždėjau krautu 111 Sioux indijony vadas. He-No-Frald.
vę visokiu graznų, kaip tai: laik 112 Vartininkai (The Sentlnels) 3,043
pėdų Rūgščio, Yosemlte, Cal.
rodėliu, laikrodžiu, ienciugeliu, 113 Motina girių, 63 pėdas apčmio. Yo
žiedu, špilkų, britvu ir visokiu ki
semite Klonyj, Cal.
tokiu daiktu. Visokius ordelius 114 Magdelenos Kolegija, Osford, Ang
lijoj.
padirbu • labai greitai ir pigiai.
115 Airija. Killarney, pilis Ross.
Meldžiu vientaučiu sušelpti mane 116 Įėjimas į Muckross KMoėtorių. Al
Vž ką busiu dėkingas.
ėjoj.
’
Jos. Lukeševičia,
117 šiaurinis miestas, Gibraltar.
J636 X. Broadvvay St. Louis, Mo. 118 Berlynas. Bondler lovis ir Kate-

šlfkOrtč kaštuok

Ir odo* ilga*, pavelcdan: literi
niu*, skauduliu*, plaukų nusila
kini u* ir it

Ažligydau klek vlen| greitai aut
vl*ado« Ir didžiauatoj paslapty j.

---- BUO Porto į ■/
Pertai

LAIVO VARDAS

Kompan ,os

varAaj

Ii kur išplaukia

Diena išplau
kimo

Valanda
išplaukimo

Tilžę

Gegužio
Birželio
Geg.
Birželio

2 popiet
2 [K> piet
10 po piet
4:30 ryto
9 ryto
2 diena
6:30 ryto
11 ryto
11 ryto
8:30ryto
7 ryto
10 ryto
2 diena
2 diena
10 ryto
3 diena
3 diena
T diena
10:30 ryto
10 rjto
7:30 ryto
10 ryto
10:30 ryto
8 ryto
2 diena
10 diena
12 diena
3 diena
D
ryto
10 ryto
10 M
10 „
9:30 „
16
10 ryto
9:30 ryto
3 po piet
7:30 ryto
3 dien
2 dien
11 ryto
8: 30 ..
9 ryto
9.3bryt.
2 diena
10 ryto
10 ryto
3 diena
2:30 [ O p
10 ryto
8 30 ryto
9:30 ryto
10 ryto
10 ryto
10 ryto
7 ryto
9:30 ryto

37.80
37.80
38.15
41.80
37.80
36.6-3
37.80
41.80
43.80
41.80
37.80
36.65
3(5.05
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
3-1 15
43.80
37.80
37.80
37.80
36.63
36.30
39.80
37.80
43.80
36.65
38.15
38 15
39.80
39.80
3sl5
43.80
43:80
38.15
38 15
38.15
38:15
43.80

VISOKIOS PATARMES

DOVANAI!

8 pačia ilsta* motam

KALBU LIETUVIŠKAI.

vyru ligų.

DR. L. E. ZINS, 247 V. Madison ir kampas Sangomon SU, CHICAGOJE.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinom* tautūukoms ir baž
nytinėm* Draugystėm* issdirb*:-

Gnododaiems Kunigam* iazdir >

Karuaaa, Amerikoslszks*
Hollawa», Szsrpss, Juos
tas, K u kardas, Zesklelius,
Kepures ir dėl Marszalku
parėdus.

nytMMUS parėdus. Vuolu darbę at
lieka artiitiazkai in laikų.
Noredanfn* guodotiniM Dr-tea,
arba guodotini Kunigai, kad Jusn
darl*as butu prideraneziai atliktas ir tuom suazelpti sawo tautetj, paweskite ji tikrai
lietuvraitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divhion SL,

Cbirago, III.

VWWWfflill B » MM j|H|BimJ|ūWiaK«B|Er^^

AMERICA..........
BMJECHER....................
BREMEN..........;
BALTIC...
BATAVIA........ .’*!.............
CANADA...............
CYMRIC..............
CARMANIA...............
CAMPANIA................
CEDR1U................
DELTSIH AND...
OLDENBTRG. ...
DOMINION........... •••••••
CAK8EL..........
............
CEHEMNlTS........... ...........
EM PRESS OF IR EI. AND.’.
EM PRESS OF BRITAIN...
ETRI’RIA..................... ...
JVERNIA.........
KRONPRINZ WILHELM
KA1SER WILHELM 11...
KAISER VV1LH d. GR....
KROONLAND...........
KAI8ER AUG. VlCToRlA
kensin»;ton.........
LAKE MATIBONA
L A K E CH A M PLAIN.... t.
LAKE ER1E.....................
LUCANIA.........................*
MAIN..................................
MAJESTIC........................ ’’
MERlON ...............
NEW YORK
OCEANIC.,...............
OLHENHURG... .
philadelphia..
PENNSYĮ.VANIA...........
PATEKTA .....................
PUEToRIA.............. *
R H EI N.......................
SAXONIA...................... ’***
SEMLAND ............
GRAF VALDERSĖĖ.
ST. PAl L...............
SOUTH W ARK............. ..**
I’KINCESS ALICE.............
TRAVE...................
VADERLAND............
ZEELAND .....................
FR1EDRICH d. GROSSE*’
FINLAND....................
ST LOUIS .....................
1VEIMAR...........................
URA N DENIU RG...........”
SEYDLITZ.....................
DARMHTAD ..................
NoRDLAND....................

Hamburg American

New York

White Star
Hamburg-American
Ifominion
Whlte Star
Cunard

New York

White Siar
Hamburg American
North German Lloyd
Dominion :
North German Lloyd

New York
New York

Portland
Boston Mass.
New York

Canadian Pacific R.

Portlsnd
New York i
Baltimere
Montreal, (į u e.

