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Balsuojant klausymą rubežiuose, kadangi plate
Iš PUMPĖNŲ
IŠ SASNAVOS.
ninkai skaito “N. G.”, Teišerskis
uždengi Lietuvos autonomijos, soči- snei butų pasipriešinęs lordų
Panev. apskr.
Mariamp. apskr.
pranešė į Poznanių Oginskienei,
•
• ■■
**'•
1Y1 T) 1 T* i Ali randa lulai/^n^
mui visų raudo išlaidų? Re- jaldemokratai nuo balsavimo )utas. Airiai vienok Ang Vietinė policija surado du vog Sasnavinio skyriaus “šviesos” ir ta tuoj atsiuntė raštą., kad vi
jeiriluclp Maskolijoj. voliucijouieriai juk neturtin susilaikė.
lijos rando pasiūlytuose rū tu arkliu; į-tris dienas atsišaukė komitetas buvo pasistatęs savo sus darbininkus, kurie ta laikraštį
fcikra&iai. ypač angliški, gi, milijonieriams gerai po
Žinoma, lenkams pareika beliuose autonomiją atmetė. jų savininkas ir kovo 28 d. atva knygyną pas Budrių Ruškį. Išpra- skaito, prašalėsianti nuo vietų.
-lytotaiyisok.ias ai' globa caro valdžios, kuri ap lavus savo tėvynės autonomi Todėl ir Anglijos randui ne žiavo jų atsiimt. Policija be “ma džių jis su mielu noru apsiėmė lai Bet to visko da negana: suuostė
gĮkjgpie maskoliska.ji < arą: gina didžturčių reikalus; re jos ir lietuviai negali ilgiau liko nieko daugiau, kaip sa garyčių nenorėjo atiduoti arklių kyti tą knygyną, bet už tūlo laiko tie “darbininkų ganytojai", kad
ir pareikalavo "fundos”. Norom* atsisakė jį laikyti, nes. girdi, kun. daržininko pagelbininkai , negerai
Išrašo, kad jis, dėl snmenvoliucijonierial gi kelia re laukti, Tik ar sumanymą vo pasiųlymą atimti atgal. nenoroms^mogelis turėjo ‘Gundy Draugelis draudžiąs. Nėra ką be kalba apie ponus; dėlto įtaisė
ISsOpHJt0 kuri3’
pervaryti, sunku Airių organizacija „Sinn ti Nuėjo pas aludininką Jėge daryti. “Šviesos” nariai perkran- prie jų pereitųjų metų gale dvivoliuciją, stengiasi paleng pasiseks
nebuvo
1-1 >->‘i- vinti varguolių būvį, ginti Įspėti,
Nežinia dėl kokių Fleiu”, į kurią priguli jauni rį ir ten turėjo mokėti už viską, stė knygyną pas Daniškų. Be: krati, l>et nieko nelaimėjo. Krė
QU0 Vald-vmo at‘ juos nuo išnaudojimo raudo priežasčių, svarstant autono airiai,
nutarė boycotuoti ką tik gėrė ir valgė uriadnikai, o nejižilgio ir tas pradėjo skųsties, tė Rašinski-, Teišerskis ir darži
jfeikyU; tai vėl garsina, jog, ir didžturčių, todėl ir pats mijos klausymą, socijaldemo- Angliją, Airiai, parlamen jų buvo net 6 ypatos. Dar to pa- kad jam neparanku laikyti kny ninkas Nicir.skis, o po kratai kun.
si rodė jiems per maža, ir jie pa gynas ir t. t. Tuomet “šviesos” Ramanauskis, pasišaukęs prie sa
f * bagtB savo locnų, jo vai- jaučia tą patį išnaudojimą, kratai nebalsavo.
Gal jie to pasiuntiniai, sulyg orga
IJęttankinamų ukeng nori velka tą patį skurdą; milijo nepritaria Lietuvos autono nizacijos programų, turi neiti reikalavo nuo to žmogaus, kad nariai nutarė nešt savo knygyną vęs iškrėstuosius, didei išbarė.
jis u/fundytų” ir Pasvalio polici- į kleboniją, spręsdami, jeigu ten Tokiu tai budu kunigaikštienės
-nualinti Į - užrubežį, bet nierių terp jų nėra.
mijai!
Jeigu ištikro teip visai į parlamentą; visi airiai jai
1 as žmogus ėmė prašyties. yra vieta “Žiburiui", tai kodėl ne bernai gano darbininkus nuo susi
I<jįBia kur: sykį paduoda,
Ką gi todėl randas galėtų butų, tai sumanymas gal ne turi pertraukti visus ryšius kad jau jį leistų važiuot namon. gali būti vietos “Šviesai". Juk pratimo. Pct veltus jų darbas.
tok jis važiuos į savo pačios daryti negaudamas užrube- pereitų, nes nebūtų kam jo su gyvenančiais Airijoj ang- Bet sargybiniai paėmę jį sykiu ir “šv.’ nariai moka pinigus
— Kas?
— į Dannstadtą. tai žiuose pinigų, jeigu revoiiu- paremti. Ir lietuviai durnos Ii jonais; airiai privalo netar su vogtais arkliais ir veždžmiesi užlaikymui parapijom] trobesių!
Tėlbukį motinos tėviškę — cijonierių turtų nepakaktų? atstovai netveria vienos par nauti angliškoj kariumenėj, Pasvalio link, labai sumušė. Mu Paplitus toms paskaloms, Daniš- IŠ STRIUPEIKTU DVARO.
šė, kaip pasakoja tas žmogus, per kis jau neberugojo, kad vietos ne
Šiaulių pav.
j Danija.
Reiktų griebtiesi jau, tur tijoj; kiti gi durnos atstovai, kur dabar jų daugiausiai visą kelią į Pasvalį. Nuvedę pas bėra ir knygynas pasiliko pas jį. Dvaras priguli Nariškinui. Per
’ Keiktų manyti, kad turbut but, ir milijonierių. Jie ge turbut, reikalavimo neremtų: yra; airiai neprivalo pirkti
Pasvalio antstolį tą sukruvintą Ar tik geriau nepritiktų kun. nai vasarą, nušovus Gruzdžių
egras ištikro mano keliauti į ruoju randui kaip dabar ne vieni, kaip antai lenkai, lie nieko, kas anglijonų dirbtu žmogų, jį areštavo ir arklių neati
Draugeliui
permainyti
vardą d\artj (to paties Nariėkino) užItoniją, kadangi jos valdžios duoda, neduos nė paskui: tuviams ir teip neprilankųs, vėse išdirbta, nė pirkti nieko davė, 1 ai, mat kokia pas mus po- “krikščionio - demokrato” į “cen veizdą, buvom gavę gerą užveizpradėjo saugiau prižiūrėti reiktų griebtiesi konfiskavi kitiems lietuvių reikalai ma angliškose krautuvėse.
licija!
Varna. zorių - biurokratą? Iš dalies nu- dą, bet tas neilgai teišbuvo: sa
ypač svetimų kraštu apsigy- mo didžturčių turtų. ' Dar žai rupi.
vertėme vieną cenzūrą, tai žiūrėk, kėsi nenorįs darbininkų ašarų ma
Gal* būt, kad dėl nepasise
—
kita cenzūra jau lipa ant spran tyti ir atsisakė nuo vietp s. DaIš
SUNSKU
veondus ukėsus.
Štai (ia- pernai reakcijonierių laikra
kimo užganėdinti airius, puls
Sena
p.
apskr.
do!
Dėdienė. bartinis užveizda visai kitoks:
Suvienytos
Valstijos.
torlikosi iš Danijos išvytas, štis „Moskovskija Vedomosangliškoji liberališkoji mini
kiekvieną pravardžiuoja, kolioja,
m. Šunskuose buvo sudeto jokios matomos prieža- ti”, reikalaudamas išvaiky
Pereitą sau va i tę mieste Sau sterija ir valdžia pateks į
nevieną dargi ir apmuša; kitiems
gintas inonopolis. Viršininkas
IŠ PANEVĖŽIO.
rito, vokietis Nieziegh. gy- mo pirmosios durnos, kadan Francisco amerikonai, matyt, rankas konservatyvų, prieši
buvo uždėjęs bausmę 500 rub. Bet čia gyvuoja jau trįs bepartiji- metams iš 20 darbininkų tik 6 tepavydėdami Maskolijos juo- ninkų Airijai kokių nors lai ačiū rūpesčiui valstiečių, toji bau nės darbininkų sąjungos. Seniau- pasiliko. Moterims dienos už
tęsęs netoli vasarinio kara
gi prancūziški bankininkai
liaus rūmo. JĮ mat Danijos nenorėjo skolyti pinigų, už dašimčiams, parengė japo- svių.
smė buvo dovanota, bet vėl atsi- šia ir stipriausia iš jų — tai Mont- pernai per streiką buvo visai iš
n
iečių
mušimą.
Jajionijos
peticija nužiūrėjo, buk jis manė išleisti, kaip buvo lai
ra<lo nauja bėda. Biuro refercn- vilo darbininkų sąjunga. Prie jos naikintos, pernai jau vėl įvesta 15
tas Kundriačkas pristatydavo priklauso </> sąnariai iš Montvilo dienų, o šįmet jau įveda 30.
tykojo ant gyvasties svetimų ke Krimo karės, assignacijas konsulius atsiuntė savo am
Prancūzija.
Mesk uitis.
valdonų besirengiančių čia bu priverstinu kursu ir tai basadoriui į Washingtoną ra
Londono laikraščiai pagar malkas j biurą. Pereitais metais, mielių palinko ir laukų darbininkaip
vėjas
parvertė
girioj
dauglkail
Iš
kitų
yra
kurpių
sąjunga,
atsilankyti. Kas gi čia ga- tiek, kiek jų reiks uždengi portą, jog mieste San Frau- sino, o tą patvirtino ir pranIŠ ABELIŲ.
medžių, tai jam buvo labai paran- kuri susideda iš krikščionių ir zy
l?tą atsilankyti?
Greičiau- mui visų naminių išlaidų; cieco minių likosi išdaužytos euziškiejie, jog Morokko šai ku ir pigu. Jis su Karpų Petru dij^ir trečioji — malūnininkų, kuZarasu Pav.
šiūmaskol iškas caras, kuris, užrubežiai, žinoma, tokių, ne kelios japoniškos valgyklos tanas sutiko išpildyti visus padapė kontraktą, kad jis apsiima ri įsikūrė paskutiniam tarpe.-Jos . Jankūnų dvaro ponui Kainovpttagęs savo locnų žmonių, uždengtų auksu askignacijų ir dvi mokyklos. Ambasa Prancnzijoa
reikalavimus. suvežt malkas už 70 rub. ir kad tikslas (trečiosios) — suvienyti skiui pražuvo du aukso žiedai. Jis
dorius tuojaus kreipėsi į cen Pabūgo mat, kad prancūzai turi vežt ilgais medžiais. P. K. visus Panevėžio ir jo apskričio užmetė už tai kaltę ant savo tar
jin tartą gana ilgai viešėjosi neimtų.
Po Krimo karės;
Itališkas valdžias su pasi negriebtų kokio naujo jteinės vežęs kelias dienas, pamatė, kad jdarbininkus. o paskui pasirūpinti naitės S Dručkytės. Pasišaukė
Botinos tėviškėj, kur visgi
auksas Maskolijoj prapuolė,
lnmian negu „šventoj Masskundimu. Prezidentas pa ploto prigulinčiu Morokkui. ni tą kainą negali vežti, bent ver susilieti su Montvilo darbininkų ištikamajį savo tarną Marašinskį
o assignacijų užrubežiuose
tėtų paimli 130 rub., o mažiausia ir darbininkių sąjunga. Jau ma ir liepė jam atvesi S.JJ.
; Rdijoj.". .
į
neimdavo rublio nė už 25 ka liepė karės ministeriai ištirti Iš Udjos vienok 4>™nc(>zai tai ioo rub. Nenorėdamas stačiai tėm ir genis vaisius tos sąjungos šinskis nuėjo virtuvėn ir, užmetę-,
Kaip sako, nesirengia į asitraniti.'
jeigu caras iškeliaus peikas. Taigi išleidimo as- tą atsitikimą.
atsakyti refcrentui.sumajiė štai ką atsiradimo. 7 d. balandžio liko tarnaitei ant kaklo abrusą. nutę
*. Ivetur, kasgi valdys Maskojaponiečių mušimą pagimdė
Kadangi.dėl didelių muitų padaryti. Jo sūnūs nuvažiavo ir nekaltai pavaryta iš Zantb malū sė ją. pas poną. Ponas sudavė jai
signacijų ne ilgam pakaktų:
• jLoj' Rods ir dabar ne jis žmonės, neturėdami kitokių tas: jog iš vienos japoniškos ant prancūziškų vyrių uždėtų palakė referentui, kad “cicilikai" no viena darbininkė. 8 d. balan keletą kumščių ir pargriuvusią
tildo, bet Stolypin bu ra- pinigų, juk ir mokesčius as- valgyklos priverstinai išvarė kituose kraštuose, išgabeni neduodą vežt. Pirmą syk, girdi, džio naujosios sąjungos sąnariai, kojom spardė; paskui liepė pabu
šnipų, bet visgi reikia signacijoms turėtų mokėti. kokį ten amerikoną. Amba mas vyno labai sumažėjo, tai tik bauginę, antrą kart grąžinę su tarp ko kito, nutarė priversti pa- čiuot kryžių, atstatė į krutinę re
Jbd kas nors atsakytų už
sadorius apie tą atsitikimą ypač pietiniuose departamen brauningais ir grąsinę nušauti. briko sąvininką atgal priimti pa volverį ir liepė prisipažint i arDidžturčiai, o tame ir caras,
varytąją darbininkę. Malūno val naitė, išsigandusi, prisipažino, ka i
fctolypino darbus; dabar už
pranešė tuojaus ir Japonijos tuose vyno nugintojai atsira Tuo ir pasibaigė K. uždarbis.
savo pinigus laiko ’ užrubeTuomet viršininkas kvietė val dyba nesutiko. Tumet darbinin žydui pardavusi. Tada po»»as ią
fous visų ministbrių padavarandui.
do sunkiame labai padėjime. stiečius į talką, atsirado tokių, ką kai nestojo prie darbo. Prasidė atstatė ir liepė užmokėt už žie
žiu bankuose.
Rijimus atsako caras, nors
Žinoma, tas atsitikimas, Jie kelia demoustratijas ir važiavo.
jo derybos. Antgalo, prižadėjo dus. Po kcletos dienu atsirado
Tuom tarpu durna vis dar
fcs ir nevaldo Maskoliuos,
nors ir nepagimdys karės, reikalauja, kad valdžios ko Viršininkas, susimislijęs, vėl priimti pavarytąją atgal, jeigu ji tie žiedai paties pono kambariuo
neužtvirtino biudžeto ir su
wjis, sėdėdamas pasislėpęs
bet nepataisys prietikių terp kiu nors budu padėtų. Val uždėjo tą bausmę, kurią buvo nu atsiprašys. Ant to darbininkai at se. Tarnaitės brolis žada už tai
tuom nesiskubina, vis išran
Amerikos ir Japonijos. Dar džios padavė parlamentui metęs, prisakė dėt po dvi kapeiki sakė, kad darbininkė nieko blogo apskųst poną, bet veik-austa nie
gCarskame Sele, nežinodamas
da kitokius reikalus.
Du
mat. rar.ka
nėra padariusi, užtat ir nėra ko jai ko nepelny
japoniečiai neužmiršo Įžeidi sumanymą
' Skas dedasi plačios M skeli jos
pagelbėti vyno nuo margo. Dabar sekvestrato- atsiprašinėti; greičiau tie, kurie mazgoja!
rnos pirmininkas apreiškė,
mo, kada jų vaikus išvarė iš augintojams, bet tie pagelbą rius renka jau tuos pinigus.
plotuose, negali valdonu nė
Laisvoji dvasia.
jog lenkų paduotas durnai
Širšinas. pavarė ją, turėtų atsiprašyti.
viešų mokyklų, o čia tuojaus rando siūlomą atmetė, ji jų
vadytiesi: jis yra vien para
“
Žmonių
geradėjai",
matydami,
sumanymas ^.suteikti Lenki
užgimė nauja nesutikimams neužganėdina. Raudas bijo
IŠ ŠIAULIŲ.
unu, už kurio kavojasi inikad prieš darbininkų vienybę nie
jai autonomiją ir urėdus su
IŠ
GRAŽIŠKIŲ.
5
d.
balandžio
Gudelių sodžiuj
priežastis.
Be
abejonės,
lai

ko.
nepadarysę,
turėjo
pavarytąją
riteriai, caro vardu išduoda
si maištų vyno augintojų,
lenkiška kalba. Nors lenkų
Po
kratų,
buvusių
Gražiškiuose
ūkininkas
Pranciškus
Briliunas ir
atgal priimti.
Z—-a.
kui bėgant, nesutikimų už nors iki šiol jie, ir demon
ir kvailiausius padava<Iyjisumanymas nebuvo dar perpas S. Barkaucką ir Vaitkabaliuojo
bernas
Jonas
Jovoškus
primu
gims dar daugiau, nes ame struodami, užsilaiko ramiai.
po kuriais caras, ar no
se pas P. Eidukaitį, atsibeldė žan
šė
iš
Lygumų
atvažiavusį
kromikratinėjamas, bet reakcijoIŠ PAKRUOJAUS.
rikonai su
neužsitikėjimu
ri,ar ne, turi pasirašyti.
darai
pašnipinėti
apie
minėtąsias
ninką
žydą.
Mušė
už
tai.,
kad
pas
nieriai tuojaus pradėjo pro
Čia yra didelis barono Ropo
žiuri į augančią galybę Japo
Nereikia užmiršti, kari po
ypatas, vaikštinėjo pas jų kaimy dvaras. Darbininkų yra daug, tik kaimyną žydas už nakvynę davė
testuoti. -Lenkų reikalavi
nijos. Nors maži nesutiki
nus (labiausia vokiečius), klausi tamsybė tarp jų labai didelė. Po “Darbininkų Kalendorių"; sako,
pų ir reakcijonierių partija,
mas bus perkratinėtas durnoj
nėjo jų, ar jie geri žmonės, ar nas taip-pat labai apsižiūri: jaunų jis bedievis, “cicilistas", kad jis
mai, bet jeigu jų susibėga
r juodašimčiai, nuo seniai reiberželio
j
mėnesyj.
Leųkai
skaitą
laikraščius ir t. t.
I hiauja išvaikymo dumol ir
daug, jeigu jie atsikartoja
darbininkų visai nenori laikyti, o tokius kalendorius vežiojas; girdi,
autonomiškoj
Lenkijoj
lietu

Ant S. Bark, taip įtūžo, kad bū kad tik patiria, kad kas darbinin jis norįs katalikų tikėjimą su
Ipagarsinimo diktatūros, suIš GRAŽIŠKIŲ
tankiai, gimdo ir kares.
tinai užsimanė jį suimt ir jau iš kų laikraštį skaito, tuoj atstato tą griaut! Taip nebuvo kaip pradėt
Teisybė, dabar nė prezi
Vilk, apskr.
Iteikmo diktatoriui niekelio vių kalbai pripažysta tokias
tiesa**, kaip rnsinams Galici dentas, nė jo ministeriai ne Gražiškiuose yra užlaikomas gavę nuo gubernatoriaus leidimą iš darbo. Kiti dreba už savo kai mušt, tai pasitaikė, kad žydas
■ Deaprubežinotos
valduos.
Dievo vardą paminėjo; tie tuoj
joj. Todėl nėra abejonės, geidžia karės, kadangi įveik valdžios lėšomis šnipas, ima jis al suimt, bet nepasisekė. S. Bark, lį ir tik rūpinasi kuolabiausia po
»*eigu todėl caras mano praišspruko iš jų nagų ir pats nuvy nui įtikt. Kada gi, jus, darbinin ir prisikabino: “kam, girdi. Die
^ptlinti iš Maskoliuos, tai, kad Lenkijos autonomijai, ti Japoniją, kaip parodė ka gos 30 rublių. Tasai šnipas—šme- ko pas gubernatorių, gubernato
vo vardą šu kepure minavoji?"
kai, sau akis pratrįsite?
dabartiniuose jos rnbežiuose, rė jos su Maskolija, ne teip keris, sergsti monopolį, jis yra ir
rius
atmainė
savo
paliepimą.
prbnt, jo ministeriai rengiaKnyginis. Pirmiausia bernas kumsčia rėžė į
žentu Bartininkų “staršos”. Vi
paeipriešys
ir
lietuviai
du

ausį; paskui, kada žydas parvirto,
lengva kaip nuskurusią Is sur būdamas, nusiduoda esąs di Atsikraustę žemsargiai, vėl tu
! ^kokią kvailystą padaryti, o
tai abudu su ūkininku kojomis
rnos
atstovai,
kurie
ir
dabar
paniją, bet kad prezidentas deliu revoliucijonieriu, gieda re rėjo apleist Gražiškius, nes jiems
ptai pasekmių
s ša vo
Iš PLUNGĖS.
spardė ir mušė; kad starosta Juo- t
jau nuo atskirų valsčių gau neturi galės suvaldyti Kali
Teisiu pav.
voliucijos giesmes, keikia dabarti nieks buto neparsamdo. Buvo
■
Todėl jie ir 110na reikalavimus, kad gavus fornijos gyventojus, negali nę valdžią, o paskui, ištraukęs ką gavę pas vieną moteriškę, bet ten Pasirodžius pereitos vasaros zapas Juras nebūtų išgelbėjęs, gal
butų vos gyvą paleidę.
Dargi
” carą išstumti kur nors Į
Lenkijai autonomiją, lietu jiems uždrausti erzinti japo- iš žmonių, praneša savo giminei jiems pasirodė perankšta ir jie iš dvarų streikams, nemaža baimė visą jo turtą — kromą buvo į
kraštus, kur žmcsikraustė.
dvarponius. griovį įvertę.
apėmė Lietuvos
vių apgyventa Suvalkų gu niečius, tai karė gali užgimti “staršai”.
PU piktumas ne teip greit
Dar
vėl
girdėt,
kad
valdžia
pa

Baugšti!
pasidarė
ir
Plungės
OSilpnuti
Bjjfe' jį pasiekti. Ką gi bernija butų priskirta prie greičiau, negu abiejų kraštų Per užgavėnes, būdamas ant skyrus į Gr. 3 žemsargius: du pė ginskienei, nors čionai streiko da
vieno
susirinkimo,
pradėjo
giedo