Cunard
Cunard
North German Lloyd

New York
Boston Mažs.
New York

Red Star
Hamburg American
Dominion T
Canadian Pacific

••

M

Portland
Montreal Que.
fc>t. Juhn J . R
~

Gegužio

Gegužio
Gegužio
Birželio
Gegužio
Birželio
Birželio
Gegužio

23
0

28
14
1
1
23
21
20
17
30
1
II
12
3

31
25
Gegužio 28
Balandžio 23
Gegužio 14
Birželio
4
4
Gegužio
16
11
30
Gegužio 25
Birželio
3
1
Gegužio 16
15
8
Birželic
Gegužio 11

lEydikuI nųt
——
37?05
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
36.45.1
44.20
44.20
38.26
39.95
37.95
36.70
36.70
36.70
36.70
43.95
38.20
43.95
36.70
39.95
43.95
38.20
43.95
37.95
37.95
37.95
36 70
36 45
39.95
43.95
37.95
36.70
38.20
38.20
39.95
39.95
34.20
43.95
43:95
38.20
38.20 .
38.20
38:20
43.95

Cunard
New York
Scranton, P*.
163 Tautiškas priešpiečių namas ant
North German Lloyd
Whit* Kur
Joe. Petrikis, •
1314 Ross Avė.
New York
American
Phdadelphia Pa
Waterbury, Conn.
164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
American
New York
Jonas
Žemanlauckas,
89
W.
Pert
e
r
SU
laukai
White Star
New York
North tierman Lloyd New York
165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip1
Birželio
American
New Britaln, Conn.
Gegužio 25
tiškų lotus kvietkų pilname žy
Hamburg American
M. J. Chepooia,
21 Pluasant SU
dėjime.
Birželio 15
166 Junitų žlnyčla Honmoku, Yokaha.8
North German Lloyd Baltimore
Bdltlmore, M d.
ma. Japonijoj.
Gegužio 29
Cunard
Boston M aks.
14
2018 N. Washlngton, St.
167 Yokohama. Japonijoj. Šlaučius dir L. Gawlls,
Red Star
New York
Birželio 29
Jonas Želvi s,
711 W. Lombard 8t.
bantis lytines kurpes.
Hamburg American
New York
Gegužio 18
American Line
26 So. Green St.
16S Yokohama, Japonijoj. Kriauklinlų J. Lul*.
Birželio
1
Dominion
į
Portland
J. Diemedis,
521 Columbla Av.
tuvių pardavinėtojaus stotis.
Gegužio 25
North
German
Lloyd
New York
23
169 Parodė ugntgesinių atletų, Yoko Wm. J. Moras,
North German Lloyd
Gegužio 18
8. E. cor. Sharp and Camden 8tr.
hama, Japonijoj.
Red Star
11
Red Star
New York
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar
25
North
German
Lloyd
Birželio 20
Philadelphia, Pa.
ias.
Gegužio 18
Ignotas,
1628 So. 2 nd St.
71 Yokohama. Japonijoj. Altorius, ne
American
18
šamas jaunų gerbėjų Matsuri
Nori h German Lloyd
Gegužio 11
Pittaburg, Pa
procesijoj.
25
25
172 Japoniški valkai, nešanti pokylinĮ Jonas Ignotas. 13 Diamond Sųuare 8.8.
Birželio
4
I. M. Maakeliunas,
2134 Forbes 8t.
Matsuri altorių, Yokohamoj.
American .
Philadelphia
Gegužio 26
173 Matsuri pokylis, muzikos pastotas
Ir šokėjai, Tokohama, Japonijoj
Eligabeth. N. J.
Wm. Bočkus,
•
211 First 8t.
Joj.
'
-i
Viri parodytos prekės yra už vanden| ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, Žemiau paroDaržovių
174 Yokohama, Japonijoj.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:
pardavinėtojas, rodantis savo
, Weatville, III.
V. 8. KrelrPnasi
Chicagos į New Y orkų........................... 816.00
turtų.
175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
„
„Bostoną.......... .. j........................ 516.00
Mlnsrsvllte, Pa.
nos šėtroj. Yokohama.
119 Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės,
M
,, Philadelpbią..
........................ *15.50
176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, To Juozas Ramanauskas
pilies.
„
,,
Baltimorę
........
.
........................ *15.00
Reikalingas duonkepys už an 20 Vokietija. Laivas apleidžianth Kokohama.
„
„ Montreal............ |....................... 115.00
Japoniečių
būdas
eiti
pailsta.
blenc
’
ų,
ant
Rheino
upės.
Springfield,
III.
177
trą ranką, gera mokestis. Atsi
7 Millrow
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens 178 Trepsi į Klgomizų žinyčių. Kyo J. Klembauskas.
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaltuos visas kelias nuo
šaukite ant adreso:
to, Japonijoj.
pusės.
Chicagos
iki
Tilžės ar Eydtkunų
833 So. \V00d st.,
Chicago, III. 122 Stockholmas. Karališkas paloclus. 179 Kyoto, Japonijoj. Kigomizų žlnyWorce*t*r,
IŠ Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išeiAntanas Bernotas,
12 Harlem 8L
123 Švedija, Ant kelio į Odde.
na 3 vai. po pietų.
Reikalauja dvieju pardavinėto  124 Švedija. Lejono pilįs, Goteborge. 180 Auksinis pa v Ulonas ant ežero KinŠveicarija.
Mount
Blanc
žiūrint
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
kakujl,
arti
Kyoto.
Japonijoj.
Gilberton, Pa.
jų prie storo. Mokestis gera. At 125
Senoviška
žinyčia
Fujlyama,
Mt.
J.
Ambrazevičius,
Boa
4.
nuo
Chamoniz.
181
laivų,
tik
dėl
stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa*
sišaukite :
Fuji, Japonijoj.
126 Thun, Šveicarijoj.
čios
kompanijos
ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivių gauti Šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
Klein. Bros.,
Plttsburg, Pa.
127 Žiuvinis kiemas, Alhambra, Grana 182 Teatro gatvė, ilgio vienų milių.
duosime
tau
*50.00.
Pamėgink ir persitikrink.
805 So. Halsted St., Chicago, III.
Osaka, Japonijoj.
Fort. J. Bagočins,
1914 Ann St
da, išpanijoj.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:
128 Katedra Notre Daine, faskada. Pa 183 Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
Reikalingas geras lietuviškas
ryžiuj, Francuzljoj.
čių prie Ka-suga No-Myia žlnyNew Haven, Conn.
člos.
217 Ferry St
Atsi- 129 Tullerinų daržas, Paryžiuje. Frak
K. Blaialtis.
barzdaskutys (barberis).
Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
cijoj.
84
šaukite pas:
nis šuo, sergiantis Nikko žinyčių
M L Carmel, Pa.
130 Paloclal tautų ant upės Selna’oa,
John Yankus,
Boa ‘541.
Paryžiaus Paroda, 1900m.
nuo Piktojo.
Jonas Banis,
128 Canalport Avė., Chicago, III. 131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 185 Havraiiški mokyklos kūdikiai.
Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
'"Frakcijoj.
E. 8t. Louis, III.
186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
laike greitą ir gerą laivą.
Reikalaujame 500 darbininkų Kali
dės Champs Elysees, ParyžiųjeK
upės. Honolulu, Hawal.
Felia J. Galminas, 537 Collinsvllle
fornijoj ir Washington valstijose prie
Francljoj.
87 Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
•MM
medžio darbo Ir lentų ptovinyčiose. 133 Didžiosios operos paloclus, Pa
Hawal.
Brooklyn, N. Y.
Algos nuo *60—*115 per mėnesĮ. Ke
73 Grand
ryžiuje, Francljoj.
188 Haivališka moteris, gaudanti Pee- E. Froomes,
“LIETUVOS ŪKININKAS"
heai, mažiukę kriaukllnę žluvai- A. Diriulaltls,
lionė nuo Chicagos *51.50. Reikalau 134 Tvlrtynė šv. Jono ir Katedra,Mar155 Metropalltan
Lietuvių Demokratų Partijos Laik
jam angliakasių valstijose Colorado ir
tų.
>
seilles, Francljojraštis skiriamas Lietuvos darbo žmo
Washington; algos *4. ir *6 ant die 135 Laivų užplauka ir ežeras, Vlllefran- 189 Chlnlcčlal renkanti ryžius. Hawal.
Brockton, Mass.
nėms. Išeina vienų kartų per sanvaitų
nos. Geriems darbininkams kelionės
14 Intervalle St. Iš Vilniaus. Lietuvoj.
che, Francljoj.
190 Gyvenimas PretorijoJ. Pietinėj Af Jonas Pocius,
Įrištai sugrąžinami.
Reikalaujame 136 Carniche kelias ir ežerėlis VllleK- Balčiūnas,
571 N. Main St.
rikoj.
Jame telpa teisingo* žinios iš visos
franche, Francljoj.
' MO darbininkų prie geležinkelių, val
191 Įplauka ir plaukianti laivų taisymo
Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Lietu
dirbuvė Valparaiso, Chile.
voj metų prekė $1-80; Amerikoje *2-50.
stijose Idaho, Washington ir Montar 137 Pajūrinis kraštas Casino, Monte
Kam yra miela prigimta šalis tėvyCarlo.
192 Jamaicos Brookllne gatvė, Port
na, algos *2.25 ir *3.00 ant dienos.
nė-Lietuva, tai užslrašykit minėtąjį
Anton'o.
Kelionė iš Chicagos *14.00. Teipgi rei- 138 Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
laikraštį, o tlneslte kas ten dedasi da
tedra, Ryme, Italijoj.
193 San Francisco gatvė, Meaico City.
kažanjame darbininkų ant geležinkelių
bartiniame revoliucijos laike. Vienas
valstijose: South Dakota, Nebraska, 139 Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pe 194 Didysis pilsčius, Mealco City.
tro katedros.
nume ris rjit pamatymo 5 centai. Ame
195 “Jojimas šėnlmls”.
Iowa, Wlsconsin. Michlgan ir Illinois.
1906 m., kaip revolfuciJonH-rUd draike n»arikoje vyriausiu agentu:
Kelionė dykai. Reikalaujame 400 dar- 140 Didžiojf galerija Colona palocluje, 196 Mano apginėjas.
*kolllk| koncellarlj|. Labai dalia* pa
M. J. Damijonaitis,
Ryme, Italijoj.
197 Kalėdų rytas.
veiksią* pUauoa* dažno** *u žaliuojančiai*
Mninkų Michigano ir Wisconstao girio
laukai* ir mSIjrnu dangum ir t t Tokio
“Tėve musų, kuris esi danguose”.
141
Skliautas
Settlnlo
Severo,
Ryme,
3252
So.
Halsted
St-, .
Chlcago, III.
198
se prie medžių kirtimo ir lentų ploItetuvllko pfrHkato da niekur nėra Jtei
199 Pagalvėlių karė.
Italijoj.
▼inyčiose. Algos nty> *28 iki *35 ant
kalingi agentai. Prekė Si. Adresuokite:
Koloseumas, Ryme, Italijoj.
200 Šėrimas kačiukų.
mėnesio, pragyvenimas dykai. Kelio- 142
Lithuantan Art Association
Neseniai atkastas paloclus, PomTeleekopaa* ir 100 virš paminėtų pa
sugrąžinama ilgiau dirbantiems. 143
Box 133,
Shenandoah, Pa.
pejo, Italijoj.
veikslėlių kaštuoja .......................... 13.00
Teipgi reikalaujame vedusių ir neve
NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
144 Senatas Ir Kanalas, Milane, Itali
100
tų
pačių
paveikslų
bakselyje
dusių vyrų* Chlcagoje Ir aplinkinėse.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai
joj.
be
teleskopo
.............................
12.00
Ateik tuojau ar rašyk įdėdamas už 2
grąžys tautiški paveikslai (abrozdai).
145 Kelias Šv. Juozšpo, Venecijoj, Ita
25 pavelkalai iŠ Jėzaus gyveni
centus štampą, klausdamas rodos. Lie1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy*
lijojmo ............
*1.00
ihivižkas agentas.
tautas.
146 Šėrimas karvelių ant pleciaus San
Pats vienas teleskopas be paveikslų
J Lucas,
Marco, Venecijoj.
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis KeisGyvenk vienoje ir iszrandavok antrą.
128 So. Clark st. (Rootn 3), Chlcago. 147 Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj, kaštuoja *1.00.
□ 7 Pamokslai IknlatlM irįT*i»yhf» lignldtnžtl (utis.
Už $3200 gali pirkti vieną iš
nhročiu vtou am Aš (’lnraao. III., J •»<, pus
Vienas
teleskopas
užtenka
visokiems
Italijoj.
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis AIlapiu 18J 8*Uote knygele) telpa 1« gra
Reikalauju gero vežiko ant alaus vepaveikslam. Kada turi tefleskopų, tai
žio*. Juokingos 1* fllmtntngo* pasakaitė*. Ka* girdas.
Mahometonų
bažnyčia
Omare.
imo išvažinėti buteltay alų. Atsišau- 148
nori turtti grašiu, juokingu ir pamokinančia
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
•kaltymu, t*Įtul n«*iperka lla knygele, o turto
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Ge149 Oceanlnls pakraštis, parodantis ke
fcRe pas bravoro agentą.
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mu
Arti Western Eeleųtric Co., Sears, Roebuck Co., Nationnl Melleable Csstingž
visi tiks | ta patĮ teleskopų.
lio užuolankų, Alglere.
deminas.
kto duoti 14mlutU<a at »*ky ma..........OOo
Co.,
Winslow Brolių orpamentsliSkų geležinių darbij ir amerikinių spirališkų duP. J. Jonaitis,
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
to Pasako* ilg/vt-aimo lietuviškų VtiUįDei
Paveikslų miera 22X28 colių.
150 Gėtymo fontanas Ir gatvė Sename
224O So. Halsted St.,
Chicafeo.
Velnią, ••rinkta D-ro J. Itetaunvičiau*. 4?C
dij
išdirbi
Dilį*
I”
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
Kaire, Egipte.
puslap.. ChteagSllL
m 8to)" knygo*
telpa keli Įimtai grašiu pasakų: apie rojų
Reikalingas vaikinas ar mergaitė, 151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
A. OLSZEVVSKI,
Prekė
35c.
kožnaa.
20.000
Darbininkų
Žmonių. $300 Inmokesties.
(dangui, CyHiu, tekit* apie giltiną, mara,
ketera, apie dvaae* (dūšia*). veĮniu*.
hometonų bažnyčios Gamoa Ei 3252 80. Halsted 81,
Chlcago, III.
Nusipirk po vienų šių paveikslų, o
iki 18 metų senumo, prie ofiso dar-Iiiekinys po *32.00 kas mėnesis, imant palubį drauge. Randės *30.00 ant mė
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.
Ain.
4
__ imtuvo*” redakcijoje. Turi būti
nesio; 5 ar 8 kambariai^, trioba su aukštu ir 7 pėdų panamių su išlietais pamatais.
Georgijos pušies apdabM; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo. Visokį pagerinimai
tėvų vaikas ir gerai mokėti ang- 152 Mahometonų bažnyčia Sultano Ha*
•u
ItetoTiu
kalba,
DzukUoj
P*^l
diuku
kalba
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų,
Prisiųsdamas pinigus adresuok:
““•I ir lietuviškai rašyti ir lenkišką
įtaisyti ir apmokėti. I
ir tL K»* rnegtm knatu*
tegul *uA. OLSZEVVSKI,
alperka lla knyga. Prtke ne»(xl»r-.. |1 AO
Kaire, Egipte.
1
14ta Gatvė Ir 49ta Avenue.
nors blskj suprasti. Gera vieta
“
LIETUVOS
”
AGENTAI.
Apdaryto*
..................................................
W-OO
3262 80. Halsted St..
Chicaoo. III. .
*■ ■ ©ranto Žsmlškosios Bendrijos Podalyj nsužllgio
w ^5^ m°ke8tis geram vaikinui, ar 153 Pyramldos ir Arabų Vilija, žiūrint
414 U mano »t*Untalmw
autoriau* (>»vetknuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte.
*lu). ParuM I)tm Vincu* Pietarį*. *paudoa
pakils savo vertėj*.
(Dovydas B. Lyman, globėjas.
^t»inal. Tegul atsišaukia tik toks, kupareagS Dm* J. Ba**n*vtčlu>, Cbtoago. 111.,
New York, N. Y.
Arabija.
Daržas
išdžiūvusiame
i \Villard T. Block, iždininkas.)
IMS m., pu*L SOL Gražio* *py»ak«ler Įį gy
154
’ yra baigęs Amerikos publišką moLesnievrskis,
144 E. Houston St.
Męs parduodame jjtos dabar po $540 ir daugiau už L04 $50.00 įmokėti,
•yklą.
upės take.
<JT Ltotavllko* Petako* Tvairioe. Dali* I. Su
Įėjimas
Į
pa
1
odų,
8
Inga
pore,
Indi