Kauno
ir
Vilniaus
guberni

valdžios geidžia. Sykį įer
ĮM^PH* gali manyti daryti
ir nebuvo. Kunigaikštienė pati
ia LYGUMU.
ti revoliucijos giesmes. Ten buvęs stininku, o vieną raitą.
zintus kokio krašto gyvento
Šapelis.
•^io, kas dar labiau galėtų jųnuo savęs primetė darbininkams Iš 7 ir 8 balandžio naktį Lygu
Pranas Paršaitis patėmijo jam
Per Velykas, sumanius lie jus nelengva nuraminti, nu prie visų svečių, kad jis yra ne
po truputį, kad patįs daugiau ne muos ant gatvių, kelių ir kelelių
g^kolijos žmones suerzinti?
pareikalautų, ir pasakė, jeigu iš atsirado baltų, kaip sniegas, atsi
tuviams
durnos
atstovams:
IŠ
BARTININKŲ.
skriausti negreitai skriaudas vertas savo suteptomis lupomis
farbut, išdalies parodo
drįs
streikuoti, tai visus aštriai nu- šaukimų. Žmonės, į bažnyčią ei
Vilk,
apskr.
^alaviniai
maskoliškų jų Bulotai, Gudavičiui, Kume užmiršta, tyli vien silpni, o dainuoti šventus “Marseljetės”
bausianti.
Apsisaugojus tokiu dami, rinko, skaitė ir kitiems da
Pajevoniškiečiai
padarė
nutari

liui, Kupstui, Leonui ir S ta* Japonija, kaip parodė karė žodžius. Ir pradėjo išmėtinėti jam
j ^cijonierių.
budu,
kunigaikštienė
vis da galu
šinskiui, buvo lietuvių inte su milžiniška Maskolija, prie jo šunybes. Susitikęs vieną mo mą ir nusiuntė Valst. Dumon. tinai nenurimo: ji prisakė savo vė. Tai buvo Lietuvos Socijalde1
f'^kalauja
Tarp ko kito, jų nutarime yra pa
mokratų-atstovų Kuopos atsišau
ligentų susirinkimas. Daly silpnų nepriguli. Jeigu gi teriškę, važiuojančią iš Prūsų ir sakyta: “padidint kunigams al kunigui - kapelionui ir dvaro ad
kimai. Žmonės džiaugės ir ste
1
durnos, Įvedimo
vežančią šiek - tiek sau drabužių
i
lauko teismų visuose vavo jame su viršum 80 viso dabar užgimtų karė, Japoni ir šiaip reikalingų ūkei daiktų iš gą”, ir “leisti .atidaryti vyriškus ministracijai atydžiai saugoti dar bėjos, — turbut, sakė, atstovai ba
kių pažiūrų lietuvių. Susi ja nebutij viena: jai, sulyg Prūsų, įgazdino ją: jai ji neduo ir moteriškus "vienuolynus su tie bininkus nuo susipratimo, ir pasi lionu atlėkė ir pabarstė; o sargy
i)ariirociys
rodė, kad jos šnipai neveltui duo biniai, išsigandę, bėgiojo ir neži
BftBcijonieriai, pri{>ažini- rinkę nutarė; 1) kad reikia padarytų sutarimų, turėtų sianti jam 10 rub., tai. jis apskų sa steigti visokios rūšies mokyk
tuojaus įnešti dumon Lietu padėti ne tik Anglija, bet ir siąs ją valdžiai ir ji turėsianti sėst las”. Tą nutarimą jie atsiuntė ir ną valgo. Kunigas Ramanauskis nojo ką bedaryti. Sargybinis Najuodašimčiui
kalėjimam Moteriškė jam davė pas mus Bartinikiečius ir Lanke- pradėjo per pamokslus visaip pri- varauckas, susitikęs kitus savo
g' ]S|fcai,ie apsiima kovoti vos autonomijos reikalavimą; Prancūzija.
pinigus. Paršaitis pareikalavo,, liškiečius ir abelnai agitavo už 1 vadžioti, bauginti darbininkus, per draugus, lyg ant ugnies, šaukė:
2)
reikalauti
atskyrimo
nuo
IIBĮy caro priešais, ypakad jis grąžintų jai tuos pinigus;; tai, kad kuo daugiausiai butų po išpažinti tyrinėt, kas ką mislija, “Bėkim 1 Pažiūrėkit, kas mieste
Anglija.
Lenkijos
lietuvių
apgyvento

juo parašų. Aišku, kad čia kuni ir šiaip prie kiekvienos progos lyj daros!” Tik, nabagams, tų
gi su žydais ir inteliAnglijai, be abejonės, at jis pasakė, kad grąžįsęs tą ir tą gų darbas. Bet męs ne mulkiai klausinėt, ką kas skaito, kalba.
sios Suvalkų gubernijos da
popierėlių mažai sučiupt teteko.
dieną. Paskirtoj dienoj £as Parkadangi, vienok,
Silpnutis.
lies; 3) įsteigti tam tikrą sieis vėl kovoti su neužganė šaitį atsilankė žemsargiai, turėda. užsitraukti ant savo galvos bėdąl Dvaro užveizda ėmė konfiskuot
»
<bllii0S ai sunkiu“Naująją Gadynę”, — mat, iš kradintais
airiais.
Dabartinė
r
Užtenka,
kad
jau
iš
Pajevoniečių
mi
jau
paliepimą
suimt
jį,
bet
tik
biurą rinkti, tvarkyti ir su
IŠ ŽAGARĖS.
.S,,.
užrubemuse į iiiisos visus laiškus parneša dvaro
teikti
atstovams reikalingas1 liberališkoji ministerija, nu namie nerado. Tokių atsitikimų tarpo atsirado tokių mulkių, ką administracijon, čion gi p. TeiŠiaulių pav.
/£Juodas i mč i a i užmanė
pasirašė po tokiu nutarimu. Męs
tildymui
rugojimo
airių,
už

galima
privest
labai
daug.
GraŽagarės
general - gubernate
žinias iš Lietuvos. Buvo pa
šerskis peržiūri viską, ginamą jo
nenorime eiti jų pėdomis!
^us, turtus režiškiečiai,
sergėkitės
l
manė
suteikti
Airijai
auto

valstybėj. Apie Ui, kad darbi rius, arba paprastai vadinama,.
Jerių.
Taigi mat keltas klausymas žemės Lie nomiją, bet labai siauruose
Šapelis.
ir naują pinigų tuvoj,bet Jo susirinkę nesvar

«į®OS ŽINIOS.

i
I

I

J

IŠ LIETŪYOS.

ATSTOVUI BULOTĄ
beveik tuo-pačiu laiku, apsilan me nėra, pertai vyresnysis sargas kas daugiau^ laiškų ir nutarimų džiuma knygų nesvietiškai bran pav., Suv. gub.) gyventojų nuta
SIUSTI ŠIOKĮ ISi
kė, bumas užsirišę, pora, kaip pa z.ubavicitts paleido savo gcncię ir už pintfiji (ffimos gyvavimo mč gios. Neturtingam sodžiaus dar rimas, kuriame išguldyta daug
MAI IR SKUND.
tįs sakėsi, “cicilistų” (Spėjama, mokina, kaip kaliniai turi elgtis. tiesį bm^b tdttsiųstą 59 laiškai su bininkui, norinčiam kiek prasila svarbių reikalavimų. Aš čion
I.
Iš
Suvalkų
kad vienur ir kitur tų-pačių butą). Liepė kelti iš ryto, išgirdus skam 514 parašų, dabar už paskutini dvi vinti, sunku jas turėti: kad kny juos, trumpai surašęs, paduodu
1)
(sakymas
sąnariu
Įsakymas
Nuo Rašimo jie tikėjosi sučiupsią butį, prieš visą kalėjimo valdžią sąvaiti jku yhl atsiųsta, be anų, gelė turinti puslapių 24 prekiuoja visuomenės žiniai.
nuo
valstiečių
(iš
kur?
1200 rub.; bet Rasimas jiems pa nusiimti kepures, tą viską išgul- dar 62 hiškti<«u 2200 parašų (jų 50 kap., skaudu ir pamislyt!....
1) Kad Suvalkų gub.,kaipo lie
aiškino, kad tikrai pinigai buvę, dinėja ruskai. Lietuviams sar tarpe £nva!»fcty ir kuopų vardu). Minėtajai ydai prašalinti butų tuvių apgyventa, butų atidalinta eile reikalavimų. Reikalazinį
tik juos suspėjąs tuo tarpu išsko- gams Zubavičius taipogi uždrau Be to dkbar 'daug daugiaus plau naudinga, kad susitvertų tam ti nuo Lenkijos ir prijungta prie surašyti lietuviškai ir
turčr
škai. Įsakymas patvirtintas 50
bendraisiais politi kra bendrovė, kuri pirktų rank Kauno gub.
lint kitiems; 12 rub. jisai teturė dė su kaliniais kalbėt lietuviškai, kia laiSkų
tjčdin
jo — juos ir atidavė. Nuo Nešu-įtik gerai, kad sargai jo nelabai škais ič,Jekofj6miškais reikalavi raščius ir išleidinėtų knygas, ar 2) Mirties bausmė turi būti pa parašais.
2) Skundas nuo ūkininko
J
mais ir pasižadėjimais remti rei savo lėšomis arba tam tikslui
kuočio pačios (paties namie nebu- bijo.
Kalinys,
naikinta įstatų keliu.
šnirpuno
iš
Potomkiškių
kaimo.
■
rinktų
aukas.
Man
rodos
ir
iš
so

kale
atstdvuš.'
Jausti
dabar
daug
vo) ir reikalavo pinigų; kadangi RA VEIKįA mijsU KUNIGAI,
3) Politiškiems, agrariškiems ir Alvito valsčiaus, Vilkaviškio ap. I
diečių
turtingesniųjų
atsirastų
viedidesnis
atstovų
susijungimas
su
ji mažai turėjo, tai “cicilista.” Musų kkrikalai
tuo.
prieš tikėjimą prasikaltėliams tu skričio. Skundžiasi ant dvarp^ I
foledo.
privertė užmokėt už “žygi , o ve- Lj Vilniaus delnokratai atsida- miniomis, negu tai buvo pradžioj nas-kitas, jeuris nesigailėtų ši-tą ri būti duota amnestija.
Gavronskio,
įtaisiusio
v
aMenta
j
ėio
^jir
aukauti.
durnos
darbo.
lesniam laikui įsakė pnrengt tris I. kui).gų g|obai .f
knyginę
malūną,
per
ką
vanduo
užlieta
J
j
4)
Kariškas
stovis
ir
visokios
.
Meldžiame
ir
kitų
laikraščių
šį
Ateinančios
į
Kuopą
peticijos
ar keturis šimtus, — girdi, jie at- apšvietimo
...................
dfjelith **
draugiją
“Aušrą”, pa
ypatingos apsargos turi būti pa Šnirpuno pievas.
eisią jų pasiimt.... bet iki šiol da skutiniame “Šaltinio” numeryj yra gana vienodo turinio: bemaž atsišaukimą atspausdinti.
ve. %iD0
3) Skundas ūkininkų randavo I
nebuvo atėję.
kviečia jau visus lietu- kiekvienoj jų minima apie Įstei Vardu trijųdešimčių valstiečių: naikintos, nes jų sunkumą kenčia
kaimo
šadžinų, Seinų apsk.: Pra- I
I. Pagiriais. ramus gyventojai, o ne nusidėjė
Tokiu budu, norint buvo atk.vienyMn tai yra itsiduoti giamąjį Seimą, Lietuvos autono
kriminali®
še
sugražinti
jiems atimtus nuo
liai.
■
■šti revolveriai, bet maža kas buvo kunigų globai, skaityt tik “šalti miją. apie reikalą atimti žemę nuo
laimėta tų apsirišusių burnas “ci- nį” ir juodašimtiškąsias knygeles, valdžios ir dvarponių, apie 8-nių VISUOMENĖS REIKALAVI
5) Tiesų lygybės ir pažadėtų jųjų servitutus ir išgauti nuo dvavalandų darbo dieną ir t. t. Pa
MAI.
cilikučių”.
manifeste 17 d. spal. 1905 m. lai vo ežerus.
kuriomis aprūpina kunigų aveles
4) Skundas ūkininkų Valonču.
skutiniu laiku pradėjo eiti iš įvai Aš pilnai tinku su gerbiamos svių
Pakeleivingas.
<
įvykdinimas.
Kauno “šventojo Kazimiero”
Kiodoti
į
rių Lietuvos vietų s p aus “L. U.” redakcijos pažiūra, jog 6) Ministerija turi atsakyti nų kaimo, Leipunų vaisė.,
draugija. Kad tai teisybė, maty
dinta peticija su daugeliu pa negalima talpinti laikraštyje visų prieš
IŠ REMTISKIU DVARO.
j
V. Durną, užtat, jije turi bū apskr. Skundžiasi ant dvarponio ! VrnVioaB
ti iš to-paties “šaltinio” straip
rašų. Ta peticija parašyta soci- nutarimų, kuriuos žmonės surašo- ti
Vilkaviškio pav.
(
skiriama iš V. Durnos daugu Kovaiiausko už atėmimą servitu
snio: kalbėdamas anie vadinamą
tų giriose ir uždraudimą žuvią
8 d. balandžio, per rekolekcijas, sias apšvietimo draugijas, rašy jaldeinokratų dvasioj ir susideda įvairiose vietose, dėlto, kad juose mos.
,
gyventoj <į
gaudyt
ežeruose tinklais ir kito
kada žmonės buvo išėję bažny tojas mini tiktai gerbiamąją tre- iš 12 punktų.
telpa daugiausiai tie-patįs reika-’ 7) Visoki valdininkai už nusi
tos likosi
kiais įrankiais. Skundas patvir
čion, atvažiavo parubežiniai karei jybę (traicę) — kuniginį “Žibu Prie tokios peticijos, atsiųstos lavimai. Bet aš skaitau reikalin- dėjimus
(
turi būti atiduodami tei tintas 15 parašais.
tapo eoi*
Dvarponis Ciepinskis pardavė viai. Jie, užėję į darbininkų grįčias rį”, “Saulę” ir kunigams parsida iš J-nių kaimo, yra prisidėjusios gu pranešti visuomenei apie kitus smam jų
vyriausybės,
nes 5) Skundas nuo 20-ties senų
pabėgo
83
moters
ir
merginos.
Peticijos
dragūnams dobilų ir, nenorėda ir nieko neradę namie, tik mažus vusią demokratų “Aušrą; apie ti
nutarimus, man atsiunčiamus, jie žmonėms, o ne žmonės jiems
kareivių Kalvarijos apskr. Apra
mas pats jų atvežti Žagarėn, pa nieko neradę namie, tik mažus krąją pirmeivę suvalkiečių “švie gale josios padėjo prierašą, kuria trumpai išguldant jų įtalpą ir nu- 'tarnauja.
šydami savo vargingą padėjimą,
me
reikalauja,
kad
atstovai
gintų
va, o#inl
prašė kapitono Osteno, kad jis vaikus, pradėjo žiūrėti, ar neatras są” jis nė žodžio nesako, tarytum
rodant ypač svarbesnius, arba
8)
Muitai,
imami
nuo
ūkei
rei

skundžiasi,
kad, betarnaudami val
ir
moterų
tiesas,
kad
jos
turėtų
lieptų valsčiui pristatyti jam tuos ko-nors be banderolės. Visų-pir- jos visai nė ant svieto nebūtų.
skirtuigus reikalavimus.
<
1Š1I
dobilus. Ir gavo Budraičių so mą atrado pusketvirto sūrio ir jie Mat, jie laiko už paminėtiną tiktai lygų balsą su vyrais. “Sutikda- 1) Valstiečiai ir darbininkai, kalingų įrankių, turi būti suma džiai, austojo sveikatos, o sugrį
žę namon, negavo nė sklypelio že
džius vežti dragūnams pono Cier- visi, kaip bematant, prasmego ka tą. kas kunigų dvasia atsiduoda. mos, sako jos, su visais išdėtais gyvenantiejie tarp valdžios girių žinti.
New Y
pinskio dobilus! Kurs dar teira reivių galinėse; paskui, pasirinkę ĮApie “Šviesą” tame numeryje, tei čia reikalavimais, męs prižadame Pilviškių ir Zapyš 9) Perėjimas į Prusus ir atgal mės ir dabar vos gauna 10 kap.
tiejie gai
būti daleistas, šaltyšiams iš per dieną maistui.
vos, iš kur toks paliepimas išėjęs, da daugiau sau reikalingų daiktų:! sybe, kalbama (korespondencijoj stoti už juos kaip vienas žmogus kio- girinės valdybos (Suv. turi
'
čiauykėtį
tam tikrą liudijimą, jeigu 6) Maldavimas ūkininkės Be»gavo nuo dragūnų su nagaika per veidrodį, du peiliu, duonos puske iš Sasnavos), bet kalba tame tė ir laukiam jų išsipildymo".
rėd.), sodžių: Runkių, Garauko- davus
1
pafažier i 1
nieko su savim neneša. notaitienės. Prašo su pagalba
palį ir puspaltį lašinių, iškeliavo I ra, kad ją peikia ir niekina. Kaip
nugarą.
(Iš “Sk.“)
čių, Agurkiškčs, Kazliškių, Kar- žmogus
‘
kurio !•>
Kurmis. toliaus jieškot valgomosios kon gi nepeiks, kad ji nieko kuniginio
dokų. Kūjų, Vandenių, Naudžių ir 10) Bežemiams reikia duoti, o Valstybės Durnos išliuosuoti jos
j
neteisingai
ištremtą
ant
4
metą
Ameriką
trabandos.
I
RASfiJUS LIETUVIUS.
Papilvio, skudžiasi ant užkrautos mažažemiams
,
pridėti žemės savasavyje neturi, yra pirmeiviška!
Pusdykis B—as. Nebereikalo ir Liudvinavo. (Kal
Bandorių sodžiuj yra 1 išda
ant, jų didelės naštos bausmių už stin
,
ne kartą.
(Atsišaukimas.)
pagal teisingą kainą; tam tik katargos politiškai prasikaltusį vy
vėjas Balčiūnas. Dėl
Jotinė jų
.
paimtį valstybės ir majora rą.
varijos pav.) klebonas Orintas 26 Atgavus mums spaudą ir žymiai valdiškos girios naikinimą. Sui- slui
7) Įsakymas su eile rimtų rei
’tižpernykščių sujudimų- nė žanda
Iš VITEBSKO.
Kelionėj
d. kovo per pamokslą išpeikė tuos pradėjus augti musų raštijai, ne rutės laike, anot jų, kirto ir vežė ,tų turtus, o taip-pat vienuolynų
ras ne buvo taip užsisėdęs ant lai čionykščiame kalėjime dabar jaunikaičius, kurie nešiojasi pil vienas manė, kad dabar nors kiek girią tolesnių nuo girios vietų gy- jir bažnyčių, kurių tarnaujantiems kalavimų nuo Bartininkų valstie
kurą,
tod
svės kovotojų, kaip Balčiūnas. yra apie 60 politikos prasikaltėlių. nus kišenius pirmeivių knygų ir jau galės apsišviesti ir prašalinti ventojai; girios sargai nedrįso <duoti algas; iš dvarininkų žemių čių. Vilka v. apskr. Įsakymas
ti medi!;'"
To-patie^ sodžiaus Pranciškus Daugelis iš jųjų tai vis sunkiai siūlo jas žmonėms. Anot gerbia tą vargų naštą, kuri liki šiol juos tuomet pildyti savo pareigas, o pirmiausiai
,
paimti, — kad ir iš- patvirtintas 55 parašais..
pritruko
8)
Skundas
10
ūkininkų
Šaparų
Kaikaris, “Nedėldienio Skaitymų” nubausti — yra tokie, kurie turi mojo klebono, nė velnias tiek pik slėgė. Bet dabar išeina tarsi at paskui įskundė valdžiai artime- ,perkant, — tas, kurias dvarinin
prisiskaitęs, kaip įmanydamas, po 15 — 20 metų katargos.
Ant galo
|
apie 1840 — 1850 metus atė kaimo, Leipunų valsčiaus, Seinų
to nepadarąs, kaip tie jaunikai bulai: kw mokslus išėjo ir apšvie snius gyventojus, norėdami iš- kai
gina savo samdininkams skaity ' 1. Kaikurie kalinaiai da tik tar-Į čiai: velnias, girdi, neturi nė ran timą jau turi, tas ir dabar tegali gelbėti patįs save nuo atsakymo mė nuo ūkininkų ir priskyrė prie apskr. Skundžiasi ant valdytolaivo sign.
ti “Skardą". Norėdami pasiskai domi ir juos irgi laukia vis sun kų. nė kojų, o tiems jaunikaičiams juo naudotis, neturtingi gi žmo už nepriežiūrą. Jiejie skundžiasi\dvarų, arba padarė palivarkus. jaus dvaro Viktorino Moravskio
pagelbą.
tyti, jie nešasi laikraštį pas kai kios bausmės, vieną tai dagi net (Dievas davė rankas, ir kojas. Da nės — sodiečiai, neturto ir kito ir ant blogos girinės tikės: tiek Reikia įvesti progresyviškas nuo už nedavimą naudoties girių ser
vitutais ir ganevomis.
mynus. Kaikaris grūmoja už mirties bausmė. v
bar kun. Orinto parapijonai kei kių nelaimių suspausti, ką nė pra kuras, tiek medžiai ūkininkams žemės mokestis, palikus laisvais 9) Skundas 5-ių ūkininkų Ka Subaubti
“Skardo” skaitymą dragūnais, su 2. Daug kalinių — tai latviai
neprieinami,
perbrangus,
tiek
ga

nuo tos mokesties mažesnius že
stame padėjime: ligšiol jie tikė dinio mokslo negalėjo gauti, tie
šaudymu ir kitokiomis baiseny mokytojai, taip kad net patįs kali jo, kad velniai turi ne tik rankas ir dabar pasilieka užmiršti: jie tą niava. žolė ir t. t. net grybauti ir mės gabalus, nuo kurių žmogus lančių kaimo, Leipunų vai., ant to
Dos M
bėmis. Jis visiškai pavarytų sa- niai juokiasi, kad visa latvių mo ir kojas, bet dargi ragus ir uode- ją raštija negali naudotis, nes ji uogauti kitaip nesą galima, kaip vos tik prasimaitina.— Reikia į- paties valdytojaus dvaro Viktori
. vo samdininkus, tik kur gaus ki kykla Vitebsko kalėjime, todėl ir
tik už didelę kainą.— Nusipirkęs taisyti tam tikri ūkininkams ban no Moravskio už nedavimą naudo •kiutiejit?
Įgą (taip juos ant šventųjų paveik- jiems neprieinama.
tus? O jei ir tie skaitys “‘Skardą”? savo vaikus latviai tegul leistų įl®^ pješia),,0 dabar dvasiškasai * Dabar, patyzęs žmonių sodiečių girios, žmogus esti priverstas bū kai. Apskritai sakant, žemės ties girių servitutais ir ganevo tamokslii
mis.
Taigi į spaudos ir žodžio laisvę Vitebsko kalėjimą mokytis.
jų piemuo pasakė ir tai iš saky nuomonę, dclei kokių priežasčių ti didelio jos ploto sargu.—Daug klausimas labai painus, užtat rei 10) Gautas laiškas nuo Jono iš Wintei
Kaikaris žiuri “Nedėl. Skaitymo” ‘ 3. Porą sąvaičių atgal į Viteb■ pačto n
klos (o tai jau Dievo žodis), kad jiems raštai,- neprieinami, didei atmatų, kurios prigulėjo, ūkinin kia:
akimis.
sko katėjimą iš Daugpilės (Dina- ~]niai' n^’nr rankųFnė'kojy" nusidėčiau prieš visuomenę, užty kams, tapo valdžios nuo jų atim 11) Decentralizuoti valdžią ir Kardišaucko su aprašymu visokių 1h mat
skriaudų, kurias reik nukęsti ūki
Kurmis. burgo) kalėjimo atvarė tris lietu
Matomai čion be daktaro profeso lėtoms apie tai. Kad mano bal tos, ir dabar per tas atmatas ne duoti Lietuvai savy valdą ir auto ninkui.
taneli la
r
'
'
vius: Juozą Vilimą, gavusį 20 m. riaus kunigo Bučio neapsieis. Pri sas nepasiliktų tuščiu balsu be galima ir į girią įeiti, užtat pri nomiją su Seimu Vilniuje; tik aniširsi n t
Iš DAUGĖLIŠKIO.
katorgos, Joną Liaudancką ir Si sieis laukti, kol jisai nepaaiškįs naudos, kreipiuosi į gerbiamuo versti ėsą jos samdyti. Žemė blo tonomiška valdžia galės aprūpin H. Iš Kauno gub.:
šventėnu pav.
moną. Usani, gavusius po 15 m. (“Šaltinyje” to painaus klausymo. sius pp. rasėj u s, pasitikėdamas, ga, mokestįs pasididino, iš čia jau ti savo krašto reikalus pagal žmo 11) Skundas 29 ūkininkų Kum ■iiojiimis
pinių kaimo, Salantų valsčiaus, Byčios cli
1905 m. gruodžio mėnesyj bu- katorgos, nuteistus gruodžio mėNegalima sakyti, kad ir Griš- kad jie teiksis visas tas ydas pra stovinčios girios jokios naudos nių papročius, pažiūras, vietines Telšių apskr. Kauno gub. Skun
vo keli valstiečių susirinkimai, per nesyj nž Kupiškio krasos
Ujimą rei
įaū. kūte- šalinti, kurios likišiolai varžyda negalima ėsą turėti, užtat padėji sąlygas etc.
džiasi ant grafo Tiškevičiaus už
kuriuos priimti buvo keli nutari mą.
mas
begalo
sunkus
esąs.
To

nas Marma nebūtų gabus išaiš vo sodiečių mintis.
Buli
12) Turi būti įvestas priversti visokias skriaudas ir už tai, kad f
mai. Valsčiaus knygoms peržiū Juos, kaip po draug ir kitus nu
kinti painius klausymus. Jau ke- Iš jaunesniosios sodiečių kar linus jie" kalba apie sienpinigių nas darbininkų (visokios rūšies) anas ligšidf da ima per prievartą I San F r;
rėti ir tvarkai daboti buvo išrink teistus į katorgą, gegužio mene-1
linti metai kun. Marma rengias tos daugelis atsiranda skaitančių, ir mokesties už gyvulius didumą
afMlraudimas nuo ligų, pažeidimų su pagalba policijos išperkamuo ■eguzio p
ti : Vincas Čibiras, Jonas Keinas, syj žada išgabenti į Smolensko Į
statyti Griškabudyj naują varp- tik perskaitęs, retas katras gerai ir neteisingumą. Ant galo nuro
sius mokesčius, nors tie mokes jmieeto m;
Antanas Raginis ir naujasis vir kalėjimą, kuriame yra apie 800
ir senatvės.
nyčią, bet neįstengia. Parapijo- supranta turinį. Kiti negana ką do ant Varšavos general - guber
čiai jau atmainyti manifestu.
šaitis Tamošius Butrimas. Bet katargon pasmerktųjų kalinių, jų
apkaltint
nai priveža varpnyčiai medegos, o nesupranta, dargi visiškai atšala natoriaus priverstino nusprendi 13) Alęčyžės ir mokestis nuo
M. B.
naujoji Ivarka daugeliui nepatiko tarpe-gi apie 600 politiškųjų.
mo,
pagal
kurį
už
savvališką
gi

reikalingų
visiems
žmonėms
daik

nuo
skaitymo
dėlto,
kad
raštuose
Į&pausti
ir jie ėmė rašyti dėl to skundus Visi politiški ejie, taigi ir minė jo giminės išveža. Taip praėju
yra vartojama daug svetimtauti- rios kirtimą ir vogimą, teip-pat už tų. kaip: žibalas, degtukai, cukrus,
siais
metais
išnyko
akmens,
o
šį

rdai
U či
pas gubernatorių. 1906 m. 11 d. ti lietuviai, gauna iš miesto pietus,
škų žodžių, kurių sodiečiai nesu kirtikų paslėpimą kaltininkai ad- arbata, ūkės įrankiai V t. t. kad
met
plytos,
užtat
pas
klebono
gi

Prova,
ku
sausio tapo visi minėtieji žmonės kuriuos surengia, žinoma, žydai,
pranta ir jokiu budu negal atspė ministratyvišku keliu (be teismo) butų panaikintos ir kad butų už
minę
Mergbudžio
kaime
ant
kie

dėjo nuo
areštuoti, o valstiečių vėl paėmė nes mieste kitų gyventojų tartum
akčyžės
ant -daiktų,
ti, ką jie reiškia. Žmogus, netu busią baudžiami arba 3 mėnesiais dėtos
į savo rankas juodieji varnai, kaip ir nėra — retas praeivis ne žydas. I mo atsirado trįs didelės akmenų
tojįj.
rėdamas aiškaus supratimo apie kalėjimo arba 3000 rub. pabaudos. kuriais didturčiai naudojasi, kaip
Mykolas Gaidelis (buvusią ^viršai Šiaip kitos pašalpos negauna. Iš 'ir plytų krūvos. Parapijonai, ne
tai. kas ten yra rašoma, padeda Teisingai žmonės užtėmija, kad tai: auksiniai, sidabriniai, šilki
tis), Mykolas Rimšelis; Kazimie lietuvių daugiausiai pašalpos rei gerų žmonių, o gal ir paties velGera alga.
knygą į šalį ir nenor daugiau ją girios sargo danešimas gali pa niai. vynai ir kiti daiktai.
Counci
ras Gaidelis, Jonas Valickas (visi kalauja J. Vilimas, nes jis namie |nio, pakurstyti, pradėjo zurzėti,
duoti
kaipo
kirtiką
ir
tokį
žmogų,
Pagarsėjęs Amerikoj itali14) Mokestis Varšavos ligonnė vartyti. Kad tie žodžiai reik
trįs sjarostos), Mykolas Matuza paliko seną, susirgusią motutę, bet klebonas visiškai aiškiai jiems
d.
gegužį
vartot raštuose, pats sodiečiai su kuris tik keliavo per girią. Tok bučių užlaikymui turi būti panai jonas giesmininkas Eurico
(valstiečių krasos užlaikytojas), perpus iširusią ūkę, ant kurios tą klausymą išaiškino. Anot jo,
įsiautė ai
sai keleivis be teismo gali boti kinta. nes į tuos ligonbučius mu
Caruso padarė su operos di
. mokintojas Vidrickis, raštininkas viens brolis teukininkauja. Jeigu tie akmens netinką varpnyčiai sta pranta, tik jie malohėtų, kad bu skaudžiai nubaustas.
sų žmonių nepriima. Sienpinigiai
tų tam tikras Žodynas, ku
1 nnoBtolhI
Fiodorovas ir jų draugai. Jie da nevirstų ši supuvusi valdžia, tai tyti, kadangi praėjusiais metais
Prisidėdami taip-pat prie kitų turi būti sumažinti ir pavesti val rektorių, Condriedu, 4 me landė
ris
paaiškintų
svetimtautiškus
ir
bar. vien tik šnipinėjimu užsiima jį jug laukia 20 metų......... sunku socijalistai nuo jų pamokslus sa
tams kontraktą. Jis gaus po
visuotinųjų reikalavimų laisvių,
Įbyčią ir
ir skundus ant žmonių rašo. Už ir ištarti. Gerai, kad nors kalė kę; jeigu, Dieve mylėk, iš jų pa kai-kuriuos lietuviškus žodžius, amnestijos ir t. t. ant nutarimo sčiaus priežiūrai. Už mokamus 200000 dol. kas metai algos
kioa
gude
kurie
sodiečiams
neaiškus
arba
pliantpinigius
turi
būti
pataisyti
statytų varpnyčią, tai, be abejo
visus Idbiau šitą darbą varo My jimo
administracija
gana
pasirašė 42. •
ir
turės
Conriedo
trupoj
gie

visiškai
nesuprantami.
Tuo
tar

pas
mus
keliai.
fci audeį
kolas Rimšelis iš Daugėliškio; jo žmoniška: lengvai duoda pasima jimo, sugriūtų! Ar parapijomis
2) Kaikurie Kupiškio valsčiaus,
doti 9 mėnesius: ui giedoji
pu,
kolai
nėra
tam
tikro
žodyno,
toks
išaiškinimas
suramino,
abe

15)
Turi
būti
įvestas
priversti

nuomonė, kas valdžiai priešingas, tyt, su kaliniais apsieina manda
paxtero
Ukmergės pav., valstiečiai, kaipo
tas ir Dievui priešingas, ir užtat giai. pasivaikščiot duoda 4 valan jotina, bet iš to aišku, kad kun. butų naudinga, kad knygelės ir Lietuvos darbo žmonių dalis, krei nas ir visuotinas vaikų mokinimas mą virš sutarto laiko gaus fcnuose ti
po 2000 dol. už vakarą.
reikalinga esą valdžios ir Dievo das per dieną, kaliniai gauna (iš Marma gerai moka “dvasiškai” iš laikraščiai vartodami tokius žo piasi prie Lietuvos atstovų, rei prigimtoje kalboje.
kurie
priešus bausti. Valstiečių rink dalies slaptai, išdalies atvirai) aiškinti keistus atsitikimus ir kad džius, paskirtų tam tikrą vietą jų kalaudami, kad jie kovotų už ti 16) Girių ūkė turi būti taip su
Įkaiti,
1c
paaiškinimui.
tiniai tapo paliuosuoti 1906 m. 29 laikraščius-ir knygas, tik valgis myli savo gimines.
kras laisves: sąžinės ir t. t. už tvarkyta, kad pirmiausiai gautų McKinleyo moteris mir pe miegi >
gegužio, paranką sudėjus. Val toks-pat kaip ų- Daugpilės kalė Gimines myli beveik visi musų Tarp knygų yra ir negeistinų, nepaprastų apsaugų ir karės sto nusipirkti vietiniai gyventojai, o
tinai serga.
pagavo.
stiečiai dabar vėl visai užmigę, bi jime, t. y. nėkam netikęs. Smo kunigai, štai kad ir Alizavos kle arba visiškai neaiškaus turinio, vio panaikinimą ir už kitus visuo kas liks — gali būti parduodama
Canton, Oh. Moteris už
bonas
Breivė
užlaiko
brolį
su
šei

kurias
sodietis,
paėmęs,
gali
sker

josi ir žodį prasitart; kad tik kas lensko kalėjime, tai, kaip girdėti,
menės reikalus, kurie toki-pat nu pirkliams. Visuomenės įstaigoms: mušto prezidento McKinley
Neg}
kokį per pusę lupų prasitaria, tuoj yra gana sunkus kalinių padėji myna, o vaikus mokslan leidžia, sai ir išilgai skaityti ir ištikro ne rodyti, kaip ir kituose nutarimuo mokykloms, bažnyčioms, valsčių
sunkiai
apsirgo.
Gydanti?
i
•
New
užtat
jau
iš
bažnyčios
tarnų
spau

supras, apie ką jose rašoma. Į
jį apskundžia.
mas.
se; reikalaujama ir Lietuvai am raštinėms ir t. t. medega turi bu- ją daktaras apreiškė, jog ji
džia paskutinius syvus. Taip an šitą dalyką vertėtų musų laikraš
piuose. p
Daugeliškietis.
Vitebsko ir Smolenko kalėji
nestija, kaip ir kitoms tautoms, ti duota be pinigų.
tai, zakristijonas pas jį turi atlik tijai atkreipti akis ir paaiškyti to
gali
dar
kelias
dienas
išgr
iHą arme]
mai, tai juk da nepaskutinis
autonomija ir mokesčių teisinge 17) Valsčių savy valdai turi buti
ne
tik
bažnyčios
darbą,
bet
ir
kių
knygų
1
turinį,
nes
laikraščiai
venti,
bet
nėra
nė
jokios
vil

IŠ GRIŠKABŪDŽIO.
|
u
musų kalinių žygis. Kiti-gi jų
snis paskirstymai ir dabartinių ti sugražintos prigulinčios jai tieNaumiesčio pav.
vargai kur? .... Tai vis pryšaky- klebono berno, vežėjo ir tarno. Pa tankiausiaiipas sodiečius atsilan netikusių rinkimų permainymas ir sos, kurios dabar susiaurintos vi ties, kad galėtų išgyti.
rėjęs iš darbo, turi sėdėti klebo ko. Praėjusių metų pradžioj (t.
Juozas Juozapavičius, prasėdė je....
Kalinių brolis.
įvedimas visuotino , lygaus, tie sokiais cirkuliariais ir paliepimais
pc
no
virtuvėj ir pildyti visus ponų y. 1906 rA^ “Sietuvos Ūkinin
jęs Kalvarijos kalėjinie 7 mėne Daugpilės kalėjime kalinių gy
l^gyvėi
saus ir slapto balsavimo.
Sudegė
garlaivys.
taipjcad
dabar
pavieto
viršininkas
sius, liko pasmerktas vieniems venimas labai sunkus. Valgymas geidulius, o ponų ten daug, nes kas” rašinėdavo >apie knygų svar Žemės turi būti duota visiems daro su valsčiaus sueiga, ką nori.
Grand Haven, Mich. Pe Policija
metams į areštantų rotas. Ap biaurus, pasivaikščiot leidžia tik ponas ten ir klebono brolis, ir jo bumą ir jų turinį, gaila tik, kad darbo žmonėms, kurie tik patįs ją
yra a
rei
tos sauvaitės utarninkc j I
j8) Tarnavimas karumenėj tu
kaltintas buvo už kanceliarijos 20 minučių, su kaliniais apsieina žmona, ir duktė. Jeigu zakristo- nustojo apfe tafr*rašęs.
dirbti panorės. — Lietuvos (Kau ri būti sutrumpintas ir atliekamas naktyj sudegė plaukiantis H ĮRobokei
draskymą. Pasibaigus bylai, jis kuobiauriausiai, už mažiausią pra jonui prireikia su savo reikalais Dar turiu pasakyti, kad reika no ir Suv. gub.) darbo žmonių
čia į Milwaukee garhin®
buvo paleistas už 500 rublių pa sikaltimą tuojaus kiša į karcerį, į sankrovą nueiti, tai turi nuže lingos sodiečiais šiokios knyge atstovai turį , visados kovoti už savo prigimtam krašte.
<
19)
Parubežinė
sargyba
turi
bū

rankos. Kaip tik parkeliavo iš pasimatymą išgauti irgi neperlen- mintai rankas pabučiuoti ir pra- lės:
,,Naomi”.
Sudegė teip#
tuos reikalavimus visi vienybėje,
kalėjimo, Griškabudyj. susitinka gva. Neseniai čia kareivis nušo šyties, kad išleistų. Išleidę ponai, 1. Kai f)
r a valdo- vienoje kuopoje, kad ir ne pri£ ti sutvarkyta, kad nešaudytų žmo kuturi pečkuriai, o viena® L Sny<u
vyresnyjį žemsargį Doroščenką. vė vieną politišką vien tik užtai, paprastai pasiunčia vargamistrą m a s musų valsčius vienos partijos prigulėdami. “Męs, nių, kurie ant jos neužpuola. Vi apdegė mirtinai. Gaisras ui* pakinės
Tas tuoj apskelbė Juozopavičiui, kad jis nuo lango nepasitraukė. daboti, lęad zakristijonas kyr ne
kaip jis turi val pasakyta ten, suprantame, kad siems ūkininkams turi būti leista gimė, kada visi pasa*i*ria
kad esą negalima jam vaikščioti Pats kalėjimas pastatytas taip, užtruktų. Be to klebonas aty- dytis ?
E?ir
tik vienybėje galybė, kad tik vie- laikyti ginklus pas save.
po svetimus butus; negalima taip kad kaliniai negali visi sueiti — džiai daboja, kad kas iš jo tarnų 2. Kaip yra valdo nijanties galima išgauti savo tie 20) Gyvuoliai turi būti apdrau miegojo. Gerai, kad ngnt R daug
laisvamanybė neužsikrėstų: 16 d. ma Lietuva ir kaip ji
patėmijo netoli plaukę g*r
pat ir su žmonėms susieiti,—gir Politiškųjų kalinių daugybė.
sas. Męs gi, kurie jus pasiuntėme, sti, kad už pastipusį gyvulį butų
kovo jis atstatė zakristijoną už turi valdytis?
di, jisai tik žmones buntavojąs
Tas pats.
visomis spėkomis stengsimės jus atlyginama iš pinigų mokamų iš- laiviai, kurie išgelbėjo
tai, buk ansai socijalistas esąs ir
prieš valdžią.
y patas nuo degančio garlai
Tokios knygelės butų labai nau palaikyti. Jus stokite už mus, dan už gyvuolius.
V. Kukutis. IS KALVARIJOS KALfiJIMO. žmonėms apie klebono darbus pa- dingos. Meldžiame gerbiamųjų męs gi stosime už jus”.
21) Sargy biniai turi būti po val vio.
pasakojąs.
^»)toj„
Suvalkų gub.
rašėjų minėtąsias knygeles para Po nutarimu 88 parašai.
džia
valsčiaus draugijos, idant
Liurbis.
Išdary *
Iš ŽALIOSIOS VALSČIAUS.
Milijonierių šeimy^
Politiškų prasikaltėlių mažai:
šyti, o jeigu yra jos jau parašy
P. Leonas. žmonių naudai tarnautų, o ne šni
Vilkaviškio pav. ‘
purvai.
yra 7 nuteisti katorgai!, du tvirDŪMA IR ŽMONAS.
tos, tai laikraščiuos apgarsinti.
pinėtų apie tai, kas jiems nepri
Žinių kaime, pas Rasimą ir An- tovėn, o du atlieka bausmę kalėji I Lietuvos Socijal - demokratu
New
York.
Moted^Bl
Be to, kalbėdamas apie apšvie Ąnt mano rankų atsiųstas S il guli. Po nutarimu 80 su viršum
driškiuos pas Nešukuotį gavėnioj, me. Smarkių vyrų dabar kalėji- atstovu kuopą pradėjo plaukti kur
timo reikalus, pasakysiu, kad di- ga I i ų valsčiaus (Naum. parašų.
P. Leonas.
sausAiiivriko.1. Jta*

“nadziratelius”, išleido priversti
ną įsakymą, būtent per savo sar
gybinius apskelbė po miestą, kad
žmonės krūvomis nevaikščiotų,
kad kur krūvomis nestok’ėtų; jei
pamatysiąs kur 5 žmones krūvoje
bestovint, liepsiąs visus areštuo
ti; kad neitų į mišką, ant liuterų
kapų, vienu žodžiu, kad bereikalo iš gričios nė nosies nekištų.
30 vasario jis, su sargybiniais,
dragūnais ir su žandaru iškrėtė
1 Žagarėje 7 namus. Ko jieškojo,
nesakė, tik ypatingai žiurėjo, kur
tik razdamas, visokius popierga
lius, kad ir purvinus. Kratė nuo
pietų iki sutemps, eidamas iš vie
nos vietos į kitą; visas krėsti pa
skirtas vietas dabojo apsiautę nuo
pat pietų dragūnai. Rasti, matyt,
niekur nieko nerado, nes iš žmo
nių nieko nesuėmė; tik pas Juo
zą Kvedarą dabojusieji dragūnai
išsinešė iš prieangio 7 silkes.
Kvedaro klausė, kur jo vyresny
sis sūnūs? Kas-žin kur butų dėję,
jei butų radę. n
Svėtė.

IŠ AMERIKOS

Pasimirė prezidento Mc- 5 Omaha, Nebr. Pasise
Klnleyo moteris.
įti teU’^ retk»la«
ks ant galo užgesinti ugnį
, GoūMo aUiSauk?

nkyriUK ir alimenCanton, O. 26 d. gegužio, olose Union Pacific anglių
OOft dol. ant metų. 1 vai. po pietų, pasimirė čia kastynių. Darbai jose vfl
R > mvo vyrų u* moferta užmušto Amerikos prasidėjo,
Lį ir iiaurų eii Ja Ipreiidento McKinleyo. Pa-

kūno ir dvasios valdonų; mes pa
^žiauria kaltė yra mus pa pasišauks mužiką ir ims jam
tys galime savę valdyti ię perga
čių,
kadangi mes nieko neži pasakoti:
lėti visus mus skrįąudziąnčiuc bai čia reikalinga. Štai šįmet pa
— Žiūrėk, aš tiek išlei
priešui Salin musų ąlintojai, lai vasary] pasimirė Jonas Perekšlis. nom ir nenorim žinot. Jeigu
mes,
lietuvės,
negalėjom
dau
pinigų. Man gimė nau
gyvuoja susipratimaą, jr vipnybė! Apsirgęs jam, nebuvo kam van

pasiekt
nė
paviršutinio jas kunigaik.-ttikas nuo to
mokslo, tai nors pačios per kios ir tokios freilinos, aš
Provoj. išeia į eimirč ji nuo apopleksijos,
savą stengkimės susipažyt su jam daviau kelius dvarus,
purvų ir laikraš- Vaikų ji nepaliko.
mokslu, nes mokslas tai ge dovanojau kelius milijonus
į nemažai medegos
Ledai.
riausias ginklas, su kurio pa rublių.
50
galba mes galim išsiliuosuot
Arba ministerius:
Pereitos nedėlios dieną ap
Įkaityto] ųiŠ vergijos.
Lietuvės mote
—Aš vaišinau tokią ir tokią
linkinėse
Chicagos,
teipgi
Jono
rys
ir
merginos!
Kibkime
paną, dovanojau jai bri’ijanaplinkinėse Evansville, Ind.,
II SEATLE, WASH.
pjįjgo kaliniai.
ūmo,
ir mes prie mokslo; jeigu ki tus, išleidau tiek ir tiek pi
čianykščiame
angliškam
laik

puolė
gana
dideli
ledai,
ku

> apToledo. Ohio. K fianyMraštyj “Seatle Star” patilpo žinu taip negalim, tai nors akai- nigų.
>onio
L ^imo pabfg“ 13 UU91- rie laukuose ypač nemažai
tė, jog trūkis užmušė Joną Urbo tykim gerus laikraščius ir
tninį
Ledai
Kad to nesulauktų niekas!
Ljn bet dū jų >u BnS*- nuostolių pridirbo.
ną, kurį kompanija palaidojo, čia- moksliškas knygas! Tverj* L
traukė
50
mylių
plačia
juo

Jei
kartais kas išdrįsta ir
įiionUL nusidėjėliai tie
nyščiai lietuviai mano, kad tai
kim draugystes, kaip jąs tve surikti:
sta.
bus Urbonas gerai čia pažįstamas
* politiški, bet į ;ų rabti
davo
— Valdžia, tu apvagi gy
visiems, jis aukavo pinigus ir tau ria vyrai, nes jos mums rei
EJZdiškiejie piasižpugeGeležinkelio
tunelis.
kalingesnės.
Laikykime
su

ventojus! Kur tu dedi pini
tiškiems reikalams. Giminės tu
nuo
New York.
Hudson <fc
rėtų dasižinoti, kad palaikai ne sirinkimus apkalbėjimui sa gus? Duok atskaitą!
d va
prapultų. Jis Seatlej turi akerį vo reikalų: kaip galėtume
Manhattan geležinkelio kom
Tokiam tuojau kumščia ar
fruvln®8 mušis.
Iš
BROCKTON,
MASS.
•0
B
uffalo
,
N.
Y.
Pasi