likusiejie
$10.00 kasi mėnuo.
rinko
Dr.
J.
BtoauavMina.
Oblcago11L,
ĮSOS
155
ANGLIŠKOS KALBOS
80. Boston, Mass.
m. pu*L St*. Ola telpa 141 labai graži*. 1»>
PINIGŲ PREKE.
N
u
važia
vi mes l VidurmiestĮ prekiuoja 5 Gontus.
klugu ir tingetdžlu pudu. Ka* Bita knyga
jojSu
ištarimu
kiekvieno
angliško
žodžio
287—3rd SL
506 rublių, rublis po.............>..52K 156 Turgaus diena Singapore, Indijoj. Nik. Gendrollus,
Vienatiniai A<«ntai
lietuviškai, kaip Ui: beast (byst) žvėris;
00 šuo iki 1000 rublių, rublis po..52 157 Tautiškasis greitasis trukia,. Bingaeight (eit) aštuoni; eye (ai) akis ir tt. 174
Newark, N. J.
LtotavUteo* PbmMo* Tvslrtoa. Dali*į II. Su- puslapiu, su prisiuntimu $1.2$* .
1000 rublių, rublis po..... 51%
pore, Indijoj.
rinko Dr. J. B**anBviėltt*. ChtoMO. BL 1tOŽ
178 Ferry St.
V. Ambrazevičia,
DM1.
n& Teina čia KM grUiu. žingeidžia tr NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO
s-h 6
siuntinio reikia prl- 158 Policijos stacija Hong Konge^ CM110 DEARBORN STREET
f
66 West St
A. Stanells,
GRAŽIAI LIETUVttKAI RĄŽYTI,
j 25c- ant pačto kaštų.
nljoj.
Vietinis
Ofisas:
12-ta
ui.
ir
48-ta
Avė.
Atdaras
kasdien
ir
nedėliotas.
Jas. F.
be pagelbos mokintojaus, 24 puslapiai,
norite, kad pinigai greitai ir 159 Žibinčius Hong Konge, Chinfjoj.
Pinigus prisiųsktt per Money Order’Į su prisiuntimu 10c.
Hlldreth, užveiada, savinybės skyrius. Lietuviškas pardavėjas būva . visados anl
Brooklyn, N. Y.
^v^kščiotų ir niekur nežūtų, 160 Chiniečių vienbuorinlai laivai Į
Pinigus reik siųsti “Money Orderiu“ vietos; jis visame jums patarnaus.
Stan. Rinkevičius,
73 Grand SU ar registravotojd gromatoje adresuodaplaukoj Hong Konge. Chinijoj.
per ‘Lietuvos’’ redakcijų,
ant šio adreso:
damas:
Pinigus paskoliname budavojimui*
teip:
161 Gražusis kelias Shanghai, Chinijoj.
r.
A. OL8ZEW8KI,
Shenandoah, Pa.
Yorlu
W A. OL8ZEW8KI
162 Žvilgis ant viešos turgavietės, And eina Mačiu,
i Chlcago, III.
131 S. Mala SU 3252 8. Halsted 8t-,
aumanyto t.
Shanghai, Chinijoj.
į > S Halsted SL,
Chicago, III.