žemės,
kas gal vėrta per tūkstan apsisaugot nuo visokių ne kalka užkiša gerklę ir viskas *
mčul ąindoto, UI- Čia užgimė panija padirbo tunelį su
Lietuviai čia pradėjo atsirasti
ieinų
jungimui NewYorko su New baigė streikas frachtų iškro prieš 28 metus su viršum ir jų dar tį doliarų. Ir nuo kompanijos ga- laimių, kaip vaikus užaugyt esti gerai.
LjDisnn^i*
RobinIi atlyginimo pareikalauti.
Kinio
vė] ų čianykščiuose dokuose.
sveikais, dorais ir išmintin
Čia kas stovi prie valdžios,
cirko tarnų ir miesto Jersey. Tunelis tas yra po Kompanija pasiūlė darbinin bai ne pskutinę užima vietą. Yra
vituM. Kulauckas.
gais,
kaip
padaryt
namus
Hudsouo
dugnu
ties
14
st.
ir
gali, kiek nori, į savo banką
čia Sv. Roko parapija, pagclbinė
Lutoją- Mūšyje 3 ypatuvių
kams po 8c. už darbo valan Sv. Roko draugystė ir Politiškamielais sau, savo vyrui ir dėti pinigų.
Hobokenu.
Aš ir jau ne
kitoIš HARDFORDO, ARK
į likosi užmuštos, o daug
dą
daugiau.
Darbininkai
vaikams,
ir
kitų
reikalingų
sis
kliubas;
visos
tos
organizaci

mažai
esu
įdėjęs,
o kalėjime
įtvirVestuvėse <lukters; Gabskio,
r. geistu. Cirko tarnai
tuom pariganėdino ir sugrįžo jos darbuojasi sulyg savo įstatų. koksai Heintz susivaidijo su Si- dalykų, nuo kurių paeina nesėdėjau.
Nelaimės
ant
geležinkelių
įLj | geležinkelio truki,
Turime ir parapijinį knygyną, iš- manu Stungiu. Užgautas Heintz? musų laimė.
Tąsyk ne
senų
Utica, N. Y. Ant Buffa- prie darbo.
Buvo kita priežastis, kodėl
tiėš.
kaip
gana
tankiai
bukurio
naudojasi ne mažas lietu išsitraukė revolverį ir paleido šū reiks rugot
<praant
Dievo. aš tau teip ilgai nerašiau.
lo <fc Cleveland geležinkelio
•J
E
vansville
,
I
nd
.
Pasi

vių skaitlius. Turime ir Teatra
a užgimt ui moterį.
jimą',
susidaužė du trukiai. Prie baigė čia streikai tarnaujan lišką kuopą, kuri darbuojasi vi vį Stungiui tiesiog į akį ir žinomą^ Pamatysim, kad ir vyrai la Papasakosiu.
Nuėjau aš į
i valtas likosi mirtinai pašautas. Už biau mus mylės ir gyvenimas
to vienas geležinkelio tarnas čių aut gatvinių karų; di suomenės labui. Atlošėme ketu
cerkvę (reikia pridurti, kad
mušėjas išbėgo ant gatvės, apsto
ugrįnebus
našta
skurdo
ir
sunke

likosi
užmuštas
ir
vienas
rias
dramas,
o
dabar
rengiame
pastaruoju laiku į cerkves
o žedesnė dalis streikavusių tar
velkantas palicistų, norėjo nusišauti, bet
nybių,
bet
bus
pasigerėjimu.
penktą
30
d.
gegužio.
Pelnas
sunkiai, gal mirtinai, sužei nų sugrįžo prie darbo.
tevakščioja neveik vieni žan
tik nepvojingai susižeidė. Dabar
skiriamas apšvietai ir mokslui (iš jis sėdi paviečio kalėjime. Stun Moterų draugystė Chicagoj darai, šnipai ir policistai, o
stas; tūlas pasažierių skait
nykštį P>rią maskolišką
sitarimas tai labai platus. Kaip gis pasimirė po 4 valandų.
Be>jau gana gražiai gyvuoja, šeip gyventojai išvirto į be
pa^erinį garlaivį ..Kcuea”, lius tapo lengviau sužeistų. tą reikia suprasti siauriau imant?
?alba
vardas jos ,,Apšvieta”. Tai dievius, nebetiki popams!)
J. S.
įįio 1500 keliaujančių į
Pittsburg,
Pa.
Netoli
Red.).
i jos
gi, lietuvės, stengkimės Į ją Atlikau išpažintį.
Popas
Dr-stė Sv. Roko peręitam susi li SPRINGFIELD, OHIO.
Ameriką paaažierių tikėjo Holiday Cone susimušė du
metų
susirišt;
kiekviena
galės
la

man
už
atgailą
prisakė
šnipi
rinkime užmanė parengti balių ir Męs, Springfic-ldo lietuviai, su
H vysf hitą, kad atėjo jau pas- trukiai. Prie to vienas len
IŠ COLLINSVILLE, ILL.
vintis
ir
susirgusios,
turėsit
nėti ir išdavinėti revoliucijojdjnė ją gyvenimo valanda. kas likosi užmuštas, 7 ypatos Šitose aplinkinėse yra 4 dide visą |>elną manė skirti revoliuci sirinkę privatiškuose ' namuose,
jos palaikymui, kad galima būt visi, be skirtumo musų politiškų medegiską pagelbą ir drau uierius (Girdėjau, kad ir
1 reiLionėj garlaivy s išbaigė sunkiai, o 19 tapo lengviau lės anglių kasyklos ir 2 mažos;
Taigi katalikų kunigai savo ave
Istieyra teipgi švino ir plytų dirbtu pašaut nort vieną koją šiauriniam ir kitokių nuomonių iš persitikri gišką patarnavimą.
hą, todėl atsėjo sukūriau- sužeistų.
meškinui.
Ir
politiškasis
Kiiuseserys,
kame
mes
galim
rast lėms už nuodėmes panašias
ymas
nimų, nutarėme protestuoti prieš
vės; viena molio kasykla, o kaip
į medines grindis. Paskui
New York. Ant kelio į girdėt, rengiasi statyt naują cino bas, susirinkime 2 d. gegužio, už 'išsitarimus laikraščio “Kataliko” didesnę naudą, - kaip besitai atgailas uždavinėja).
nritroko vandens ir maisto. Couey Island susimušė du dirbtuvę, kur patilps apie 2000 manė rengti balių, tik ne svarstė|(|ai protcMą reikėjo siųsti “Kata- kydamos tos draugystės?
iparų
Sustiprėjęs tekėjime, išė
atsisakius patal.
Seinų
Ant galo vienok pat eini jo elektriški geležinkelio tru darbininkų. šitas miestas yra klausymo kam paskirt pvtaą. bet Į llkui- ir tik
Minėtos
draugystės
susi

jau
ant gatvės.
Žiuriu —
dytobiro signalus ir atsiuntė jam kiai. Prie to apie 30 ypatų netoli St. Louis, Mo.; atsiranda tikimės, kad neužmirš jį paskirti^pjntj, sjųSjį kitam laikraščiui. Juk
su *i.uircx meškinu.
IpfOteBtM patilpv- kitame laikraš- rinkimas atsibus 2 d. berže pro mane praslinko kasžinvskio
čia vis daugiai! darbų, bet nuo
tapo
sužeistų.
į sergegužio mėnesio kelios kasyklos Yra čia ir lietuviškas muzikam tyjį nc visiems "Kataliko” skaity lio, 4 vai. po pietų, pu. 869— kokia abejotina ypata, kas' ojamg pateks, daugumas gal vi- 33-rd Place, Chicago, 111. žin-ką’nešiną. Mam dingte
teij>gi prisideda
prisideda L
Los Angolos, Cal. Ant sustojo atlikimui reikalingų pa tų benas, kuris teijHri
jitebtas vėlių ganyto
wi<.mSM.niik«|
be
atlyginimo
prie
visuomeniškų
s saj proU.st(, lt, ,H. ,nat>v Rc(1 , Kviečiam moteris ir mergi lėjo į galvą, kad tai revoliu! Kupakrančių
geležinkelio
koksai
taisymų ir pagerinimų, kad kapi
jos.
darbų.
«
’
•*
ų
mt to
kuris No. 20. apšaukė Colorado ir nas atsilankyt susirinkime, cijonierius su bomba. .Aš
niekšas išvarė iš relių trūkį, talistai daugiau anglių prisipiltų,
Dės Moines, la. Prišal
Tikimės, kad visi ttui«ų užma Idaho darbininkų^ vadovus Moktoriten pažysite minėtos draugy ėmiau jį sekti.
Jis įlindo į
kuris iš dalies susidaužė. o atėjus balandžio mėnesiui se
audo- Aiatiejie sude rado kaltu
nymai bus įvykdyti * visuomenės yerį, Haywoodą ir Pettibone
kančių
metų,
kada
baigiasi
kon

stės mierius; norinčios prisi namus. Tėmijau, kas toliau
nevo■MDinką Johną Swift Prie to viena ypata likosi traktai su darbininkais, kad turė labui, nes iš ikišiolišlcų užmany žmogžudžiais. Dėl tokio pasiel
rašyti maloniai bus priimtos. bus. Žiuriu, dar vienas abe
Winterset pasinaudojimo užmušta, o 22 sužeistos, ta tų anglių pakaktinai ir galėtų ka mų visgi visuomenė rftrčjo naudą, gimo "Kataliko” vardą mes laiko
jotinas ateina ir dar ir dar....
Apšvietos Komitetas.
Jono
nedoriems mieriams. me skaitliuje 3 ypatos sužei syklas uždaryti ir tokiu bu d u pa apart lošimo paskutinio'• teatro me laikraščiui neatsakančiu, nes
isokių
Susirinko jų apie penkioli
stos mirtinai.
Geležinkelio rodyti kapitalistų galybę. Iš ti "Kova už būvį” ir "Patentinė katalikai ir lietuviai niekada ne
mat rašė bankieriui
i ukiBanga
”
.
“
Aktorius
”
,
aprašydamas
ka.
kus, gazdindamas kompanija siūlo 10000 dol. kro ta jų galybė didelė, kadangi apie tai “Lietuvoj”, mus pavadi buvo neteisiais kankintojais nekal
tų žmonių. Sulyg katalikų tikėji
Aš, nieko nebelaukdamas,
daugumas darbininkų ' dar laiko
tam,
kuris
padės
išvariusį
iš
ti viešai apie išvab . :
no kunigo tarnais, apreiškė, buk I mo: niekada ir nieks negali žmokapitalistus
dievaičiais
ir
didžiau

nubėgau.pas šnipus, žanda
KumMiiNi iš doros kelio baž- relių trūkį sugauti.
v
. nebartų gaus garbę plėšti. Kaip gi “Ka- PRAŠALIEC1O LAIŠKAI IŠ RUSIJOS.
kad ....
mus
siais savo geradėjais. Supras vie- 1mes pabugome,
rus, į policiją, pasiėmėme tris
čiaus,
choro merginas, už tyklebonas, todėl nejome Įtalilcas“ pasidrąsino žmogžudžiais
geriaus geradėjystės kapitalistų vietinis klebonas,
Expllozija.
pulkus kareivių, penkioliką
Skunreikalavo pinigų.
net tie neišmananti darbininkai, perstatymo klausyti. Kiek jo ap vadinti minėtus darbininkų vado
ai.
New
York.
Ant
Mott
armotų
(kiekvienam revoliuus už
kaltinimuose yra teisybės, tą žino vus, jeigu iki šiol nė joks teismas
B rangia u si a Felicia!
York. Vienuose
Bolmfetro
prova. na- atsitiko smarki espliozija, pamatę ginkluotus amerikoniškus gerai musų apkaltintojas. Mes dar nedarodė jų kaltės.
, kad
cijonieriui
po vieną) ir nulė
kazokus. Tąsyk gal tik susipras
Tau ilgai, ilgai, nerašiau.
vartą
®kryūioj, rado
n Francitco,
Cal. čia
22kud. kurios aštuoni vaikai likosi ir neparsiduos kapitalistams už čia darbuojamės ne nuo šiądien
K. Bielskis.
Tu gal, kas žin-ką ėmei ma kėm prie tų namų.
miuo- Pieniško
I Negyvėlis
skrynioj.
ir dar nė vienas kunigas mus ne
kunigo.
Skry- sunkiai sužeisti, o įvienas iš stiklą alaus.
Dar Beprisiartinome, kaip
io prasidėjo
čia prova
nyti? Tu, rasi, pradėjai gal
lokesįbaugino
ir
nenugązdino.
Pana

už randą
namų gaspamajoro
Schmitzo.
Jis jų jau pasimirė.
Nuo ko Koks pas mus darbininkų su
voti, kad su manim vėl kokia iš langų ėmė lėkti bombos ir
šus gi Aktoriai mėgina su mums
I.apkaltintas
Palikouž du
grekonys,
sipratimas,
tą
galima
buvo
ma

Ėmėme šturmuoti
besistengimą
eipliozija,
dar
nežiužgimė
pinigiška istorija atsitiko ir šūviai.
. B.
"kiksą” lošti, tik nevisada pelno.
I Įspausti
^policija
dabar
jieško.
tyt
16
d.
balandžio
renkant
mie

Viską suvertėme.
pinigus savo nau- nia.
Godotinos seserys.
aš sėdžiu kalėjime? Ne. Ru namus.
sto viršininkus. Kandidatu mie Tą patį galima pasakyti ir apie
Užmušėme
apie puskapį returi apie vertelgų.
60 metų.
1 šai iš čianykščių
Nemalonu pamislyt npie sija lai ne prakeikta vakari
Findlay, Obio.
Išlėkė į sto majoro urėdui buvo ' pasida aprašymą baliaus 13 d. balandžio
Vėtra.
Isusekė,
jog
negyvė^a,
kaip Okla.
paprastai,
prasi
t
®7der,
Šitose
ap- padanges torpedų kompani vęs angliakasio sūnūs, F. J. Hays. patilpusį “Lietuvoj”, "Keleivy]’ vargus musų moterų, kurie nė Europa. Ten kišenėj at voliucijonierių (mat tuose
dėjo nno rinkimo kunigas
prisaikiniš
socijalistas. Nors čia darbininkų ir "Kovoj”. Aktorius giriasi, buk teip smarkiai jas spaudžia sirado svetimas skatikas — namuose daug žmonių gyve
Sp£ll2io siautė jos krautuvės. Pražuvo dvi daugiausiai, bet laimėjo didžtur pelnas turėjo būt paskirtas revo gyvenime.
Susitikus su tuojau tave išvadina vagim no); kitus suėmėme ir karo
^HB^kury.-i, kuris mieste- ypatos. Krautuvių ne liko
liucijos
naudai,
tik,
girdi,
pabūgę
lauko teismas visus pakorė.
Rusijoj
Kg. jo Audra.
aplinkinėse išgrio- nė ženklo, toj vietoj, kur jos čių kandidatai. Kaip gi jie ne kunigo, ne atėjo, tai susirinko ma drauge, pirmiausia išgirsti ir tupdo šaltajan.
laimės. jeigu daugumas tamsių
Bešturmuojant namus, ma
Council Bluffs, R
Wwa.
22 buvo, yra žemėj tik gili duo darbininkų, nesuprantančių kad el žas lietuvių skaitlius, todėl pelno visokius nudskundimus, m- to nėra. Čia į savo banką,
a’P sako,
italine
revoliucijonieriai sužeidė
gojimus ant Dievo, kad jis t. y., į kišenę, gali įdėt tūk
,d- gegužio
aplinkinėse
?° *šitose
r tūlas
žmonių bė.
giasi ne dorai, parsidavė už rudą nebuvo. Dar priduria: gėda vi
irico K^šitr
suomenei užtai. Tuom tarpu, apleido, užkrovė didelius var stančius, milijonus ir nieko. ir aš ligši.ol sirgau. Už drą
B^tT"
®ny<5er
mažas
-iaute audra,
kuri > ra
nemažai
e di•* Clay City, Ind. Elektriš jį skystimą ir balsavo už savo kiek pasisekė ištirti, pelno buvo gus, kurie mus stumia į am
Kur
nieko!
Augštesnėji są mane pagyrė, apdovanojo
^nostolią’ tpridirbo.
s Loveuri !pve 1000
gy- kų žiburių įtaisose čia ex- priešus, didžturčių kandidatus.
me- ' K„
Kaip girdėt, tai girdymui nieko $21.15, ta‘&* išpuola po $2.35 ypa- žiną prapultį. Seserys! Pa valdžia už tą dar pagiria. pinigais ir medaliu.
hude perkūnas
uždegė bažvėtros
is po Nuostoliai
pliodavo
garinis
katilas. nesuprantančių balsuotojų pats tai dalyvavusiai. Jeigu tie revo likim Dievą, jam nekrauki
Dabar esu jau sveikas ir
Atsimeni, aš tau rašiau apie
ir dvi
krautuvi,
ku- Expliozijos du darbininkai
labai
diilgos č*a yra
liucijai
žadėti
pinigai
paskendo
kompanas davė 3000 dol.; tiek
me savo kalčių! Ar mes pa pusministerį Gurko, kaip jis vėl tau siuntinėsiu laiškus.
^sudegė. Hastingse teipgielikosi užmušti.
Žinai, balandžio 20 d., pa
jis davė, norėdamas padėti savo privatiškų ypatų kišeninį, tai l^am našiais rugojimais galim pa pinigus, už kuriuos turėjo
!!K sudegė perkūno uždegti
draugui ir nedaleisti išrinkimo so- turėtų būt gėda? Aktorius už sve sikelt, pasiliuosuot iš vargų!
dojinaikinti karo-lauko teismai.
nupirkti badaujantiems duo
^itero namai. Tawbijo naPittsburg, Pk.
Dirbtuvė cijalisto. Prieše balsavimą kapita timas kaltes šmeižia visai ne kal
gaus
Dabar nekurie mano, kad
Nė
joki
rugojimai
ant
Dievo
tus.
Mes
pirma
pradėjome
mo

nos, sudėjo savo kišenėn. Ir
se
Jonės
<fc
Laughlin
Steel
listas sveikinosi su jo pastatyto
trenkė perkūnas į lojau
nieko nekals ir nebešaunesumažys kas už tą jam buvo? Pagyrė
Į, Mūrio] miegojo dvi mer- Co. atsitiko baisi expliozija, alaus gėrikais, o paskui juk jis kytis, musų kuopa jau keturi me mus neprikels,
dys. Kvailiai! Tartum be
tai kaip darbuojasi, o Aktorius, vargų, priešingai: rugojimais jį valdžia.
lovą suskaldė, bet jo- kurios penki darbininkai li nė vieno iš tų savo draugų nenori mus šmeižiantis kaip atasirado
nir
karo-lauko teismų negalima
— Gerai padarei, ponas
■®Bt®gojU8ių mergaičių ne- kosi užmušti,o keturi, rodo&i, pažinti. Toks mat daugelio čia terp mus dar nė metų nėra. Ka galim da didesnių vargų su
nykščių darbininkų supratimas!
silaukt. Musų rugojimai pa Gurko, kad mužikų nepape karti ir šaudyti! Juk sargy
mirtinai sužeisti.
UŽ- Bbivo.
biniai ir kareiviai turi Šau
Kapitalistai stengiasi urėdus da mes užmanėme susidėti į vieną rodo, jog mes nesirūpiname
nėjai.
Jie
priėdę,
butų
ėmę
kuopą,
kad
krūvoj
galima
būt
nley
apsodyti savo tarnais, nesigaili nė
dykles, galės iki sočiai pliek
Gaisrai.
apie savę, viską sukraunam kelti maištus!
pinigų girdymui tamsių, nieko ne daugiau nuveikti, tai. Aktorius, tą
mįis
ti. Šiandien tuos teismus
Scranton, Pa. Sudegė čia suprantančių darbininkų, kadangi išgirdęs, sprūdo per diiris.igal ma ant Dievo, sakydamos: kaip
Rusijos
valdžia
išmintin

ig 3’
panaikino, rytoj vėl galima
Jesmyn Breaker N. 2.
Per užgimus straikams, urėdninkai pa nydamas, kad krūvoj! dirįpant, ne Dievas duos, teip bus. Tai ga, ji sako, kad pinigai pri
įvesti
ką-nors dar geresnio ir
išgygi, vietoj rugojimų, rūpinki
tai 400 darbininkų neteko deda kapitalistams prisigabenti bus tokio pelno “revoliucijai"?
guli
valstybei.
O
kas
toji
viiuž karo-lauko teismus. Kas
Brocktonietis.
mės daugiaus pačios, nesišaNuostolius gaisro tiek, teipgi tamsių, streikalaužių,
darbo,
valstybė? Caras, jo freili Rusijos valdžiai gali užginti?
linkim nuo mokslo, sakyda
padarytus skaito ant 150000 kiek tik reikia, nesigaili suvaldy
nos, jo pati, įpėdinis, miniIŠ FITCHBURG, MASS.
Juktas-xats ir su konsti
mui darbininkų ne pinigų apgin
mos, kad mokslas yra bedie
dol.
Darbai
eina
čia
gerai.
eteriai,
žandarai,
uriadninklavimui amerikoniškų kazokų.
tucija buv .
Spalių 17 ji
vystė, paleistuvystė ir tt.
kai, kareiviškiejie, visi valdi buvo duota, o 18 jau prasidė
PeDarbininkai, nesuprasdami sa Lietuvių, nors jitnčia .nuo nePažiūrėkim, o pamatysim, ką
vo pareigų, vergauja kapitali seniai pradėjo atsirasti, • )tra jau
ninkai,
šnipai,
vadinas, jo vėl šaudymai ir kišimai į
inkc
apie 15 šeimynų ir>,api«i 4° pa- mes turime, neturėdamos
stams,
o
paskui
rugoja,
kad
sun

jiems
ir
priguli
pinigai.
tis ii
kalėjimus!
kus laikai užstojo. Tuos sunkius vienių. Apšvietimas įf; sOpfatimąs mokslo? Mes nežinom kaip
Teip
turi
būti,
teip
Rusi

ii vys
Tuo tarpu lik sveika. Iš
laikus juk jie pats ant savo spran jų neaugščiausiai pakilęs. Laik užlaikyt savo sveikatą, kaip
3ipgi
sekančiųjų laiškų sužinosi
Chicago, III. Tarnau do užsitraukia. Socijalistas mie raščius mažai kas skaį|q. Yra užaugyt vaikus sveikais ir joj ir yra!
Tik Europoj ir Amerikoj viską, kas dedad Rusijoj.
enas
janti ant gatvinių karų pie sto majoras greičiau nuo to butų Čia rods ir sumanesnių vyrukų, bet išmintingais; mes nežinom
ir
tie,
nežinia
ko,
laukia.
visi šaukia, kad valstybės pi
Grafas Kuku.
s užtinėj miesto dalyj pareikala darbininkus apgynęs.
Saliunų čia nuo dviejų metų jau kaip pagamint sveikus val nigai priguli visam kraštui,
Juk
ne
lėbaujanti
kapitalistai,
eriai
vo didesnių algų, bet tą rei
nėra, tai tūli lietuviai iš to pasi gius, nežinome ir daugiau
| Vengrijos dalyj, Kroati
kalavimą atmetė karų kom bet darbininkai stato dirbtuves, naudoja ir laiko degtinę namieje dalykų, kuriuos visus sunku visiems piliečiams,valdžia tu
ugnį
dirba
garlaivius
ir
orlaivius,
tiesia
joj,dėl
atmetimo kroatų reika
ri
duoti
smulkiausią
atskaitą,
garpanija. Konduktoriai ir 1110geležinkelius, kasa auksą ir sida ir gerą biznį daro: butelį degtinės, čia paminėt. Dėl tokios ne kur yra išleistas kiekvienas lavimo, kati ant Kroatijos
) 75
tormonai gauna ant tų linijų brą, audžia šilkinius audimus ka kokios galionas prekiuoja $1.50, žinios, mes pačios kenčiam
geležinkelių butu įvesta vie
iriaipo 25c.
už darbo
va pitalistų moterims, nors jie alka parduoda po I dol. ir tai dar per daug visokių vargų, juos skatikas.
tinė gyvetojų kalba, vietoj
Juokai!
landą, dabar jie pareikalavo ni, neturi kuom aprėdyti savo vai pusę vandeniu sumaišo.
magyariškos, rauta’ laukia
sukraunam ir aut savo vaikų.
Argi
vietoj
blogais
darbais,
męs
4oJq.
Rusijos šventas caras, be neužganėdintų kroatų suki
po 32|c. Kompanija pasiū kučių, neturi ištekliaus suteikti
Taigi,
ar
galime
sakyt,
kad
HI
veik didesnis už patį Dievą, limo.
lė po 27c., bet tą pasiūlymą jiems gyvenime reikalingą mok- negalėtume užsiimti naudingais?
aCtmet6uniJ^i>erteUUiai: ‘jsl*. Mums nereikia jau mus,.Kitur antai iietuviai tveria drau- Dievas visame kaltas? Di12 d. gegužio sukinko, musų
būrelis privatiškam gyvenine pas
Tam. Žinaucką. Kalbėjome apie
padėjimą ir reikalus],musų; tėvy
nės ir apie bėgančius reikalus.
Dzcdolikas užmanė paąukaut, kiek
kas gali, tėvynės reikalams. Su
sirinkę užmanymui pritarė ir su
metė $5.25 (aukautojų vardai ir
jų aukos pagarsintos kitoj vietoj.
Red.). Pinigus tuos sekančiai pa
skirstome: $2.75 kankiniams ir
$2.50 revoliucijonieriams L. S. D.
P. Paczto kaštus mes uždengia
• Evansville, Ind. Strei me. Pinigus sntAėiame “Lietu
kuojanti čianykščių gatvinių vos” redakcijom Visiems aukau
karų tarnai atmetė užmany tojams ištariame širdinga ačiū.
Collinsvillietis.
mą užbaigti streiką.

5 Scranton, Pa.

Mašini
stai dirbanti varstotuose Eria
geležinkelio, dėl įvedimo užmokesnio nuo štukų, paliovė
dirbę.
Sustreikavo teipgi
mašinistai kituose varstotuo
se minėto geležinkelio, kaip
antai: Binghamptoue, N. Y.,
Susųuehannoj,* Pa., ir Huntingtone, Ind. Streikuoja iš
viso 8000 žmonių.

denio paduoti, o pasimirus, kiek
vargo turėjome. Palaidojimui;
reikėjo kolektuoti terp lietuvių.
Jeigu butų prigulėjęs į draugystę,
tai ji butų užsiėmusi palaidojimu,
butų jos sąnariai lankę apsirgusį.
Jonas Kudlauskas.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Mažas feljetonas.

IŠ DARBO LAUKO.

ton to, kas yra teisingu, suklaidinti teisybės sum|
tos parvos šviesa
b.Orisson Svett-Marden
perdėti, nuduoti, kad butų sutinkama su keno nor J
susideda Iš sepmone, suvadžioti alių mirksėjimu, tvirtinti, kad
/ tynių. visokių
spėji
ar jauti tą, ko nežinai, nespėji, nejauti, vislfl4
parvų spindulių,
yra
įvairiais
neatvirumo ir veidmainingumo
kurie visokiais
t
Lietuvių kalbos išverti K. Žegota.
mate,
išeinančiais
iš atlikimo pareigų ne kaip
f
budais perlųžta
1
J)
-------------Nerandame melo gamtoje. Rožės žydi ir
, J
stiklinėj prizLEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCH KAITO.
— Tpkį gerą, kokį tik galiu? — paklausė svyruoda
stalai
šiandien
teip-pat
ir
tomis
pat
varsomis
ir
br
UQii
TW
moj;
kadangi mas Davidas Maydole’as — o gal nenorėsi užmokėti už
Įkaitinimo
kaip
sutvėrimo
dienoje
rojuje.
Rožė
karaliaus
ne visi tie spin tokf gerą plaktuką, kokį aš padaryti galiu.
i
t
tinklelis Aura dailesnė, puikesnė, nė labiau kvepi, negu ro# ^1
duliai
prizmoj
— Vis viena — tarė dailidė — man reikalingas geras apleista plėtojasi ir žydi apleista tarp paparčių,
ero daromas
vienodai užlųž- plaktukas.
*■
iš oxydų vikelio, arba kokiame nors tolymame slėnyje, kur
ta, tai spindu
, 1
šokių, retai
Buvo tai ištikrųjų geras plaktukas, kokį jam May gaus akis nemato. Žemės gilumoje surastas kristalu I
liai,
perėję per
I
randamų, meprizmą. apsirei dole’as padarė, o gal geriausias, kokis kuomet nors buvo sitvėrė teip-pat, kaip ir ant žemės paviršiaus suraztaJ. I
;
tai ų, ypač to
visai sky padarytas. Prie ilgesnės skylės, negu paprastai vartoja stalas. Dargi mažas sniego kąsnelis, kurio likimu ■
rijo oxydo su Padalinimas baltos šviesos į septy škia
ma, Maydole’as teip užkalė kotą, kad buožė niekuomet ant pažiūros, tapti nieko nereiškiančia ir visiškai
rium.
pridėjimu 1nias Laumes Juostos parvas.
nuslinkti negalėjo. Puikus tat buvo pagerinimas daili tomą gilaus sniego dalele, parodo savo stebuklingi
I
Visai ką kitą dei,
—U% ceri- apturėsime perteigdami per prizmą
kuris
gyrė
to
plaktuko
ypatybes
draugams.
Ant
ry

išveizdą
teip
aiškiai
tarytum
tam
tyčia
rengiamas
koU
i
šviesą tojaus visi darbininkai atėjo Į kalvę ir užsakė tokius pat
,, _
j _____ _ jo oxydo. Panors
didžiai
parodai
dalykas.
Planetos
stebėtinai
ZĮĮį
rengimas tin- parvuotos liepsnos. Neapturėsime jau spek sau plaktukus. Kuomet darbininkų užveizda pamatė bėga beribiais keliais, o juk paskirtame laike
tro, bet tik parvuotas a pr u bežinotas linijas. juos, užsakė sau du, reikalaudamas, kad butų padaryti
Padidinimas Šviesos platininiu tinkleliu.
P<d
paskirtą vietą, nes jų pasijudinimas yra Dievo valioj I
Liepsna
parvuota natriju duoda tik vieną dar geriau, negu pirmieji.
ims, labai len
nodumo
išreiškimu.
|į
gvas. Torijo oxydą sutarpina azotinėj rug- geltoną liniją ir tai visada toj pačioj, apru—
Negaliu
padaryti
geriau
—
atsakė
Maydole
’
as
—
Stebėtini Amerikos turtai ir jos plėtojimos sutverti
štyj, pridėję atsakantį nuošimtį cerijo oxy- bežinotoj vietoj, toj pačioj, kur spektre yra kuomet ką nors dirbu, dirbu teip gerai, kaip tik galiu,
geltonoji
juosta
arba
dryžis.
Kali
jaus
liep

nelaimingą
stengimos prie perdėjimų ir savo jiegų p^rVįf I
do. Į toki sumaišymą įmerkia mėgstąs iš
neveizdint J tą, kam dirbu.
sna
duoda
dvi
liniji:
raudoną
ir
tinusiai
mėšijimo.
Stebėtinu
yra, kad pagunda perdėti yra toto l
medvilnės kepuraites cilindriško arba koniNeilgai trukus, tūlas sankrovos savininkas užsakė du stipri šalyje, kurioje teisybė yra labiau kainojama, ne* I
ško pavidalo. Išdžiovytos, jos pasilieka
tuzinu plaktukų. Tai buvo pirmas didžiausias užsaky svajojimai. Geras reiškia daugiau, negu geresnis, bal
minkštos. Jeigu- tokią kepuraitę, pakabi
mas. Vienas New York’o pirklys atėjo pardavinėdamas kalboje apie tą užmirštame. Ištikrųjų yra labai sunk*
nus aut pastovo, įdėti į karštą liepsną, tai
savo pirkinius į tą kaimą, ir pamatęs sankrovoje plaktu surasti tikrą teisybę Amerikoje. Skaityk apgantSB
medvilnė sudega, pasilieka tik metaliniai
kus, nupirko visus, kuriuos čia rado ir išsirūpino apie laikraščiuose. Nieks netiki pusei to, ką jie paduoda,U-l
oxydai (druskos) torijo ir cerijo ir tas tin
visus plaktukus, kuriuds kalvis padaryti galėjo. Da čiaus pakaktinai tiki, kad praturtinti tūkstančius tą. I
klelis palaiko tokį jau pavidalą, kokį turėjo
vidas Maydole’as butų galėjęs palikti labai turtingu, rie sunyktų, jeigu skelbtų tikrą tiesą apie savo reikti* Į
kepuraitė, kadangi metalų oxydais permir
dirbdamas plaktukus pagal senuosius, bet per ištisą savo Kelinto amerikiečių Thrtai Įgyti su pagelba neteisingo d|. I
ko. visi siūlai. Degant, kepuraitė truputį
ilgą ir laimingą gyvenimą rūpinosi pagerinti savo plaktu lykų stovio nurodymų visiškai nereikalingai, nes nėn|
susiraukšlėja; išvengimui susiraukšlėjimo,
kus mažiausiose smulkmenose.* Maydole'o pravardė ant nieko tokio stipraus ir pertikrinančio, kaip teisybė.
I
jas sudegina užmovę ant metalinių virbalų.
plaktuko įspausta visur buvo skaitoma už geriausią pre
—
Ar
velnias
meluoja
—
paklausė
kasžin
kas
Tarno
I
Pelenai, iš kokių susideda Auero liampinės
kinio nurodymą, kokį tik kalvis padaryti galėjo^ Budas
šiauš Browne’o.
kepuraitės, minkšti— juos lengvai galima
— yra jiega ir geriausia pasaulyje reklama.
Šviesa natrijaus liepsnos, parleista per prizmą.
Sutrinti terp pirštų Į dulkes; tai vienaitinis
— Ne, nes tuomet ir jis negalėtų gyventi.
— Neturime slėpinių — tarė Danielius Morill’is, ge
Auero kepuraičių, neparankumas; todėl su lyną; liepsna barijaus duoda kelias raudo
Teisybė yra neišvengiama, kaipo būtybės pamatui
ležinių išdirbinių fabriko direktorius Johnstou’e, kuriame
joms reikia apsieiti atsargiai; apart to, jos nas, geltonas ir žhlias linijas ir t. t. Tos li dirbo
Tūlas keleivis sutiko Sibyre žmones, kurie galėjo na-1
darbininkų. — Stengiamės visuomet
greitai perdega, taigi pačios sutrupa. Bet nijos visada pasirodo toje pačioje, visada ap- nukalti7 tuksiančiai
tyti
Jupitero menus be padidinančio stiklo pagelb*!
bėgius
iš
paskutines
krosnies.
Tai
visas
musų
dabar jas teip pagerino, kad jos dega po 800. rubežiuotoj spektro vietoj. Tokius spek
Tie
žmonės
netoli nužengė civilizacijoje, nors daug geriu I
slėpinys
ir
visiškai
nesibijome
to,
ar
kas
apie
tą
žino,
valandų be susiuaudojimo, žinoma, jeigu jų trus duoda visi gaziniai kūnai arba esanti ar ne.
'
už
mus
išlavino
savo akis. Įdomiu yra tas faktas, kad n* I
ar per neatsargumą, ar tyčia kas nesugadi garo pavidale.
vienas
astronomiškas
atidengimas didesnės vertės netapei
— Nesistengiu j>ertikrinti kokią pigią, bet kokią ge
na. Šviesa, vienoko išduodama Auero ke
Kiekvienas elementas išduoda visada
padarytas
su
didelių
teleskopų pagelba; žmonės, kurki
rą
mašiną
padaryti
galiu
—
sakė
Jonas
Whitlns
į
perkan

puraičių su laiku eina mažyn; tas paeina tas pačias, a pru bežinotas spektre linijas; to
privedė
musų
žinias
prie
tos mokslo šakos, didesniameat-|
nuo to, kad degant, susinaudoja jų dalelės kiu būdu, tėmijant spektrą kokio nors kuuo, tį. kuris skundėsi tūlos mašinos Ijovehiai valyti brangu
sitikimų
skaičiuje
darbavosi
su paprastais Įrankiais, su iš-1
ir per tai žibantis paviršius pasimažina.
nors jis butų ir toli nuo mus, męs galime mu. Sumanus žmonės greit mokinasi, o jeigu kuomet at lavinto praktiško proto pagelba.
sitikdavo
kam
nors
patarti
pirkti
mašiną,
tuomet
buvei

Nesunku darodyti, kad pasididinimą pažinti jo chemišką sudėjimą, visada galime
Kuomet Andrius Johnson’as ilgoje kalboje Wa>hing-|
šviesos apturime sunaudodami šilumą. Pa žinoti iš kokių chemiškų elementų tas kūnas nes išdirbinių fabrikantai iš Naujosios Anglijos paprastai
tone
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protiškąt__
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___
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_____ .___
____ w____
__ nuo mu-|
susideda.
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ir
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suviršum
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kaiiM)
visiškai
pakaktiną
tos
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apibudinimą:
„Whit-1
nicipališko
valdininko
ir
kad
buvo
visuose
teisdarybės
mažą tigeliuką ir į jį įdėkime kokį indelį su 30 metų atgal tą susekė ir išrado naują būdą
ins
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dirbo
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.
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būdą
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darbą,
o
jis
pilnai
atsiv.*:..
laipsniuose,
kažin
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iš
esančių
prašnabždėjo:.
|
atsakančiu vandens daugumu; atsiinykime ištirimo šviesos sudėjimo — teip vadinamą mokės.
— Nuo siuvėjo pradėjus.
gerai laiką, į kokį vanduo užverda. Paskui spektraliiką analyzą, su kurios pagelba tapo
—
Tamsta
—
tarė
skaptorius
Brourn'as,
stebėdamasis
surasti
keli
nauji,
pirma
visai
nepažystami,
—
Kažin kas iš ponų sako, kad aš buvau siuvėju — |
padarykime tą patį nuėmę kepuraitę ir pa
iš
alabastro
stovylos,
kurią
padarė
keliolikos
metų
vaiki

elementai,
kaip
antai:
crsijus,
rubidijus
ir
tarė
prezidentas
— tas manęs nė kiek nenužemina, nesi
matysime, kad vanduo užvirė greičiau; tas
nas
—
-tas
vaikinas
turi
ką-nors
savyje.
kiti.
Apart
to,
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čia
mokslinčiai
su

kuomet
buvau
siuvėju,
turėjau gero siuvėjo vardą, dir-l
atsitinka todėl, kad ta šilumos dalis, kuri
sekė
dar
ir
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daugiau:
jie
susekė,
kad
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kaip
reikiant.
Visuomet btivau punk-|
pirma susinaudojo įkaitinimui kepuraitės,
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terp
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ir
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šeimynai
prieš
keliatą
metų
Brooklyn
’
e.
Ta
stotuališku
dėl
tų,
kurie
pas
mane
rėdėsi
ir nuo manęs išei-1
dabar atliko ir susinaudojo užvirinant van
patalpinti
liepsną
parvuota
natriju,
tai
Ji
vyla
smulkmeniškai
rodė
ne
tik
veido
bruožius
ir
Jo
išrei

davo
tik
geras
darbas.
denį. Besinaudojant iš gazinių liampų be
Auero kepuraičių kambariuose būdavo šilta, perima geltonuosius spektro spindulius: at škimą, bet dargi kelinių lopus ir švarko skylę ir siaurais
— Kas nors dirbama — sako vienas garsus rašėjas — Į
vartojant gi tas kepuraites, oro temperatūra sakanti jam linija persistato juoda ir tai ly bryliais skrybėlės įlinkimą. Ponas Brown’as matė tą sto turi būti kuoatidžiausia padaryta ir kuoarčiausia prie už
kambariuose daug žemesnė, kadangi dalis giai toj vietoj, kur pasirodo geltonoji linija vy ląj>as Įulą ponią. Į šešis metus vėliau paėmė Jos brolį davinio; neturime saiko, kuriu galėtumėm saikuoti musų
A. Ward’ą kaipo mokinį Į savo dirbtuvę. Šiandien Ward’o darbo atlikimo teisingumą link priedermių ar Dievo aky-1
gazo išduodamos šilumos susinaudoja įkaiti natrijo.
pravardė yra viena garsiausių tarp amerikiečių skaptorių. se. Kas mums rodosi smulkmena, tas gali būti paslapta
nimui kepuraitės.
— Skaptavimas yra paprasčiausiu daiktu pasaulyje pastumi, gyvastį ar mirtį iššaukiančia.
— pasakė vienas praščiokas. — Visas darbas tame, kad
— Tai stebėtina — kalbėjo Grove apie Beethoven'ą;,
paėmus marmuro gabalą, kūjį ir kaltą, manyti apie tą. — melodijos palieka jo prote, kol jų galutinai teip neap-,
Balta ir spalvinė šviesa. Padalinimas šviesos
kas reikia padaryti, o paskui atskelti nereikalingo mar dirbs, kad neteks savo pirmosios formos. Juo labiau ap
prizmą. Frauenhofero linijos. Atradimas ant
muro galia his.
dirbtos, juo naujasnės, Ii uolesnės palieka.
saulės tokių jos sudėtinių kaip ir ant žemės.
— Atmenu, kaip tamsta valiai mano tėvo batus, —
Per keliatą metų Michael Angelo daug ilgiau tyrinėjo I
Jeigu męs įvesime į nežibančią liepsną,
palakė tūlas žmonių rūmų sąnarys, tarybų laike, į kitą są anatomiją, negu jo laikų gydytojai. Paveikslus, kurius 1
vietoj nedegančiu kūnų, tokius, koki nors
narį.
norėjo marmure iškalti, piešė pirma kaipo skelietus, pa- |
nedega, bet nors truputį garuoja, tai aptu
skili
pridėdavo muskulus, taukus ir pagalios odą.
— Visiška teisybė — greitai atsakė užklaustas, —
rėsime visai kitokius apsireiškimus. Liep
bet ar juos valiau negerai?
Steponas Girard'as buvo tikro darbo atlikimo įkuny- 1
sna tąsyk įgauna visokias parvas. Bengajimu.
Neleisdavo sandarbininkus atsišalinti nuo tikru- Į
—
Lengva
yra
nuspręsti
ar
indygo
yra
geras,
ar
ne
lieka liepsna yra geriausiu paveikslu.
— tarė tūla poni. — Paimk indygo gabalėlį ir įdėk jį į mo mažiausioje smulkmenoje. Buvo to persitikrinimo, .
Platininė vielelė įkaista ir žiba smarkiai
vandenį, o jeigu indygo yra geras, tuomet ar plaukios kad didesnio pasisekimo negalima laukti be akuratiškuliepsnoj, bet neįgauna parvų. Bet jeigu
Geltonoji Šviesa natrijo perima geltonuosius
paviršium, ar paskęs, tikrai nežinai kaip turi būti; bet mo visame kame. Vienas jo kapitonų sutausojo keliatą
męs tai vielejei duosime ataušti, o paskui paspindulius s[»ektro.
dolerių nepirkdamas kavos, ką jam Girard'as padaryti f
tai vis viena, gali pamėginti.
čiupinėsime su pirštais jos galą ir vėl įdėsi
liepė, už ką jį paliuosavo nuo vietos tardamas:
—
Kuomet
Wellington
’
as
apkurto,
jis
teiravosi
tūlo
Jeigu atsakančiai padidinti saulės švie
me į liepsną, tai ant trumpo laiko įgaus ji
turėjęs atlikti paliepimą, nors butuinei
garsaus
gydytojo;
tas
įpylė
jam
į
ausį
stipraus
skystimo,
geltoną šviesą. Tas paeina nuo to, kad pir sos spektrą, tai jo parvuotuose dryžiuose pa kuris privedė prie uždegimo, Wellington'o gyvasčiui grū mane—į Butum
beturtybę
įvaręs.
štų prakaite yra paprasta druska, kuri susi sirodo daugybė juodų linijų. Viena iš jų mojančio. Daktaras išreiškė savo pasigailėjimą, teisinosi
Nė ant plauko nebūtų atsitolinęs nuo duotojo priža
deda iš chloro ir natrijaus; natrijus gi par- tikrai atsako linijai natrijo. Suradęs tas li ir pasakė, kad tas apsirikimas prives jį prie visiško su
nijas
prieš
Bunseną
ir
Kirchhofą
vokiškas
dėjimo.
Žmonės gerai žinojo, kad jo žodis tai tikras auk
vuoja liepsną geltonai.
fizikas Frauenhofer neįstengė jų prasmės iš irimo.
sas.
Nępraleido
nieko, kas butų jam galėję pasivedimą
Padarykime sekantį mėginimą:
aiškinti. Kirchhof gi ir Bunsen išaiškino
— Nesibijok tamsta — tarė Wellington'as — niekuo užtikrinti. Kiekviena reikalo smulkmena buvo kuosmulPrie rėmų pritvirtinkime keturias plati jas su visu teisingai: mat įkaitęs saulės met apie tą neužsimįsiu.
kiaušiai apsvarstyta. Buvo toks smulkmeniškas mažiau
nines vieleles, ant kurių galo bus po truputį branduolys apsiaustas degančia kaipi atmos
siuose dalykuose. kaip Napoleon’as, nors kiti pirkliai jo
—
Bet
leisi
man
tamsta
ir
toliau
patarnauti,
tuomet
▼isokių medęgų. Jeigu dabar vielelių galus fera, vadinama fotosferą; ji susideda iš su žmonės tikės dar man.
pasivedimą aiškindavo laimė.
maišymo įkaitusių gazų; saulės šviesa perei
1805 metuose, Napoleon'ac- nukėlė kariumenę nuo .
— Ne, — atsakė Geležinis Kunigaikštis — tai butų
na per fotosferą; prie to joje pasilieka vieni mejas.
Anglų kanalo, kur buvo ją surinkęs, ir paliei>ė savo ga- i
ar kiti spinduliai, tas paeina nuo to, iš ko
— Išnaujo perskaičiau Macbetb'ą — pasakė poni 1 ingai armijai eiti prie Dunojaus. Nors jo galvoje buvo 1
kių gazų susideda fotosferą. Tokiu bud u Siddons,
nuo scenos nuėjus, — ir nustebau keliatą naujų įvairus dideli ir platus sumanymai, tečiaus nepasikakino *
ant saulės likosi surasti toki chemiški ele
paliepimų išdavimu ir nenusileisdavo su jų išpildymu vi- 1
mentai, kaip natrijus, barijus, kalcijus, ge dalykų suradus, kurių niekuomet nesurasdavau tą rolę šokiose smulkmenose ant savo pagelbiuinkų. Smulkme- I
ležis, cinkas, varis ir daugelis kitų esančių vaidindama.
— Geriau yra mokėti vieną kalbą gerai, negu dvide noms, kurias žemesnieji vadai butų maža reiškiančiomis ®
ir ant žemės.
paskaitę, jų atidžios nevertomis, jis teip tyrinėdavo, kad
Laike pilno siūlės užtemimo, kada mė šimtį kalbų, bet paviršutiniai — sako Roberts Waters. kol trimitą pranešdavo kelionę, jis jau sudėjo kelio plianulio šešėlis uždengia visą saulės paviršių, — Gerai vienos kalbos mokindamiesi, laviname protą ir ną, kuriu kiekvienas pulkas eiti turėjo, nurodė dieną ir
pasirodančią aplink saulę fotosferą galima atmintį, ko negalime įgyti keliolikos kalbų paviršutiniai valandą, kurią turėjo išeiti, lygiai kaip ir valandą, kurią
ištirti visai teisingai, be jokių trukdymų. mokindamiesi.
^kiekvienas pulkas turėtų savo vietoje būti. Tos smulk
— Tėte! — tarė tūlas vaikas, — vakar vakare ma menos, teip gerai apmąstytos, buvo išpildytos, o tos ke
Jos spektras, kaip ir spek
trai visų įkaitusių gazų ir čiau musų gatvėje daugybę šunų, buvo jų penki šimtai.
lionės pasekmėmis buvo laimėjimas ties Austerlitz, kuris
Man rodos, kad ne tiek daug — tarė tėvas. .
O
garų, pertrauktas, suside
išrišo Europos likimą dešimčiai metų.
x
da iš daugelio parvuotų
—Teisybė, tėve, tečiaus negalėjo būti mažiau, kaip
Kuomet Walter’is Scott'as aplankė vienos pilies griu*
linijų. 1868 metuose Lac- dešimtis, tąme esu visiškai persitikrinęs.
vėsius, apie kurią norėjo rašyti, atskyriam užsirašė sau
kayer patėmijo, jog tūlos
-^Negaliu tikėti, kad butum ir dešimtį šunų matęs žolių ir lauko gėlių vardus, netoli augančių, sakydamas,
Saule apsiausta
J08 ePoktro linijos neatsa- — atsakė ievas — nes tvirtinai teip-pat, kad matei penkis kad tik tokiu budu rašėjas gali būti naturališkas.
fotosferą.
ko spektrams nė vieno, ži šimtus,: Opįygiai tvirtinai matęs dešimtį šunų. Pats sau
Sale knygų Garfield’as turėjo didelę skrynią,®’!^
nomo ant žemės, elemento; du kartu įęieštaravai ir dėlto negaliu tavimi tikėti.
skyrių;
ant kiekvieno skyriaus buvo užrašyta: „Anek
Nusiparvavimas liepsnos.
jis manė, jog tos linijos
— Teip, tėve, — tarė sumišęs vaikas — mačiau musų dotai”, ,,Rinkimų tiesos ir komisijos”, „Fraucuzų lupi*
išduodamos kokių ypatiškų elementų ėdan
mas”, „Politika apskrita”, „Muitas”, „Spauda”, „Suvie
čių tik ant saulės, kokių ant žemės nėra ir Rudį ir dar vieną šunį.
Takiame vdikus, kuomet Jie perdeda pasakodami ne- nytų Amerikos Valsčhj istorija” ir t. t.. Kiekvieną bran
įvesime į liepsną keturių gazinių žiburių ay praminė tą elementą vardu helLum, nuo greby c ir dy tai pamatysime, kad liepsna įgau kiško saulės vardo „kelios”; bet 1895 metuo paprasths1 dalykus, bet ant kiek daugiau teisybės sako gų dalykėlį, kurį jam pasisekė gauti, slėpdavo.. Kuoine*
na visokias parvas, nors pirma ji buvo balta. se helium surado ir ant žemės ir tai teipgi tie, kdfie‘tvirtina, buk „niekuomet nematė tokio lietaus”, gi rengėsi prie kokio nors dalyko, jokis kitas kalbėtoją
arba kurie vadina vasaros metą vieną dieną už kitas vasa negalėjo susilyginti su jo faktų daugybe. Tikri žmones
Liepsną parvuoja:
su pagelba spektrališkos analyzos.
ras karščiausia, ar žiemą — šalčiausia už kitas.
yra sistemai iškaiš žmonėmis, o sistema reiškia būdą.
natrijus — geltonai,
Nėra nieko tokio pasaulyje, ką visa žmonija teip
„Žinau tik apie tris vokiečius Jungtiniuose Valsčių0*,
kalijus — violetiniai,
gerbtų ir kainotų, kaip paprastą teisybę, liuosą nuo viso se, kurie gerai mokėjo anglų kalbą — sako Robertą
;
Palengvas degimas.
barijus — žaliai,
kių dviprasmių išsitarimų ir paslėpto tikslo. Ji iš karto terš. — Tai yra Karulys Schultze, profesorius
kalcijus — raudonai
Rūdijimas geležies yra tai palengvas degimas. parodo tūlą budo jiegą, sumanymo atvirumą* kam visi no man as ir Jonas Stallo; o tik apie vieną amerikietį, kur\
ir t. t.
mokėjo vokiškai: tai yra Bayard’as Taylor as. Kiti gĮ*
Paprastai gyvenime ugnį ir liepsną lai riai įtiki.
Yra
tūkstančiai
melavimo
būdų.
Dešimtis
melagy