I

A. olszHwskį
3252 So. Halsted St, Chicago, I1L

S‘č

Nusipirk už Raudos pinigus
gerą Gyvenimą.

Revoliucijos Paveikslas

r

Knygų Kataliogas.

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.

I

Al

GRAMATIKA

KNOTT, CHANDLER & CO.,

_____

Dr. Ji KULIS
Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgą*
3256 80. H*J*t*d 8t„ I
Chicago, H

Sveikatą ir laimę atranda

Gydo visokia* Ilgas moterų, valku I
vyru. Telpgi turi didelę praktika i

gydo pasekmingai visokia* limpančia:
uisiacnejuslas ir paslaptingas vyru 11
gaa.
Daro operacija* pasekmingai.

L. KLEIN

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18th St.

[DICAL INSTITUTU

) CHICAGO, ILL.

Telefonas Ganai 147S.
TelefonuoO galini* M kiekvieno* aptiakoa
Gydo patek alingai visokia* Uga* be *kirlumo.

Visai Dykai
Didžiausias Kataliogas
Lietuviszkoje Kalboje
Eli
, | I
Iii
Iii

Ona Kučintklulė,

Petras Stofonaitls,
Pardavėjas No. 117.

Pardavėja No. 114.

Otto Sukils,
Pardavėjas No. 33.

Didelis
Iszpardavimas |
Vyriszku Siutu |

YDHRI
TARRT

ui1

(1

Laike šito išpardavimo gali pas yį
mus pirkti gerus drabužius pi- g
giau negu kitame štore Chicagoj. S
Vyrų $6.50 Siutai po $ 4.50
Vyrų $9.00 Siutai po
Vyrų $12.00 Siutai po
Vyrų $15. Siutai po 10.50
Copyright 1907 by
H art Schaffner
Mara

Atdaras Vakarais:
Panedelio, Ketvergo
ir Subatos.

Bus nusiustas kožnam kuris
prisius savo tikra vardą, pravarde, adresa ir pora markiu.
Naudingas, reikalingas kož-

III nam lietuviui ir lietuvei.

ferijtj

JAME TELPA

nors

teisingi aprasaymai apie suvirta
200 visokiu k am** k u nesveikumu,
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkiua
pradžia, pnežasti ir pasekmes ligų
ir pasako kokias gyduoles naudoti.
Telpa paveikslai ir prekes visokiu
naujausiu elektro-gydaucziu apa
ratu, Koberiniu daiktu, Magiszku
Aparatu, brukuojamu ir R a* zu
inu Maszinu, Stereoskopu ir jiem
Paveikslu, Armonikų Koncertinų.
Britvu ir dangei kitokiu kožnam
rcikaliugu daiktu. Raazyk tuojau*.

1
st.
vah1iu<H
gti si
tet>”

ran<!

Itsklrpk iriu. Ui pildyk ir prl*iu*k ratim. o ui
dviejų dtenu Didžiausia* Lietu visikas Kataltugas
bu* tavo namuose.