tik
darkuoliai, kurie išsimokino tiek, kiek nuo jų r®1*1*
i Jeigu baltos parvos arba saulės šviesą kome apsireiškimais ankštai besirišančiais sčių slepiasi viename atsišaukime, kalbėti dailius žo lauja kasdieninis reikalas ir tuo pasikakino.
perleisime per stiklinę prizmą, taigi per sti su degimu. Bet męs jau aiškinome, jog de džius tik tam, kad neužgauti ko nors, verčiau tylėti, negu
klinį trikampį šmotelį, tai šviesa pasidalina gimu yra kiekvienas besi jungimas degančio pasakyti teisybę; dviprasmiai išsitarti, kalbėti vilio
Toliau bui.
Ji
į septynes Laumės juostos parvas. Taigi tai(Toliaus bus).
jant, išsisukinėti, pasakyti tą, kas gali būti maloniu, vie-

0R4S, VANDUO, ŠVIESA
IR ŠILUMA.

Oyvetiitno Mokykla.

čiabuvių griebiasi tokių jau
priemonių kaip ir MaskollJojJLahore likosi suareš_
tuotas redaktorius laikraščio
„India”. Vieną agitatorių
Pundjabe sudus nusprendė 2
metams kalėjiman už plati
nimą, erzinimui žmonių, ne
teisingų žinių. Minėtas indietis mat Įkalbinėjo, buk
angliško rando agentai užnuodino vandenis, todėl teip
daug Indijose miršta Žmonių,
buk jie miršta ne nuo mato,
bet nuo nuodų.

=
| Iš suareštuotų Berlyne
10 maskoliškų studentų, šeši
gavo prisakymą į 48 valandas
išslneždinti iš Prūsų; du yra
po sudu.
Darant kratą mi
nėtų studentų gyvenimuos,
palicija rado daug revoliuci
nių raštų maskolškoj ir latvi
škoj kalbose.

apžiurėdamas ligonius. Vie Vakare,daktaras,atlikęs vi Tamista pasigailėjai manęs Šamo - Gothijos, Livonijos ir Lie
nam ligoniui pasakęs tą pa sas vižltas, gryždamas na ir paklausiai, ar mau gerai, tuvos puolime.
{m • č '
prastą
fra zą, jau norėjo mon, važiavo pro llgonbutį; pasigailėk ir jo.... ir jo.... “Tie vyrai ir moterys yra tai ai
Londono iaikraštis „Daistumti per duris, bet pažiū liepė vežėjui sustoti.
pagarsino, buk Voir jo; — rodė pirštu Į lovas niai narsios ir sveikos giminės
rėjęs
Į
veidą
ir
matydamas,
(■bijos ciecorius savo sūnų
Viename ir kitame triobos su ligoniais, — darbuokis ta tvirtais milėtojais liuosybės, ku
rie vadinas dieviško insktinkte
kad ir tas žiuri į JĮ išplėsto gale žypsojo silpni žiburiai. mista visiems.
gilei" Friedrichą išrinko atžmogiško
garbės, nuolatos prie
* kti
mis akimis, kaip tai neramiai Girdėt buvo vaitojimai, sun — Aš netekau brolio dėl
Joančia Vengrijos karaliu
šinosi pasiduot
savo politiš
ištarė:
j
kus
ir
troškinantis
kosulys
mi.
Bet
jeigu
Vengrija
ir
to,
kad
nemylėjau
žmonių....
kiems,
draugijinėms
(sočiai) if
ne.
—
Meldžiu
Tomistą
........
ligonių
nuo
sunkaus
ir
pridvasiškiems
persekiotojams,
bet,
^jgjdrtų
nuo
Austrijos,
tai
— Man sunku.... blogai,!
kuri
o
nelaimė,
pagaliaus
turėjo
pasi

| 19 d. gegužio, Yusidoa palaukt.. 4. Ar 'Pamišta no smirdusio oro, kuka papra — suriko ligonis, draskyda
Vokietijos ciecorius neduoti
ir
krito
auka
savo
styprių
3 žaio. j
aplinkinėse, Macedonijol, bu ri pas mus ligonbutyj pa stai yra kambariuose, kur mas krutinę.
įli karaliaus primesti; vensu. j
priešų, nežinystės ir niektykistės..
gydomi ligoniai už dyką.
vo smarkus mušis turkiškos būti
r&i vietoj monarchijos,
Gydytojas greit prišoko ir Todėl nestebėtina, jog didžiausia
a3 krį. .
kariumenčs su bulgarais.
— Teip, — atsakė ligonis. Pirštų galais priėjo gydyto pagriebė ligonio rankas.
01i sau pasirinkti ir repubdalis Šamo - Gothiškų, Livoniškų
u yra,
Bulgarai nužudė 50 vyrų,
Bitinu. ■
Antrą dieną gydytojas jas prie brangiausios Jam
— Meldžiu dovanoti, ari ir Lietuviškų išeivių priklauso
likonišką rėdą.
turkai gi 7.
1 daili* ;
Margis, kaip ir visados, atė lovos ir, paėmęs kėdę, atsisė tamistą suvarginau.
prie durniausių, fanatiškų ir niek| Persijoj, prieš šachą pado.
Niekados
dar
nejautė
| Rumunijoj, dėl stokos ly
tikių dalies gyventojų, ir sudėjo
jo
apžiūrėt
ligonius,
bet
Ilgai
gulėjo
ligonis,
1
guliu| Į Londoną atkako ita
■ sikėlč Jo brolis, Luristano
glitai
atžagareivišką
elementą prie
tokio
širdingo
gailesčio
ligo

taus,
laukai
išdžiuvę.
Vi

čius
ligonbutyj.
ant galo atsidujo ir atvėrė
Įėjęs, pirliškas aristokratas martinis
gubernatorius. Jis turi jau
SHžta į :
civilizacijos
šio
apšviesto
krašto.
nių,
kaip
dabar,
žiūrėdama
akis.
08 vie. :
apginkluotų 15000 sa- suose kraštuose rengiamos Peruzzi. Jis pareikalavo "no miausiai pamatė aštriai Žiū
“
Daugelis,
vienok,
pamatė
spin
dievmaldystos išmeldimui ly Anglijos karaliaus 200 mili- r’n^’as i JĮ akis. Pajuto ko į tą išbalusį veidą, kuris, ne — Gana, — tyliai kalbėjo
dulius šviesybės ir pradėjo atjau
yo šalininkų.
taus. Sausmetis ir pietinėj jonų doliarių. Mat 600 me kį tai silpnumą, žuvo jame žinia dėlko, pasirodė jam ligonis, — meldžiu palikti sti ir neapsikęsti savo pažeminan
’utvera
|
Pietinėj
Amerikoj,
repuMaskolijoj, ypač Be ašara b i tų atgal bankieriai Peruzzi piktas ir kaip kūdikis išrau teip artimu ir brangiu. Juo manę vieną.... Dar pasku čio padėjimo.
pervir.
blikoj
Ecuador
užgimė
revo

1 tokia
Jojir Baldi paskolino Anglijos dęs, stovėjo, nežinodamas ką zas miegojo, padėjęs po žan tinį žodį noriu tamistai paša “Tarpe tų diduma priskaitė vtliucija. 23 d. gegužio pasidu gįsluotą ranką ir sunkiai
’ Uegu
sus tuos negerumus visuotinam
| Respublikoj San Salva- karaliui Edvardui I. 12 mili toliau veikti. Gydytojas pa kvėpavo, bet priėjus gydyto kyti.... Mau pasimirus, ne-l'pasidavimui
l3» bet
gėlėliai bandė užimti miestus
žmonių po valdžia
mislykite, kad jūsų brolis ne
jonų doliarių. Skola ta su žino veidą vakarykščio ligo
dor,
vidurinėj
Amerikoj,
sunku
I
kunigijos
ir
valdžios,
ir pasekmės
Ambuto ir Latacunga, bet
jui, atvėrė akis, ir lyg- išsi gyvas.... Tikėkit, jog jis
inimng
palukenoms iki dabar užau nio. Priėjo prie lovos ir iš
užgimė
revoliucija.
Revoto
visko
buvo,
jog
daugelis
tūk
nepaaisekė. kadangi ginti
gandęs, krūptelėjo.
gyvas, j ieškok i t jo ir mylė stančių (keli? Vert.) paliko agno
skaitė
kelius,
lotyniškai
rašy

>da, tego
mat
iki
200
milijonų.
Nė

juos atėjo rando kariumenė. Tiucijonierių vadovu yra Pru— Aš čia, aš Juoauti, — kit.... Prižadėkit man, jog stikais (garbintojais nežinojimo.
tq, kura vienok vilties, kad itali tus, žodžius ant juodos len
dencio
Alfara.
tyliai
tarė gydytojas^
* Kalus,
mylėsit varguolius.... Ir tami Vert.) pametė visą tikėjimą į
Į M®xike, netoli San Louis
škas bankierius tuos pinigus tukės, kabančios galvos gale,
igo da.
—
'Pamišta
išgazdinal
ma

|
30
d.
balandžio
aut
Ka

sta busi visų teip mylimas, krikščionybę, kurie ją sulyginda
ilgai žiurėjo į žodžius paraPotosi susimušė ta vėrinis tru
ir be pnlnkenų atgautų.
« neri
ne, -— atsilieįiė ligonis.
rolina
salų
šaute
baisios
vėt

kai Į) aš tamibtą dabar my- vo su savo katalikiška bažnyčia,
šytus:
,
.Juozas
Margis*
’
.
Gy

kia su pasažieriniu. Prie to
| Mieste Cuneo, Italijoj,
Ko
tamista
čia
sėdi
ir
ko

liti
.... Dabar eikit aau, eikit'" ki,a di<kl' dalis
P'”'*"'išk<l
ros,
o
drauge
su
tuom
Įsiver

dytojas stengėsi nežiūrėti į
daug žmonių likosi užmuštų
Tarnosustreikavo
statėjai
kataliki

greičiau!.... Gydy- San’°'’ ,Go,h'f\
ir Lic,užė ir jūrių vilnys. Pražuvo
akis ligonio, liet kada pasi dėl vadini manę ,,Juozučiu”? .laukan
ir gnžeistų.
.
, ,
_
,
,
Vių, pradėjo reformatorišką judėško laikraščio.
Išleistojas,
—
Aš
žinau,
kas
tamista
prie
to
su
viršum
200
žmo

tojaa klaUHe, nuleidę galvą jimį pij v^as Sllvitnylas VaIsti.
lenkė išegzaminuoti jo kruti
i
.g
| Mieste Santiago, ant Ku nių.
negalėdamas gauti streiklauesi;
pažinau
tamistą,
—
dre

Nuostolius
vėtros
ir
nę,
akys,
nenoroms,
susitiko
irasaros, teip Beniai neriedė* jas, teip vadinamą “Reformuotą
imatas.
bo?, streikuoja laivų iškro-1 jūrių Vilnių padarytus skai
bančiu
balsu
atsiliepė
gydy

juslos, dideliais lašais byrė- Katalikų Bažnyčią Amerikos’^ (ar
ir jam pasirodė, kad ligonis
ėjo ma
vėjai, čia jie paėmė viršų to milijonais. Karolina sa moteriško klioštoriaus, mels
jo viena įkj kitai ant Juozo yra kas apie tokią kur girdėjus?
gei boa.
su ironija ir karčiai nusijuo tojas.
ant policijos. Buvo Jau gin los priguli Vokietijai; salų damas pagelbėti. Toje ir pa
—
Aš
^darbininkai
Mar

geriau
lovos. Rytmetyj tarnas pra- Vert-)» kurios pradžia buvo apie
kė.
kluoti susirėmimai streikie tų, koralių padirbtų, yra iš gelbėjo: ji atsiuntė statyti
kad ne
gis....
Nežinau,
ką
tamista
nešė, jog ligtmis ,,Juozas septyni metai atgal uždėta PittsParėjęs namon, ilgai vaik
burg, Pa. (Pittsburgiečiai dar pirnetapo
rių su policija ir milicija. viso 500. Jos yra Oceani- lakraštį klioštoriaus minyapie manę manai....
Margis” mirė.
Gydytojas- mą sykį apie tai girdi.) ir nuo
ščiojo
daktaras
Margis
|o
*, kurie
Mieste uždarinėja krautuves
škas. Jos vienok pastatė iš
— Teip.... gali tamista iš Margis
buvo kambarije.
Joj.
įme atir dirbtuves, nes laukia čia
lygą, kad jų uždirbti pinigai kambarį, atsisėdęs paskui, įmanęs juoktis.... Seniai jau paėmė paveikslą brolio, —’ to laiko dabar ji nuolatos stipri?, su iš_ naši, ne tik susipratime, savo re| Ant salų Havai, Honolu- butų išmokėti streikierių šei ilgai nAutė apie tuos laikus, prapuolė mano brolis ir tami
dar smarkesnių maištų.
jauno,
gražaus
moksląeivio,
Iform.atiškame judėjime bet skaitkada jis gyveno su broliu,
lu jurininkų ligonbutyj pa mynoms.
Laikraštis dabar
stos
Veidas
*
primena
man
Tiliuje pasekėjų ir organizacijoj.
ash i ng| Pavasario šalnos Vokie
ir
aiškiai
ant
jo
parašė:
simirė dvi ypati nuo azija išeina, stato jį minyškos; būdamas Jau gydytoju.
jį....
Pirma
maniau,
kad
tio mukėkit, jog jis gyvas .. Jie-' Tie lietuviai, kurie daugiausiai
tijoj daug nuostolių pridirbo
Brolis gydytojaus Margio,
tiškojo maro; buvo mieste streikas dar nepasibaigė.
jis mirė....
škokit jo ir mylėkit. Prizą- aplinkenybių prispirti negu per
laukams: ’ į žieminių kviečių
Juozas, būdamas dar gimna
jau teipgi vienas apsirgimas
— Ar ne vistiek?,r— už dėkit man mylėti varguo- savo kaltę tehera tarpe kvailiujų.
ir rugių iššalo teip, jog tuos
|
Airiai,
susirinkę
Dubli

tankini
pykdą
vos
su
zijoje,
j ir niektikių yra pažeminimu šiam
maru.
klausė ligonis.
line
”
.
plotus reikia išarti ir, vietoj
ne,
atmetė
Anglijos
raudo
(kraštui, ir negali būti pakeltais ir
N
ę
todėl.
kad
Juozas
broliu.
veju — j
—
Ne!
...........
Jeigu
atsira

|
Aplinkinėse
Corcassonne,
žieminių
javu
sėti
vasarojai;
padarytais naudingais ukesais ki-siūlomą Airijai savivaldą, gyveno pas jį ir už jo skati
ina, nes Į
stų
mano
brolis,
aš
kitokiu
tokiu budu kaip tik apšvieta. ku-1
pietinėj
Prancūzijoj,
susirin

kaip kokiuose apskričiuose
kadangi Anglijos valdžia siu- kus mokinosi, nes buvo tas
tą, dirri sujungtų jų prigimtą meilę lai-1
likčiau
...
Kaip
tamista
sako apie 200000 vyno augin j lo ją labai siauruose rūbe skola, bet svarbiausia prie
LIETUVIU GERADĖJAI.
punk- į
javai visi iššalo.
|svės
su galėjimais prieinamais Į
Su pasididžiavimu galime męs
ięs išei| Vokiški laikraščiai labai tojų. Jie reikalauja rando liuose. Airiai reikalauja vi žastis buvo—skirtumas nuo
kiekvienam
liuosam žmogui (?|
pagelbos, kadangi jų padėji siškos savistovystės Airyjos, monių dviejų Irolių, dėl ku — Vistiek, amžinau, kad Moti prieš pasaulį ir pasigirti. jog i
gailestauja,,
kad
Čekijoj,
tik žvilg-p"crt.k Tie, kurie suprato kokias
tnp jau nežūsim. Kur
1
įėjas — I
greit ateis galas....
mas labai sunkus.
kad
pats
airiai,
jų
išrinktas
progas turi liuosi ukėsai ir atsi
rių
jie
niekados
sutikti
nega

«
Moravijoj,
Galicijoj
vokie

terėsi,
ten
atrasi
“
pasišventusius'
prie už- ’
Gale kambario prasidėjo
budo (ir griebiasi) už savo prielocnas
parlamentas
rūpintų

lėjo.
Tankiai
gydytojas
sa

čius
veik
visai
išstūmė
čekai,
didvyrius
galvatrūkčiais
viens
už
| Kaipo pasekmė kratos
ti musų ,
sunkus kosulys.
Įderysčių
padrąsinimo kiekvieno
si
Airijos
reikalais.
Susi

kito
“
begelbstinčius
”
musų
tautą
į
kydavo Juozui:
vo aky- j
lenkai ir vengrai.
padarytos gyvenime durnos
—
Aš
tamistai
liepsiu
duo

'tikro
Amerikono,
kiekvieno krik
nuo
prapuolimo.
Vieni
stato
>aslapta J
rinkime dalyvavo airiaiA me — Už ką-gi tu savę laikai?
| Berlyne, 23 d. gegužio atstovo iš Rygos Ozelio, bu
ščionio
pirmeivystės
žmoniškos
ti
atskiri
kambarį;
čia
teip
klioštorius išlavinimui mergų. ku->
Už ką. bakyk!?
vo suareštavimas 20 ypatų, nkos ir angliškų kolionijų.
L
policija
darė
kratas
rių
užduočia
bus
auklėti
atelnanP
min
*
s
ir
s
«Prantančių
sunkenygyvenineramu.
toven ą;
— Aš noriu mylėt žmones,
daugume jaunų kareivių;
■s
silpnųjų
ir
prispaustų.
|
Kaip
Amerikoj,
teip
ir
urnose
maskoliškųjų
studen— Kam-gil, — plačiai at čią gentkartę; kili keikia socija-j
p neaptų. Konfiskavo daug auar- terp jų vienok buvo ir keli Europoj šiltesni laikai šįmet o meilės l»e darbo nėra, — vėręs akis, sušuko ligonis,— listus. kad jie neplatintų to bai Mokslas ir vieninteliai mokslas
iau ap(tegali sukelti tuos žmones iki toPereitą sanvaitę atsakydavo Juozas.
chistiškų raštų ir suareštavo oficierai. Iš surastų rastų vėlinasi.
man ir čia gerai su visais.... saus kosmopolitiško mokslo iri; kiam liaptui, kokiame Jus norėtutuom i nepraretintų lietuvių, visai1
. .
policija, kaip sakosi, susekė, pietvakarinėj Vokietijoj bujyrinėjo
10 studentų.
Gydytojui dar labiau pra
jmet juos matyti ir palengva at
užmiršdami
palįs,
jog
savo
dievna—
Teip.
tu
gali
jiems
dirb

kurius
| 23 d. gegužio, Austrijoj jog revoliucijonieriškos orga- vo Arinos, puolė ledai, kurie ti ir aš tau pavydžiu, bet nie dėjo sopėti širdis,bet jis no mįuose per šimtmečius vartoja lo ves juo< prie platesnes šviesos
tus, paatsibuvo galutiniojie parla nizacijos terp kareivių yp^č daug nuostolių pridirbo lau- ko jiems gero nepadariai.... rėjo kalliėt su juom, kalbėti tynišką kalbą, kuri teipgi didžios ir supratimo teisybės.
tveriasi pietinėj Maskolijoj, kuose ir soduose.
Šalnos
per ištisą naktį.
garbės lietuvystei nesuteikia; tre “Dabar, tai nėra kokia paprasta
mento pasiuntinių rinkimai
įkunyKaukaze, Finlandijoj ir Si- daug blėdies pridirbo vyno Aš nenoriu būti tokių kaip
— Blogai tamista gyvenai? ti vėl išspaudė Lietuvoj porą šim spekuliacija, bet tikra užduotis if
d tikrutuese apskričiuose, kur pir
teisingas namų misijos darbas,
tu!
beri joj.
laukuose Moselio ir Reino
. — Aš gyvenau sunkiai, tų plakatų ir išplatinę terp žmo dalis jūsų privalystės, kurią kiek
rinimo,
mutiniuose rinkimuose, dėl ' Į
Teip tankiausiai terp jų
nių, šaukia: esą vieninteliais išgaratišku( Renkant sąnarius naujo apskrityj. Milžinų kalnuose kalba užsibaigdavo ir vėl ke bet greit jau viskas pasi ganytojais ir palaikytojais lietu vienas krikščionis vyras bei mo
balsų pasiskirstymo, negali
keliatą
Snigo ir
baigs.
ma buvo išrinkti. Reikėjo Finlandijosseimo,jo atstovais gerai pasnigo.
vystės. Bet tas vis neuždyka: už teris duosnios širdies ir plačio
lias dienas tylėdavo, neprata
adaryti
Šveicarijos
kalnuose.
—
Kodėl
sunkiai?,
—
pa

išrinkti dar 169 pasiuntinius. šįmet išrinko ir 19 moterų.
lietuvių skatikus; pasakys koks proto yra šaukiamos atlikti.
rę į vienas kitą nė žodžio.
“Todėl aš meldžiu jūsų, broliai,
Ir antruose ^rinkimuose soci- Finlandija todėl yra dabar
|. Laivų ir dokų darbinin Vieną vasarą. Juozas išvažia silenkęs prie ligonio, tarė gy radikalas (prakeikti jie visi!)—taiJpec.Aycšpątį musų Jėzų Kristų,
►utumei
tranai, siurbėlės lietuviškų syvų’,
jalistai išrinko daugiau pa- vienatinis kraštas, kur mote kai Vokietijoj nutarė strei vo i>as draugus, iš kur jau dytojas.
nieko
neduodami tautai, reklia- ir j>er geradėjingumą dvasios
— Juokingai, kad tamista
j priža
siuntinių negu tikėjo. Vęik rys lygias su vyrais turi tie kuoti, kadangi laivų savinin daugiau pas brolį gydytoją
muojasi geresniam grašio gaudy šventos, idant jus padėtumei man
teip
ilgai
prie
manęs
sėdi
ir
das aukvisi dvarponių ir aristokratų sas.
kai atsisakė pakelti jų algas. negrįžo. Nuo to laiko gydy
mui. Bet nereikia mislyti, kad savo maldose už mane prie Die
vedimą
ant
niekų
laiką
leidi!,
—
tar

vo. Rom. 15:30. \
kandidatai neperėjo.
| Revoliucija Persijoj pla • | Pagarsėjęs
Vokietijoj tojas neturėjo vilties matyti si iš miego pabudęs, sušuko mes neturim idealistų, “gclbinčių"
losmul“V. R. Diliams.
tūkstančius žmonių, nuo lietuvių
| Kadangi bado apimtuose tinasi, revoliucijonierių pa- karabinų pagerintojas, Man brolį, nes suviršum dvide
nažiaumisijonieriuss.
ligonis.
nieko neprašančių. Yra toki pa
kliai jo
Chinų apskričiuose užstojo jiegos auga.
Prie revoliu sei', išrado prietaisą, kuri au šimts metų nė jokių žinių
— Dėlko-gi juokingai?.... sišventę darbininkai terp mus lie Kovo 5 d. 1907. Pittsburg, Pa.”
piutė, o šįmet tuose kraštuo cijonierių pristojo ir guber tomatiškai iš patronų diržo apie jį neturėjo. O dabar
Toliau seka prierašai penkių
Aš gydytojas, tamista ligo tuvių, męs tik jų nematom.
nę nuo
se užderėjimas geras, tai natorius Luristano, šacho užprovija karabiną. Be abe tas susitikimas.... Tas se
baptistų
kunigų, kurie “širdingai
Žėmiau
paduodu
vertimą
tūlo
nis.
avo gažmonių vargas
mažinasi. brolis,
Tabrize traukiasi jonės, tas naujas išradimas niai matytas ir pažystamas . — Ne, turbūt dėlto, kad manifesto vieno iš musų žymiau rekomendavoja” tą atsišaukimą,
Įe buvo
Amerikos šelpimo komitetas maištai.
bus įvestas visose civilizuotų veidas ligonio priminė jam aš panašus į tainistos brolį. sių idealistų. Nedaryčiau to, jei regys neprošalį būt ir mums su
ikakino
tame manifeste nebūtų daugelis mesti porą “sveika Marijų" už tą
senus laikus ir jis kaltino Ra
pagarsino, jog jau aukų mai
rmu viNežinojo brolis, kad tamista naujų istoriškų ir filiologiškų fak musų garsų sutvertoją nesančios
| Pietinėj Afrikoj, Joha- kraštų armijose ir kaštuos
tinimui Chinų baduolių ne
lulkmenisburge užgimė visuotinas nemažai milijonų.
— Kas tamista esi?, — ty jį teip myli.... Gal būti jis tų. todėl negaliu pasiganėdint vien “Reformuotos Katalikų Bažny
nčiomis
reikia.
darbininkų
streikas,
prie
to
vo, kad
liai užklausė gydytojas ligo gyvas.... Teip, aš matau, aprašymu tos ypatos darbų. Lai čios".
|
‘
Durnos
susirinkime
23
d.
tautiečiai nerustauja ant manės jei Toliau yra sekanti istorija, ku
streiko pristojo visi baltbario plianio, laikydamas ranka pulsą. kad tamistai sopa širdis.... aš išgirsiu ypatą. kaip paprastai ri. aš tikiu, užims “Lietuvos" skai
gegužio Stolypiu apreiškė, viai darbininkai 43 kasyklų
Brolis.
lieną ir
— Aš!?.... Aš darbinin Gal būti, kad tamista dabar šiądieniniai literatai kad daro. tytojus, nes dar negirdėta:
J°g randas nesutiks priver Johanisburgo aplinkinėse.
į, kurią
ir myli manę, bet už ką?!
Br. Vargšas.
kas, — atsakė ligonis.
Ypatos veikia ir ypatų darbai at “Reformuota Katalikų Bažny
smulkginai atimti žemės plotus
Jeigu
aš ištikto tamistos bro neša naudą ar nenaudą žmonijai, čia Amerikos", šaka Šen - Katali
mieste
Beveik
kiekvienam
—
Tamistos
vardas?,
—
lig
tos ke| Uraguajaus kongresas ir
nuo 130000 dvarponių; su
yra ligonbučiai, kuriuose ži netikėdamas parašui ant juo lis, ar tik panašus į jį, ar ne bet draugija arba jos dalys negali kų Bažnyčios Europos.
j, kuris
tiks vien priverstinai atimti senatas priėmė naujas tiesas, nomose valandose priima ir
dos lentukėj, užklausė gydy vistiek?.... Tamista nepažį būti gyriama arba peikiama už “Senoji Katalikų Bažnyčia liko
stilyg.kurių—šitoj republikoj
žemę
viešos
naudos
reikapavienių ypatų darbus. Romos si uždėta Europoj po vadovyste
sti manęs?....
apžiūri ligonius dykai. Ne tojas.
es gr įn
I( < r
liekasi
panaikinta
mirties
kadangi randas neturi
— Teip, aš nepažįstu tami legijonieriai apturėjo tiek garbės Dr. Dollinger, didžiausio Rymo
aše sau
Visai mažam kambaryj tokio
— Juozai'Margis....
bausmė
lygiai
kriminali

nuo gy ventojų Romos, kaip jų va Katalikų historiko po apskelbimui
tiek žemės, kad visų kaimiedamas,
stos, bet tamista kankini maligonbučio jau daug ligonių
—
Ar
seniai
tamista
sergi?
das Caesaris; tųj kurie karia popiežiaus neklaidingumo \ atireikalus galėtų užganė stams, kaip ir kariumenėj.
stovėjo, laukdami tos valan — Šešti. Inetai....
Proj
.......
vo ir mirė, užmiršti “vardai", cano Konsulium 1870. ~*rogresydinti
i. su 50
| 21 d. gegužio Odesoj dos, kada ir juos apžiūrės
_ ialikai,
— Kodėl?....
viškiausi
ir
mokyčiausi
kat;
Ligonis atfealllnėjo trumpai
tų kurie plianus darė ir vedė mi
„Anok
ta
nauja
negalėdami
sutikti
su
—
Aš
daboju
kiekvieną
darbavosi
juodašimčiai.
Linias, liko ne mirtini. Tūkstančius
I Laikraštis ,,Novoje Vregydytojas, kada ir Jiems, ne ir nenoroms, o gydytojas
ių lupi*
dogma,
greitai
prisidėjo
prie
Se
patalpino žinią, buk gonbučiuosę yra jau kelios turintiems skatiko prie savęs, gaudė kiekvitįD^ balsą, jie- tamistos pasikrutinimą, aš turime panašių paveikslų, todėl nojo - Katalikiško judėjimo, kurs
„Suviemaskoliškiemsiems anarchi- dešimtys jų aukų su apdau bus suteikta pagelba, bus su škodamas pažystamo balso gaudau ir džiaugiuosi kiek “atiduokim garbę, kam priguli”. pasiliko prie senojo tikėjimo ir
ą branŠtai vertimas aukščiau minėto
tuomet
Pereitą žiemą pasisekė žytoms galvoms, sulaužytais mažinti skausmai, kada ir jame, pilnojsgėfcos ir energi vienu tamistos žodžiu, vis manifesto:
nepadalintos bažnyčios. “Refor- •
manydamas kad tai mano “Atsišaukimas. Mokytojas, Sa- muota Katalikų Bažnyčia Ameri
bėtojas
įsprausti į tarnystą caro ru- šonkauliais; terp jų yra mo juos gydysjos brolio.
žmonės
kos” per savo formulas ir surėdy
n]e Carskame Sele. Jie bu- terys, vaikai ir studetai. Ma.
— Kas buvo tamistos tė brolis.... Kokios kančios!
Duris greit atsidarė, per
maritonas ir Geradarys.
no,
kad
tuos
maištus
surengė
— Tai apsirikimas, — pa “Tarpe septynesdešimtis milijo mą yra labiausiai pritraukianti ir
Vo pasirengę caro gyvenime
jas Įbėgo visados piktas, gy vas?
jlsčiuo— Aš neatmenu, — tyliai sirėmęs ant rankų, kalbėjo nų gyventojų Suvienytose Valsti suprantama Rymo - Katalikams,'
Pagimdyti tokią ezplioziją, pati policija
dytojas Margis. Bitą kartą,
rts Wajose yra septini šimtai tūkstančių tame pačiame laike ji padarė ra! urios visi rūmo gyventojai
i Sche| Ant salos Kubos sustrei kaip ir visados, Margis sku atsakė ligonis ir vėl karčiai ligonis, — nereikia tų jau kurie apleido Šamo - Gothiškas, dikališkas reformas, išmesdama
smų. Jei tamista gali mylė
bu*ų buvę užmušti. Tas ne kavo laivų iškrovėjai; jiems binosi.
Greit, apžiūrėjęs nusijuokė.
Į, kur’®
Livoniškas ir Lietuviškas valsti visas niektikystes (ar ir apie bu
— Ar gerai čia tamistai? ti manę — mylėk! Tai nie jas, valdomas Maskoliškų ir Vo vimą dangaus ir pragaro? Vert.)
pasisekė, kadangi sukalbi- pritarė darbininkai elektri vieną po kitam, varė ligonius
:i gi
blnkų raštai pateko į polici škų geležinkelių ir vandens per duris, liepdamas ateiti ki Ligonis nusisuko į sieną, ko, Jei aš Juozas Margis, o kiškų ciecorysčių (turbut po ke suformuotas per šimtmečių bėgį
I reika'
ne tamistos brolis.... Męs lias jų yra. Vert.) idant surasti ir prašalindama didžiausi skirtu*
jos nagus.
traukimo įtaisų.
Darbiniu tą kartą. Jis visados skubi pakarojo galvą po uždanga
visi čia broliai! Mylėk ta tą laisvę ir neprigulmystę, kurias mą terp Rymo Katalikų ir ProteI Angliškas randas Idijo- kai reikalauja 8 valandų dar no, vis kitą ir kitą kartą lie ir tyliai sušnabždėjo:
mista, ką gali; mylėk visus... jų tėvai prarado priverstiname stonų (? Vert.).
pė ateiti, vis teip per pirštus — Man gerai........
bo
dienos.
nuraminimui sukilimo

Draugysčių Reikalai.

Pajieškau savo pusbrolių Vii
— IMeistojas nebeišeinan
“Guodojamas Vincentas R. De-1nesiuose, arba pietuose, itaip ge- lietuviui tautiečiui, bet kai „protinei^”—' nepertikrįsl
ir Kazimiera Mačiulių, Kai
čio mėnesinio laikraščio “Svie
po Įnišrusi&m su biauriomis žodžiu. •• •
liams, vadovas ir reformatorius riausiai davėjui yra.
gub., Raseinių pav., Eržvilko^
Golubickienė.
Reformuotos Katalikų Bažnyčios! Jus esate širdingai kviečiami pa- mintimis
kryžiokui.
sčiaus,
Jokūbaičių kaimo.^B
PIKNINKAS!
v.—,
t kuris
to Ateitis” žada vėl išleisti
Amerikos tarpe Šamo - Gothų, Li- gelbėti šį darbą tos misijos ir Čiulpia lietuvių visuomenės
7-tas
Metinis
Piknykas
ir
ištai atgal jie gyveno
Ir męs geistiune, kad šiuo- magaziną, tiktai po kitokiu
vonų ir Lietuvių, buvo įšventin- spaudos ass. (žodis į žodį: “to paskutinius syvus ir da išjuo
laimėjimas
auksinio
laikrodėlio,
Teip-pat
pajieškau Adolfo fou
mi pasibaigtų yisi ginčai, ku vardu.... Gal senasis visuo parengtas Dr-tcs Sv. Antano iš švogerio ir Antano Poę^H
tas į kunigus 1S99 (vienok teisme j assist the work of this mission
kia tos visuomenes jausmus. rie nė besiginčijančių, nė menei nepatiko?
New York’e visi nurodyti vysku- and publication ass. Vert.) ar tai
Padvos, atsibus nedėlioj 9 d. bir Kauno gub.. Radinių
Ne vieta ir ne laikas man skaitytojų, negali pertikrin
’  pinigiškomis dovanomis, knygopai užginčija tą. Kam vėl meluo
želio (June), i<X>7 m- Bergmaną barko vaisė. Jie patys ar^u
ti? Vert.) Pristojo prie Šen Ka■ mis, rakandais, menesraščiais, etc. su tais „apšviestais” kūdi ti. Rd.
redakcijos atsakymai. Grove, Riverside, III- Piknykas tas teiksis duoti žinią ant
talikų ir likosi vienbalsišku nu■ ir esate kviečiami atsilankyti į šią kiais kalbėtis, nes jie, kaip
Antanas Beinario^H
“Buvusiam ant koncerto” Phi- prasidės 9-tą valandą iš ryto. In
tarimu Šen Katalikų vyskupų (?!) misiją bile kada.
641
Main
str., Cambridgrčort *
Lietuvos žydai, savę teisina.
ladelphijoj. Iš atsiųsto rašto ne ženga vyrui su motere 25c., mer
Kristaus Misija ir Lietuvių
namo paskirtas misijonierium tosi
Negalėdami mano reikalavi XXII SEIMAS SUSIVIENYJI- galima suprasti, ar aprašomas ginoms gi dykai. Širdingai užSpaudos Bendrija,
banyčios Amerikoj.
(Kur tat
mui
užgana padaryti, manę MO LIETUVIU AMERIKOJ. naujas konceitas, ar tik taisomas, kviečiame visus lietuvius ir lietu
bažnyčia yra? Vert.) Specijališ-• 82 — 17 gatvė, S.S. Pittsburg, Pa.
Pajieškau ^avo mamos
j
vaites, vaikinus ir megeles, atsi
Gavome žinią, * jog per pirmą arba kitaip aprašytas senas, kokio
<os užduotis tos bažnyčios yra:
Galas. Daug navatnių daiktų: vadina akla fanatike, o jie
rių Jozes ir K "r-; jau ięjj
I
Jie naujos seimo dieną, 27 gegužio, vos tapo aprašymas jau tilpo “Lietuvoj” lankyti ant musų pik nyko, ir link
a) Parodyti kelią prie išganymo1 Negirdėta gentis: Šamo Gothai; mat idealistai!
smai su mumis laiką praleisti ant nuo manęs prasišalino,
savo
laike.
Jeigu
tai
aprašytas
Iš
Šelpimas vieno gadynės pranašai, siūlantieji išrinkta seimo viršininkai.
Rymo Katalikams, paverčiant 18,00 lietuvių.
arba taisytas senasis, tai juk tai čysto oro. Muzikė bus puiki, ku svarbų reikalą J<* pačios V b, I
rinkti:
seimo
vedėju
V.
Kaunas,
bažnyčią į įstaigą susitaikančią su žmogaus. O geradėjystė Dievo! žmonijai rojų, dangų ir amži
syti perbėgus čielam mėnesiui su ri linksmys mus per visą dieną. kitas teiksis duMi žinią
■cjomonėms ir ėharacteriu žmo Jau neužilgio Tavę savo galybe nus ant šios žemės palaimini iš So. Boston, Mass.; pagelbinin1
viršum laiko po koncertui visai ne Bus teip pat ir skanių gėrymų: *0:
guodotinas Dilionis perviršys!
nų.
mus. Jie yra suirusios da ku J. Tareila, iš Ansonia, Conn.; paranku. Ant galo ir visi tie da alaus, skanaus midaus, arielkos,
Miss Mary (>szkin,
I raštininku F. Bagočius, iš Pittsb) Išgelbėti dusias visų tų, ku Šen Katalikų ir Reformuota Ka
99 Prospect str., Brooklyn. \ y
bartinės tvarkos taisytojai. burg, Pa. ir II raštininku K. Ba- lykai ne teip svarbus, kad juos cigarų ir gardžių valgių.
rie pametę Rymų Katalikų bažny talikų Bažnyčios, ar jos viena, ar
Imkite 22 ui. karus, arba 12 ui.,
reiktų po kelis kartus atkartoti,
čią, atsisakė nuo visų bažnyčių dvi skirtingos ir abiejų galva yra Jie yra žadamo rojaus kuni levičia, iš Chicago, 111.
paskui La Grange karus, kurie
Pajieškau lietuvaitės apsbę&,
nors
ir
perstatant
kitokioj
šviesoj.
gaikščiai.
bet
da
tokie
auto

god. D. ir pagaliaus dar misijo
dogmų ir tikėjimų.
mui, ne jaunesnės kaip 16
:
Viską
reikia
daryti
savam
laike.
daveža
iki
pat
parkui.
misijos? kratiški, kad, Aukščiausias,
c) Padaryti svetur gimusius nierius terptautiškos
Komitetas.
ne
senesnės
kaip
26
metą,
by
b.
Rymo Katalikus gerais Ameriko Viena negal būt, nes Šen Kata susimylėk, nes be jokių prin
kio tikėjimo. Aš esmių tikrąjį,
nais, liuosais nuo visokių civiliš likai, turbut tie, kurie tebsilaiko cipų, be jokių klausimo išPiknykas.
tuvys ir Rymo katalikas. Jei ka.
senoviškų dogmų ir ritualų, o re
kų ir reikalingų viešpačių.
gvildenimų, tuojaus tau cari — Pagarsėjęs jau rytinėse
tros širdis linksta į šitą tikėju
Jau
ir
vėl
męs
čia
net
antrą
Pamatiniai įstatai Reformuotos formuota. tai reiškia “iš naujo su
škai
atsako,
kad
»,bit
’
posevalstijose,
atvažiavęs
U
Lie

kartą!
—
Antras
didelis
piknykas
ir
tegul
atsišaukia. Malonėčiaa,k4
Pa
Katalikų Bažnyčios Amerikoj yra: formuota” arba perdirbta.
SAVĘS UŽGINČIJIMAS.
Apvaikščiojjimas
parengtas
Gvar

ir
fotografiją
savo prisiųstą.
mu
”
ir
viskas,
girdi,
socijaliztuvos,
P.
Grigaitis,
L.
S.
P.
1. Pamatai: tikėjimas į mokslą galiaus dar “Reformuota Katali
Ant
pokilio,
parengto
vieno
la

dijos
Did.
Liet.
Kunig.
Vytauto
turiu
dvi
krautuvi
arba štora.
Kristaus ir apaštalų, paremtą kų (Bažnyčia Amerikos! O tem mo žadamas rojus turi būti. atstovas, iki 2 berželio atkaks
bai turtingo žmogaus, buvo pra ant Town of Lake, Chicago, III., Meldžiu, atsišaukit ant šio
ant rašto švento, kaipo priimta pera! O mores! Juk čia iki šiol Ne, toki pranašai rodosi Jau į Chlcagą. Dto turėtų pasinešta, jog pokilio parengėjas su kuris atsibus nedėlioj 16 d. June so:
visi tikėjimai ir netikėjimai buvo mums nebreikalingi, nes po> naudoti Chicagos lietuviai ir
rytų ir vakarų.
silaikydavo
nuo valgymo kuomet (sėjos), 1907, Slavie darže, ker
P. Barr,
2. Atmetimas visi) dogmų ir lygus, nebuvo nė vieno privile jų kailiu neapykanta žėri. visokios organizacijos; turė
būdavo
geriausi
ir turtingiausi tė 47-tos gatvės ir Winchester av. Box 124,
Montello, Masi
gijuoto,
o
"Amerikos
”
bažnyčia
tradicijų (čia tenka 6 žodžiai, neTeisybė, socijalizmo mokslas tų parengti susirinkimus. valgiai paduodami. Jis, sulyg to Apvaikščiojimas prasidės 12 vai.
išskirimas. Vert.) nepriimtas su reiškia vienintelę valdžią bažny
yra tobulas, geras, brangus Grigaitis yra geras kalbėto pranešimo, nusišypsojęs tarė: “Aš dieną, o piknykas — 3 vai. po Aš, ką tik dabar atvažiavai ij
čios, panašiai maskolijos Greko jungtos bažnyčios.
užginčydavau save ir susilaikyda pietų. Muzikė po vadovyste J. Lietuvos, Uršulė Ba-tkevičieač,
3. Nepriklausomybė nuo Popie- Ortodoxiškai (pravoslavų). Tik ir pagirtinas. Męs jo laukia jas, kalbos jo skiriasi nuo
vau
nuo visokių skanumynų ku Bagdono, surinkta iš geriausių pajieškau savo sūnaus Silvestro
me
ištroškę,
bet
kitaip
męs
kalbų
Amerikos
lietuviukų
žiaus, kuris savinasi neklaidingu jau nieks tokių naujienų visuo
riuos
per daug mylėdavau. Kaip grajotų. Ant pik nyko atsilankęs Bartkevičiaus, Kauno gub., Teb
Ta kalbėtojų, iš Grigaičio pra
mą ir skelbiasi, jog jo Valdžia yra menei nepraneš, kaip Lietuviškas tą mokslą suprantame.
jus,
aš
buvau visada didelis my nė vienas neras sau nepatinkamo šių pav., Varnių vol., iš dvaro
absoliutiška ir net augštesnė už misijonierius ir spaudos asylas sai mokslas yra pilnas meilės kalbų daug galima-pasimo
lėtojas
valgymų ir gėrynių, kol dalyko, visi bus pilnai užganėdin Vembutų. Jis pats ar kas kitas
(jo paties žodžiai.).
civilišką ir politišką valdžią. '
ir rodos. Neapykantos Jis kyti.
pilvas
neužkomanduodavo:
Ga ti. Visus užprašome: senus, jau teiksis duoti žinią ant adreso:
4. Vienybė ir meilė su visais Nestebėtina, jog pasivadino pats nepažįsta.
Bet mųsiškiejie
—
19-tų
Gegužio,
Lietuviai
na
!
Aš
sustodavau
laiku
ir nus, vaikus mergaites atsilankyti
Uršulė Bartkcvičienė,
krikščionims, atmetant visas dok savę spaudos asylu, nes circulatokie
pranašai,
išperos,
tą
moksl/jelviai
Valparaiso
Uni

dabar
esu
sveikas
”
.
Pilvas
visa
 ant šio iškilmingo musų pikny- 9232 Harrison av., Chicago, III
trinas Rymo Katalikų bažnyčios, rai (manifestas) atspaustas tokioj
vaidino dramą da tau pasakys, kada perdaug, at ko, kuris parengtas vienos iš ge
jog kitur nėra išganymu kaip vien sudarkytoj angliškoj kalboj, be mokslą ant savo kurpalio versiteto
jokio atžvilgio ant gramatikos ir tempia ir klaidina visuomenę. trijuose aktuose, „Paskuti mesdamas nors ir geriausius val riausių draugysčių. Neužmirškite
Rymo Katalikų bažnyčioj.
Pajieškau Povilo Mockevičiaus,
5. Maldos sava prigimtame lie rethorikos, jog tas vardas netik Jie išlieja savo tulžį ant tikė nė Banga'' ir komediją vie. gius ir tu pamesi apetitą. Tokia 16 d. Sėjos, njoyni.!
Gyveno Kensington, III. Jis pats
Komitetas.
kad yra teisingu, bet vertėtų dar jimo, ant krkščionių jausmų name akte, „Knarkia palie me atsitikime , žinoma, Trinerio
žuvy). Į
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant
Amerikoniškas
Elixiras
Karčio

dėl
pakavojimo
ausi|
geradėjams
6. Komunikabtai priima duoną
adreso:
spiaudo.
Jie nepripažįsta pus”. Publika užsilaikė kaip jo Vyno, kuris kiekviename atsi
žmonėm bent ant kepuraitės šli
Didelis
Piknykas!
ir vyną.
Frnciškus Bagdonas;
jokių viršprigimtų spėkų, ar niekados. Nesimatė nė vieno tikime neatlaidžiai pagelbsti, at7. Laisvė tikėjimo (ar ir Rymi- aukanti. Aš duodu 25c. ir tris
Draugystė
Lietuvių
.
Evangeli