Skaityk naujai išleistą knygą „Vadovas į Sveikatą”,

rubtkada

Su daug svarbių apraiymų. apimanti reikalingiausius dalykas, kurie suteikia sveikatą ir laimę.
Ana knygt išduota Dr. Collins N*w York Medical Instituto. Joje, apart daugybės t įsukių akyvų ■ šar
kai p pasiekt laimę, teip-|>at rasi: kaip užlaikys sveikatą, apsissrgtt visokių Ilgų Ir kaip visokias vyrų
Ir mofer
dyt.
Bitoj knygoj rasi visokių ligų vardu*, kaip j<* prasideda ir kaip jas geriausiai galima r<ergalėt
Plačiai aprv
lyta paslapty* llytiėko
“A‘ susituok'm
3—‘-------------------------------------------:
»
—J
---------------Uio smagumas,x—
ženy bims.-i_<
laimingas
gyvenimas
Lygiai
daug
j>amokinni)iį
jaunimui,
kaJ per lytišku ' dykumų*. a*se nrptuigadytų. nenupultų ant proto ir sveikatų*.
nas
iitoį
knygos
ms. ...
męs
K* iii.
..w skyrius
■
B -•• ’ e —* v- •ra
™ ”žing»-idu«.
”
”Hergvntu
-'—
......
■ . .rody
....j jam e skaityt- —apie
r - Dispepsiją, Reumstlsmą, Plaučių Ilgas, Širdies Ir Inkstų, Kepenų, visokias Vyrų ir Moterų Ilgas,I. Kuriam rupi sveikata
nes Betrukus ir šios pair laiminga* gyvenimas, tegul |«siikkubina tą knj ga ,,Vadovą j Sveikatą” parsitraukti,
1
škuliu** spaudo* 50 tūkstančių egaampl., tarp 3 m-lijonų lietuvių tuo jaus išsisklaidys.
T* knyga reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavieniams y paloms, vyrams ir moterims, jaunikaičiams ir
mcrgolems
Ir vėl 50 tukstanČ.ų egzempliorių naujai likosi išleista, nors ta knyga kaštuoja 45 centai, bet kad ji išduota
visuomenės apdvietimui, tat kiekvienas gaus ją dovanai, kuris atsiųs tik keletą štampų prisiuntimo kabiams ir
savo aiškiai paradytą adresą ,,Vadovą j Sveikatą'’ apturės.
, .
•
■
......... .
■ Rašyk tuo jau s, kadangi ir šita laida netrukus išsibaigs. ■■■■!■■
■
■■
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John's Sapply House
Pilson Statioa,

Chicigo, III

Raulai kur tu begi?
Nugi pas Petrą
Szlaki, 11.es labai ištroškę*, o pe» jį ganUi VėtiyU. ties
jų turi puikų, šaltą
bevar*ką siu. garAną r uaką učiščeną
arielką, cigaru* net
išHavano*. oiž»ig(g*uni žmogus
pulkų užkandį kiekviena dieną, t
negaliu ilgiau au lanaisi* kalbėli
■veika*, tunu skubinti* Prie to ji* tun
puikią salę vealuvėsia. milingam* ir pakla'uao kiekvieno, o ypač už. vertąjąs<-m
kalbėti angliškai. Ateikite p*» mane, o
ai jum* imtnrnauažu ui dyką
reikaluose ir prevuee Atvažiavę iš kitų
miestų gali gauti geriausią nakvynę.

jįA

Petras Szlakia,

HALSTED & 14-1

tnia>

3311 Aebtirn Aveą

Ohtoego,'III.

vai.
man<
įnos
jų n

Jei jautiesi nesveikumą arba Tave niekur ncpag< įbėjo, tai reikia grynų gerų
vaistų ir atsakančios daktariškos tikros pageltos sveikatai: tad šitam Instltute^ ant kožnos ligos yra Daktarai tikriSpecialistai ir Vadovas Dak* is, o Vaistai kurie tik yra geriausi, i§ visos pasaulės pargabenti ir paties
Instituto Daktarų vis naujai išrasti, kūnų kitur negalima gaut. Visokios ligos, kaip vyrų teip
arba aprašant
ligą
motorų, su geriausia >as<kme_
___ išgydo; atėjus -asabiškai
_____________
.
— . _per laišką
(lietuviškai). Atsišauk busi išgydytu.

do p
Natų

sis t
moni
vo pi

Visados adresuok rašydams:

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

Tarpe a3-en*oo gotvoe. Ir 3>-ex*e Steee.
TotofoMC Y arde *018

ma v

Kaip

NEW YORK, N. Y

kų. I
kairi,
kuru

Visi žmonės atsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip iisigydyti Rupturą, Akių liga.
Galvos liga. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą. Pnčkus, Saulės įdegimą. D i dervi
nes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų ireriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA C0.
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
Bankieriai.
Mgs skolijame Pinigus ant turtenybių ir jei
•u rengiesi turtenybę pirkti, męs su džiaugsmu
prtgelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
algų. Greitas veikimas. Lengvo* išlygos. Agen
tai apmokami dosniai.

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

DERMATOLOGIJOS MOKSLE,

Daugybė odos ilgų paeina nuo
nešvaraus užsilaikymo ir užsikretimo telpgi ir nuo vidurinių ligų.
Dauguma* gauna pulku*, pleis
kanas. slinkimą plaukų, plikimą
apsileidimą. Gydosi pus neatsakančius

^M^A

bj gyduolių H įvairių apgavikų ir pageli*.*
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės
negelbės. (Taigi meldžiame mums darodyti,
kokis žmogus likosi musų gyduolėm!* apgau
ta*). Turime tūkstančius originališkų padėkavonlų ir tą galime ant sūdo prisiekti. Tegul
bent vienas daktarai parodo mum* tiek padėkavonių, o męs duosime didelį atlygintina.
Pliką galvą sunku gydy ti. jeigu senas ir galva
žvilga, tai to pagelbėti negalima,liet jeigu jaunas.o turi retus plaukus, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti'pagelbą; plaukai.nėra grybai—viena diena nei*,
dig*. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka in
formacijas su plačiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas daku
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pa* mus. Adresas

J.M.BRUNDZA Co .Chemist
New York Ac Hrooklyn, U 8 A.

ADRESAI
CENTRALISKU

Ckambor oi Commsrc* Bldg., Room 709
K E. C*rn*» La tad* and Maskiagt** Street*

CHICAGO, ILL.
TCLEPNOBf K A I N 3*42

Prezidentas = P. W. Birštonas
205 W. Oak S t., Shenandoah, Pa
Vice-Prezld. = J. Taraila,
22 Star St, Ansonia, Conn
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted St, Chicago, III

Kasierius = J. Skrituiskas,
26 Broad St, New Britain Cooo.
KASOS GLOBĖJAI:
A. Ramanauskas,
122 Essex SL,
Lawrsnce,

824 BaekSL,
Waterbury, Cons
Knygius = M. Paltanavičis ;
15 Millbury St
Worcester, Mass.

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Lietuvy* *dvokalas, baigęs mokslą
juritprudrucijoa čia Amerikoj. Veda
visokias prot as, civiliška* ir kriauna*
liikaa, visuose teismuose (suduos*).
Gyv. 1112S. HatotodSL, arti Ilsies g«tvfa
Tei*o*e*a Tarti 6046

Vaistai U laboratorijos Omi y ra pripažint) g**rtae*laU ant vi*r> svieto.
Tikra* užtikrinimas, kad nėra niekame ireresalų vaistų kaip i* laboratorij<« OROSI. Partu i<imi SuMu tikra gvaraacija kaf Jeigu vaistai ae•uaerr* Ii,** la 5 Siena*, lala *ugrazm»le »i*<w*. bet tiktai tveaet. kaba
trecn*|i balta vaistu bu* suaaubeta.
Jeigu ue bu tume persitikrinę apie gerumą vaistų, tol nvgaK-tume
garsinti po laikraščiu*
Vaistai Onei yt* rerulta'u daktarilko mok*k>. tyrinėto per daugelį
metų ir šiandien galime patidžiaugti gera vardu, vaistai gydo, reumatomą išgastL silpnumą, kifllį ir visa* kita* liga*, kurtu* daktariško
muk*lo yra išgydomo*.
Męs turime šeb.t pripažintu* daktarus, ne* Benorime atiduoti ant
gydymo vieno
Mę* sergstim teisingą gydymą mošų pacljentų. dėlei gražesnio Ir
geresnio musų vardo, kada musų vaistai Orui du<xia didžiausį ]atge|bėjitną.

DENTISTAS

OFFISAS—Kampaa SI-mot Ir
South Halatod Oatuiu ::::::

CHICAGO,

I L L

GYVENIMAS VIRS! U! APTIEKOS

Traukta

dantis bk

jokio

SKAUDĖJIMO, IM8TATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba ctarantuoja. ::

AMERICA EUROPE Co.
NEW YORK, N. Y.

A. L. Graiczunas, Ph. G., M. D.
3202 So. Halsted Street, kampas 32ros gatves, Chicago, IIILietuviai, netidnoklte save apgaudinėti visokiem* profesoriam*, ■pecl]aM*t*m* Ir
fundaktariaon*, pas kuriuo* tik pinigu* sukinate, o sveikatos ir teisingo* rodo* negaunate.
Jei sergi kokia liga, eik pa* Dr. A. Graičuna. Ji* duos teisinga rodą Sykai ir'p '-aky*,
ar galima iėgjdyti ir kaip ilgai gydymas trauksi*.
’
1
’
■
Dr A. L. Graičunas netnvadžiojo dar jokio ligonio ir II pirmo pamstyiro nasako. ar
ligonis yra išgydomas, ar ne; kurį apsiima iigjdyti, iftgydo greitai ir už mažą utaokestį.
Už sužeista* visada užstoja Ir kompanijų agentai nenu|*rka mane* f t įstiem*
Srle darbo, karų, geležinkelių Ir tu, suteikia greitą pagelba Ir rodą, o sužck v .«», kiaute
>r. Graičuna rodo*, gavo visada gerą atlyginimą.
Gydo vitokiat ligai be tvirtumo: FyrUtat, Moteriikaiir VaUrų
4
l'alaadoi priėmimo ligoniu kaiditn ir nedUionu: Nuo b ryto iJtt 10 tai t ‘ ro.

Telefoną* 73R* Yard*.

VISIEMS DOVANAI!
Llčtuvlikas kate Uogas, katram* yra ftlmtal visokių
daiktų, pavelkaiSllal Ir jų p r akla kaip tai:
f* L lillH^^Ktg
Ž'očų, laikrodėlių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, gužikų, laikrodtių, britvų, armonikų, kone* Kinkų, klernetų, okripkų, bu bnelių, kometų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunkanų,
brukuojamų mabinolių, kižoninių liampų, knygų ir tt.

Lietuviai nesiduokit Išnaudoti visokiem apgavikam,
kurie po yvalrfotn firmų vardai* dankstosl ir apgaudinėja vlsomlnia.
Reikalaujanti viršui minėtų daiktų, visados kreipkite* pa* M. J. DAMIJONAITĮ paduodami savo pilną adresą o gausite KATALIOGĄ DOV ANA1 ir busit aphipintl gerai* - teisingai* daiktai*.

K
R fJĮĮyM-B; A.
4įlįįff.

J

Jlll 111'

lllllB

Vienatini lietuviška prekysti Amerikoj*, kurį
lislunčla visokius daiktus apsteluojant per laiškus, į visu* Amerikos
Ir Canados mi**tus Ir kalmillus, per pačtą arba expr*ssą. Adresas:

o
M. J. DAMIJONAITIS,
3252 So. Halsted 8t«r
Chicago, IIL

Nerviški Vyrai

laikra&t.yje, užtai rnšvk šiądien ir įrauk nuorašą
recepto ir reikalinga* informacija* dvkatkuogreK
^“•?A,\..Telpfrl.Pri‘n'‘*ta
kaip aš galiu
daryti tokį pasiunjimą be jokio* nuolroto*. Adr.:

C. Bentaon, P. H. Bx 655. Chicago, III.
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Nusilpninanti Sapnai, Patrotyfas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
įj | i nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumaį
III
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsen2 B E dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia
iii
^jniBL nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio isz^11
r^iszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdoS g E sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir
III teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
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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 nesunaikina
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbflį
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavimu»

Nuorašas brangaus r*c*pto prisiunčiamas vi
štoms vyrams, r«ik*tou|**tiems pagalbos. N*
C.O.D. ar dova*«« gydymo humbugas.
Perskaityli visą apskelbimą.
Alt** rašyta vyroata. ke«čiantiem* nan sunai
kinto* svelkato* kaipo paaekinė* Jaunyato* išdy
kumų Ir benuosaiktėnų. Klausyk mano rodo*.
Perstok darė* mėginime* .m r’dovaninial* gydy
mais". elektriškam diržai*, • specljallstais". pa
tentuotomi* gyduoKati* ir irttokiai* niekai*. Jeigu
nuolatal varto*! gyti*ole*. tai jo*gali greitai suga
dinti gromuliojimą, nAuaodtati organisma ir pada
ryti ligą neižgydom^
Daugelį metų boaaunervišku, nusilpualu, nejlegiu o norėdama* apgauti pražudvtą *veikatą,
mėginau visokiu* gydymo budus, vienok veltui.
Galų-gale važiavau Būro pa® ir pradėjau gvdytl*
E* garsų gydytoją; jo gvdgrmo mejndu mane v 1*1ai išgydė. Receptą, vaisau, *u kuriai* gydytoja*
mane Išgy dė, turiu a»vo Makavvbėje, o kadangi
gerai žinau, katp sunku išatgydy'tt nuo tokių ligų,
tai nusprendžiau recepto onorašą Ir kitiem* su
teikti. kurie kenčia n*o tų-pat ligų. Kas pa* mane
atsišauk*, tam pastųatu nuorašą to recepto užda
rytame laiške ir reikašingaitinfonDBCija* dykat.
Vvral vlsoee vietom šl<* šalie* kentė vienu ar
kitu budo nuo *ymptąmų.npaetnančlų nuo persi
dirbi mo, Jaunystoe išdykumų, neišmintingumų,
nenuosaikumų, nerviškumų, netekimų vyrišku
mo. blogo* atmintie!, nejiegoa, neturėjimo ambieljo*, nupuolimo, gėdingumo, skaudėjimų nuga
roje. abelno nusilpimo irti, pasinaudojo mano
pMiuliJimo, ir aš apturgjau Šimtu* laiškų nuo vy
rų. jaunų Ir senų ir visokių užsiėmimų, kuriuose
jie praneša, kad likosi teip jau išgydytai* kaip ir
aš- Recepte prirašomo* gyduolė* turi būti gryno*
nuo visų nuodų, vienok receptas teip narašvta*
k*d išpildyti kiekvienoj gero) apbekoj. aš
nieko nesiunčia C O D. ir neturiu jokio Išmisto iš
rauti iš jut pinigus arba įum* parduoti gyduoles,
kurių jus visiškai aereilmlaujate, Ir Jeigu tamista
atrasi mane neteisinga kokiame nors dalyke tai

nuoi
Pirn
Ištik

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 nerviszkas ir
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes,
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodaj sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis,
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, ptemai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Szessio* pero* akiu mato geriau negu vien* pore.
Suprantamas dalyke*, kad per musų užžiurėjlmą galima ilgą ge
riau* ir greičiau išpažinti ir prirašyti atsakančiu* vaistu*, negu dakta
riškuose Institutuose, kur yra vo* viena* daktaras, o šita* vienas ži
notu a negali teip gerai visa* ilga* pažinti, kaip beėi, užtad ir negali teip
gerui ligą išgydyti
Ar gali gaut geresnį užtikrinimą, kaip boti gydoma* šešių suma
nių ir permanančių daktarų, kuri* gyti tiktai tu garsiagMi* gybu*i«m»
OROSI.
Jeigu sergate arba iaučiatė* nevisai sveiku, parašykite lietuviškai
visu* ženklu* Ilgo*, atsiduokite su pilaa vUČ* ir bukit* užtikrinti, kad
bu gerų daktarų pagrlba Ir garsiomis gyduolėmis Orėsi, įgysite sveikatą.
Musų daktarai yra labai mielaširditgi ir per jų pageibą jau.tuksiančiai
ligonių likosi išgydyti.
Nereikalinga* dalykas sunkiai uždirbta* pinigu* atiduoti dykai
kokiam nors daktariškam institutui, arba kitiems apgaudlnėtoyama,
kada paa«nua gali gauti geriausių gyduolių ant viso svieto Ir jegvit*
šešių daktarų už labai plgf prekę

VIRŠININKU

SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

kairi
ilgai
galėj
nyti,

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
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Mes
ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syfiH*
ncnaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas VYRU
LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintor. Tukstanczius ja«nu ir pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdvkumai, p«f
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminė; v. <. nklu, pasirodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA, |
| B o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo

i

B* ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienosi
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

| B

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 West TladiSOIl St. tuviiuiiJr^ttljiiviiDiNc CiliCžlįįO,

Tnti
sur