9232
Harrison
av., Chicago, I1L
“sveika Marijas” (kaip parašyta) malonių, nes jie patįs esą iš rūkančio, nesigirdėjo kalbų liuosuos tave nuo negerumo. Jis stų Luterių parengė pirmą didelį
nio? Vert.)
savęs pilni pajiegij ir labai ir šnabždėjimo, kas pas lietu suteiks daugiau pajiegų skilviui,
8. Panaikinimas kunigų bepa- kas daugiau. Viską pasiuskit
piknyką nedėlioję 2 d. birželio
sau
maloningi.
Tat ar-gi vius paprastai daroma; kiek suskubys zlebčiojimą ir išvalys (June), 1907 m., A. F. Schult’s Pajieškau Selemono Vosaičkt
vietą”.
tystės.
Suvalkų gub., Vladislavo pavieto,
F. J. Bagočius.
galima su tokiais žmonijos vienas žodis buvo girdžiamas kraują nuo visokių išmetu. Tau Parke, Riverside, III. Pradžia 10 Griškabūdžio gm., Devižiu kaimo.
9. Rinkimas kunigų per žmonis
(o kaip su vyskupų “pasiųstais”?
abui darbuotis? Ar galima ir turinį aiškiai galima bu nebus galima perdaug apsunkin vai. ryto. Inženga 25c. porai. Im Pirma gyveno Gardner, Mass., o
ti skilvį. Naudok šitą vyną —
Vert.)f
Juos pavadinti tuos ideali vo suprast.
Aktoriai savo gyduolę visokiuose nežlebčioj.imo kite 12 gatvės karus iki Harlem potam išvažiavo į Chicago, III.
10. Vedimas bažnyčios reikalų Mano paskutinis žodis.
stais, kurie nesupranta idea darbą atliko gana gerai, už blogumuose. Nėra geresnių vai Avė., iš ten Suburbau karą net Meldžiu atsišaukti ant zemisas
. per trustesus išrinktus parapijonų.
Žmogui labiau širdį skauda iizmo žodžio prasmės?
Ar ką kiekvienas buvo apdova stų pagerinimui skilvio. Visose iki vietai. Arba, Organ Avė. ka- paduoto adreso:
Guodotinas V. R. Delianis,
rą iki 22 gatvei, o iš ten — Su\\ illiam Evans,
f “Gruodžio 27, ,1907. Pittsburg. Pa. nuo liežuvio, negu nuo bo galima su jais kalbėtis^ jeigu notas deląų plojimu. Geri aptiekose. Jos. Triner, 799 S. burbau karą iki vietai. Visus lie- 5 Baker str.,
Gardner, Mass.
tago. Teip sako senoji pa jie neatsako ant klausimo, o buvo: Dėdė — p. 8. ^apron- Ashland Avė., Chicago III.
“Kristaus Misija Uždėta
tuvius, lietuvąites - prašom nepa
Ir ištikro teip yra. ypač da tokio svarbaus ir žin- skis, Dulevičla — p. K. Luko
Dvasia Viešpaties yra su ne tarlė.
miršti progos ant šviežio oro link
Pajieškau Liudviko Savickio iš
nim. Jis privedė mane skelbti Atsimena skaitytojai “Au geidaus klausimo? Negalima šius, ypač atsižymėjo trečioj
smai pasibovyti ir prie geros mu miesto Telšių, Turiu svarbu reiPRISIEINA PAAIŠKINT!
evangeliją neturintiems, siuntė šros’' prelekcijų aprašymą, su jais užsidėti, nes, pav. J. veikmėj, pirmame ir antrame
zikės pasišokti. Kviečia.
kalą. Meldžiu atsišaukti sckanKurie
tik atsišaukė, serganti ir
manė gydyti pavargėlius širdyje tilpusį 14-me “Lietuvos” nu- G—žis, aiškiai pasirodė su išėjimuose bepročiu.
Komitetas.
Terp yra išgydyti, nuo visokių ir sarčiu adresu:
Luk. 4:18.
meryj.
Atsimena lietuviai suvaikėjusio vyro protu. Ne klausytojų matyt buvo besi- matlivų ligų, tai guodžiasi: jog
Lievon Citovvicz,
•
APGAUSIM M A8.
Aštuonioliką tūkstančių Lietu- ant to aprašymo Tamsunės
43
Arthur
str.,
Montello,
Mass.
galėdamas man švelniau atsa šluostančius ašaras.... Ne- seniai ir iš kart butų atsišaukę į Chicago. Iii. Tarime ui garbe apvių (??!!) yra šelpiami per pasi
atsakymą, o pagalios 19 ir 20 kyti ir paaiškinti, nors savo tankiai tas terp lietuvių atsi Institutą, bet vengėsi, kad į ap reiktiti vbvo broliami lietuviam*, Jog
stengimą vieno Šen Katalikų kumuiu draugyste ,,Palaiminto* LietuPajieškau Antano, Mikolo ir
numeriuose “Lietuvos’- truk- Mktumą ant mano tikros pa tinka! Gyvas ir naturalškas garsinimą laikraštyje, nepagarsin- ▼oc
nigo jų tautystės.
” parengė pikninka, kuris atsibus 2 Andriaus Liutvinų iš Netičkamtumem
ligos
ir
varda
su
pravardę
d. birželio, 1907 m., puikiausiamedarie.
“Materiajiliška pagelba yra su šmingus Tamsunės iškolioji- vardės išliejo. Tai tame J. buvo Petras—p. A. lauraitis. prieš pažistamus ir gimines.
pio, Kvietiškio gmino, Marijam
L y Bergmao’t G rovė, Riverside, III.
teikiama. 18.000 Samoghotų. Li- mus už jos didį fanatizmą. G—žio yra ir idėja ir naujai Išimant nekurias vietas, lie
Per tai, mums prisieina ir dabar Sairdiogai uikviecziame Tisus lietuvius polės pav., Suvalkų gub. Gyve
vonų ir lietuvių šioje aplinkinėje Tamsunę koliojo A. Žimon. nukaltas mokslas? Artai so- tuviai moksląeiviai parodė, paaiškint, visiems ant kart pra ir lietuvaites atsilankyti ant izio pui no kur nors apie New Yorką.
yra sušelpiami per pasistengimus tas, paskui J. G—žis.
Abu cijalisto darbas? Ne, tai dar kad galima geriau atlikti nešt, kad išsigytlit nori, — tai gali kaus pikoinko, kur galėsit? savo szirdi Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
Kristaus, misijos — pietų dalyj. du eina vienu keliu, stengiasi bas nesubrendusi© vyro. Jis darbą, negu kaip teko iki rašyt be jokios baimėę, kad ne tik nuraminti ir szvieilu o u pakvėpuoti. žinią ant adreso:
Teipgi bus lietuviszkas choras isz ApMisija randasi po num. 82 South skaitytojams akis aptraukti
Jos Kulbokaitis,
socijalizmo mokslo,turbut, nė šiol matyti vaidinant lietu bus išgydyti, bet ir nieks apie juos veizdos D.evo parapijos, kuris padai
17 gatvė ir,yra užlaikoma guo176
Bolton
str., So. Boston. Mass.
kokiu tai raudonu dažu, kad ra da nė pauostęs. Bet kiek vius: jie parodė, kad lietu nežinos, jei pats išgydyti nepasi nuotas keletą dainų apie brangia musu
dotino Vinco R. Dclianio. Pirtėvynė
Lietuva.
Ant
pikninko
bus
i»zgirs. Kadangi savas padėkavomiaus (ar dabar ne? Vert.) Šen tik visi sotintusi, žiūrėdami į esu patyriusi, tas vyras tik viški! drama gali pakilt aug- nes išgydyti, tai tik pagal savo laimėjimas auksinio 110. Žodžiu sa
Pajieškau Jono Elvikio ir Pra
Katalikų kunigas ir misijonierius raudoną vėluką, kaipo į ženk save vargdienių akyse augšti- ščiau, ir tapti gyvu veidro norą, kožnas gali garsint laikraš kant. kss atvažiuot ant musu pikninko, no Gendroliaus. Gyvena abudu
tarpe Šamo Gothų. Livonų ir Lie lą palaimų ir išganymo.
na. Na, jį Žimontas apvaini džiu musų klaidų; jų darbas tyje, jeigu jis, tai yra išgydytas, tas nesigailės. KviecziaKOMITETAS. dabar Chicago, III. Už prisiuntuvių, kurs dabar pašvenčia visą
Dalykas tame, Buvusiose kuos, o jisai A. Žimontą, bet parodė, kad ir lietuvius inte teip nori ir yra teip dėkingas už
timą man jų adreso duosiu gerą
savo laiką dirbdamas tarpe savo
dovaną.
prelekcijose prelegentė, p. K. ant klausimo vistiek negali resuoja drama, kad ir jie mo išgydymą, nes rašinėti į laikraštį
tautystės žmonių gyvenančių šia
N. Gendrolius,
A. G., plačiai aiškino moterių ir negalės atsakyti, nes teisy ka ramiai užsilaikyti.......... jiems patiems t. y. išgydytiems
PAJIEŠKOJIMAI.
me mieste. Misija darbuojasi pra
287
—
3rd
str., So. Boston, Mass.
nieks
negali
uždraust
kaip
ir
vi

Moksląeivių teatras visgi atdedant nuo 12 d. kovo 1905 ir už su vyrais lygybę, irsocijaliz- bė visuomet akis bado.
siems raštininkams.
Myliu socijalizmo mokslą, si žymėjo.... Užsibaigus tre Bet padėkavonės tilpusios mus Pajieškau gero darbo. Esmių
ima tą pačią vietą, kurią tūla pie mą. Priminė butus ir nebu
Pajieškau Urbono ir UrbonaiGalop išnieki bet ne lietuvišką socijalizmą, ciam veikimui, publika iššau apgarsinime arba paveikslai, tik jaunas vaikinas, 20 metų amžiaus. čio. Abudu paeina nuo Balbieri
tinės dalies bažnyčia turėjo užė vus daiktus.
6
metai
kaip
gyvenu
Amerikoj.
musi- ant tūlo laiko, bet nenusi no Christaus mokslą irabel- kurio nariai be jokių princi kė autorių, kuris čia pat bu tada patenka, kada išgydytasis iš
Moku 4 kalbas, su rašymais ir škio, Suvalkų gub. Jų brolis, Jo
sekus, pardavė Kristaus misijai. nai tikėjimą. Išreiškusi ne pų, be jokios taktikos, savo vo.
Matyt terp lietuvių dėkingumo' pats ant to pristoda skąitymais: lietuviškai, angliškai, nas, likosi užmuštas ant geležin
Minėta misija yra
užlaikoma
apykantą prieš tikėjimą, po tiškai stengiasi žmonėms pan moksląeivių yra spėkos, tik mas ir prašo mus pagarsinti; nes maskoliškai ir lenkiškai. Neuž kelio 12 d. gegužio. Liko jo praliuosa pašelpa nuo žmonių prita
viskam užklausė: Jei kas no čius užkabinti, jausmus ap tai jos reikia išdirbti.... Gei iš kur mes išgydyto žmogaus pa siimu su nereikalingais papročiais, pertė verta apie 2,000. Jeigu nieks
riančių tam darbui. Ji yra terpveikslą gautumem, jeigu jis pats
neatsišauks, ji liks miesto val
tikėjimiska (nepriklausanti jokiai ri paduoti kokį nors klausi spjaudyti, meilę išnaikinti ir stina, kad ir ant toliau musų neatsiųstų. Taigi męs ne tik kaip tai: gėrynių, rukymu, nė ki
džioj.
Atsišaukite ant šio adreso:
tokiais. Apsiimu geriausiai atlik
sektai. Bet juk pirma sakyta jog mą, ji, ar kas kits, atsakys. visus žmones padaryti anar moksląeiviai neužmirštų ir
sveikatai suteikiame pagelba, bet ti darbus, kaip tai: aptiekose,
Thad Ulsky,
Šen Katalikiška Vert.)/ ir jos Tamsunė tat atsiliepė: Jeigu chistais. Neveliju nė vienam tankiau rengtų panašius va
ir pagal sergančio norą, sąžinę bankose, kontoruose, spaustuvė 1923 — 22nd Av., Scattle, \\ash.
mokslas religiškas; prieg tam pa- Christaus mokslas yra priešin su lietuviškais socijalistais karus..........
pasielgiame.
se, agentūrose, ir visokiose krau
gelbinga ranka yra ištiesiame vi gas progresui ir apšvietai, susitikt, kadangi jie, ar susi
— Arti " Blue Island ir Už tai, kožnas atsišaukęs, jeigu tuvėse. Galiu uždėti kauciją ko Pajieszkau mvo brolio Aleksandro Josiems neturintiems užsiėmimo (po tai ką-gi gero yra nuveikęs
nuszio, 4 metai kaip Amerilo e. Girdė
ėjimuose, ar susirinkimuose, 22-ros gatvM,įltrto namų viršų dar turi savyje kiek sveikos gy dą kas tik nori, didelę ar mažą, jau, kad pirmiau gyvene# Chicagoja
aplaikimui $1,00 žmonės tampa
tasai pagirtinas socijalizmo ar pasikalbėjimuose vien tik tinės lubosįjunk ūmo pri vybės, ne tik ką bus išgydytas, /eigų kas reikalaujat, kaip viršmi- Kauno gub, Vilkmergės pavieto, Ly
pasiųsti skebauti.
Pats buvau
bet ir gali būt ramus be jokios
duokių parzpjos, Juogvy i j sodiiaua
tos kontoros sekretorium, tai mokslas? — Ir ką susirinku tyčiojasi iš Christaus mokslo krautos medinae medegos. Vi baimes, kad išgyjus, jeigu pats nėta, mokyto ir protingo žmo Jis pats ar kaa kitas teiksis duoti iinia
gaus,
prašau
atsišaukti
ant
mano
Na-gi nieko! ir tikėjimo ir jo pasekėjų. sos keturiol lubos, krisdamos
žinau
ir
persergsčiu
visus. sieji išgirdo?
adresu:
nenorės, tai apie gydymą, liga ir adreso:
F. Jonuszis
Vert.) svetimžiamiams. Nuo lai Nė vienas socijalistas negalė Jie visa gerkle šaukia: „lais viena ant kįtoė, liko įlauž kitus dalykus, nieks iš mus neiš
V
K.
M
Armonas,
731 W. Lombard 11Baltimore, M d.
ko misijos užsidėjimo pamaldos jo visuomenei ant minėto vės!”, o tuotarpu tikinčiuo- tos.... Yxa kali sužeisti ir galįs ne už joki užmokesti ant
Burleigh
st.
6
būva laikomos po 2 sykiu ant die klausimo atsakyti.
Tatai ir sius, o ypač katalikus, išjuo- užmušti.... * Policija nieko svieto, paslaptybės yra šventi
Cambridgeport. Mass.
nos ryto ir vakaro mete, Lietu užpyko ant Tamsunės tų pre
kia. Noriu moterims su vy- nedaleido prieUb artin, gel užlaikomos. Bet patys jeigu nori
29 d. balandžio persiskyrė stt
viškoj kalboj (o kaip tie Šamo
lekcijų vedėjai. Pirmiausia rais lygybės, bet ne tokios, bėjo žmonių 1 tHctai ugnage- garsintis ir dėkavot, tai nuo Jus Pajieškau savo pusbrolio Ka šiuom svietu Magdalena \\ alioGothai ir Lavonai supranta? Vrt.)
priguli.
Su guodone,
zimiero Valiuko. Paeina iš Su kienė, po tėvų, Spauštinaičiukė,
ir lankytojų iki šiam laikui buvo Tamsunę iškoliojo A. Žimon- kaip J. G—žis, kuris mote- šiai. Dirbo “ tfcn daugiausiai
Dr. Collins Medical Institute, 140 valkų gub., Marijampolės pavie
”
23 metų. Velionė paėjo iš Kauno
. 746, priskaitant nedeldienines pa tas, o paskui, kaip sakiau, ries padėjimo nežino ir var lenkų.
W. 34th st., New York, N. Y.
to, Jozuniškių kaimo. Meldžiu gub., Raseinių pav., Mantvilų kai
J.
G
—
žis
(
“
Lietuva
”
No.
20).
maldas, kurios yra labiau lanko
giai žinos.
— Lietuviška Co-operatiatsišaukti ant šio adreso:
mos, negu kasdienines.
mo. Mirė Troy Hospital, pragu
Žimontas Tamsunę išvadino Tat baigiu šituos paaiški ja “ŽinyČia” žemfės visgi nenu
AUKOS.
Joe \Valukas,
lėjus 3 mėnesius. Paliko savo
Pittsburg “Chronicle Telegraph.” akla fanatike, liepė jai „apsi nimus tiemdviem karštuo pirko, kadangfnorint pirkti,
K. Kilikevičia $1.00; J. Vaitke- 205 — 2nd str.,
Troy, N. Y. vyrą ir gimines dideliame nuliūdi
Balandžio 6, 1905.
» šviesti”, o J. G—žis, tą pa
liam ir pasakau, kad daugiau agentai rodė vieną, o kartą vičia, J. A. Dzedolikas, A. Dzeme. ‘ šventos atminties Magdale
Tas darbas yra užlaikomas liuo- antrinęs, net Tamsunės pseuper laikraščius nesirokuosiu, išrinktiems delegatams nuva dolikas, J. Zenkevičia, A. Zenke- Pajieškau draugo, Jurgio Vir na turėjo čionai savo brolį ir se
snorių dovanoms, tų kurie tiki į
donymą atvertė kiton pu nes matau, kkd tiedu ponu žiavus apžiūrėti, norint įmo- vičia, A. Saruočkis — po 50c.; T. šijo. Lietuvoj buvo kriaučium. serį Marijoną Mikutaitienę; Orantą. už ką tas darbas stoja.
sėn. Tat visiems dabar aišku, ne socijalizmo pilnu, bet pil kėt pinigus, parodė balas ir Žuraiickas, G. Žurauckienė, J. Paeina iš Kauno gub.. šatių pa ge, Mass., kur ir kūnas jos tapo
Dovanos, nežiūrint kaip mažos,
Baudonus, B. Bartkus ir J. Stepo rapijos, Daktarų sodžiaus. Jis
Didi nu puikybės, o ši pastaroji, kalnus
palaidotas su visomis bažny0"
Išlaidų tuom taryra nuo! visų nuoširdžiai priima kas yra toji Tamsunė.
naitis — po 25 c. Viso labo $5.25. pats ar kas kitas teiksis duoti ži
tat
dėka
p.
G
—
žiui
už
tokį
nėms apeigoms.
kaipo kokia sloga, žmoniją pu su pirkimu nenupirktos Paskiriama sekančiai: $2.75 kanki nią ant adreso:
mos, ir duoklės yra priimamos reJoe Walukas.
guliariškai. arba progai pasitai- visuomenei prhdtarnavimą, kankina. Tegul manę nieki žemės “Žinyčia” turėjo ne niams, $2.50 Revoliucijai, L. S.D.
Jos Hurnesh,
■kius, ir gali būti užmokėtos mė- bet padėka ne kaipo kokiam na, aš tylėsiu, nes tokių mažai.
Partijai.
513 N. 8th st., Kansas City, Kans.

YIETINIOS ŽINIOS.

APGARSINIMAI.

PINIGŲ PREKE.
Iki 500 rublių, rublis po.................... 52*4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..52
Virš 1000 rublių, rublis po........... 51%
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
tai siųskite per ‘•Lietuvos” redakciją,
adresuodami teip:
A. 0LSZEW8KI
3252 80. Halsted StM
Chicago, III.

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

Laivu Kalendorius.

3202 So. Halsted Street, kampas 32ros galris. Oiicago, III-

,
. Lietuviai, n«*Muoklta uve apgaudinėti vi»okl<*m* pr»fM<4lata»?-lpecl4ali»tam» Ir
•unaaktartata*, oaa kuriuo* tik pinigu* tukinate, o (reikalo* Ir te»n>a<>*
negaunate.
5
h
J**,!"-* Gralfunų, ji* duoa teteingflMdt *VMI ir paauk y*,

•

•r gailute Ižgydy U Ir kaip Ilgai gydymo* trauk (U.
„
l)r A. L. Grteėuna* u*«uv*dik>jo dar lokio ligonio Ir II piety paniAytno naaako. ar
ligoni* yra išgydoma*, ar na; kurį apallma Itgydytl, ligydo greitai Ir ni maig i/mokestį.
Už sužetetu* vl*ada ui»tola Ir kompanijų agentai nenvprrka mane*. ,*h it |*t|etna
karų, geležlnkalių ir tt, *utelkia grvlta pagelta ir ruda, o *u*ck . v" >, klau*o
Dr Graiėuno rodo*, gavo vlaada gerų atlyginimu.
•
Uv4ovi»»kiat lifatbtMrtumo: l'yrUt<u. JfotrrMiutr
g
Valandoi prUmlmo ligo*iy ka»di**ir n»diUomt: Nuo l ryto
10 tol f; / ro.

Telefonas 73*t Yarda.

šitas Kalendorius parodo kada, iš Kar 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 j Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iŠ kur laivą gauti ir kiek visa
kelionč kaštuos.

.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.’’|
Guodotinom* tautiszkotns ir b«i-i
nytmems Draugystėms i*idirba:-<

J Guodotiaietns Kunigams iudir* B
iba:-Kapas, Arnotas, Dalmati- l
Karūnas, Amerlkoutazkes
^kuN, Albas. Stulas irwi*u*baž-B
Wollawas, Saarpos, Juos
tnytimu parėdus. Visokį darbę at- ■
• lieka artistui kai in laikę.
tas, Kukardas, Zouklelius,1
j Norėdamos guodotinoa Dr-tes, K
Kepures ir dėl Marszaiku'
larba guudotini Kunigai, kad Jusu R
parėdus.
*į darbu butu pridsraneziai atliktu ir tuom suuelpt sawo tautetę, patrukite ji tikrai S
I lietuwaitiai,

Prof. J. C.'Keturakis,
Baigę3 muzikos mokslą A.meritoje p™*- HarMd B. Dimonil Signors Co. Conservatory. Užsiima
visokiais grajimmais ir duoda lek
cijas ant skripkos. Norinti gerai
įmokti grajyti. atsišaukite pas jį.
t So. Halsted St., Chicago, III.
Telephonas Canal 6292.

T. ANDR USZEVVI cz

115 W. Dlvision St.

Ant Pardavimo.
parsiduoda labai pigiai, geroj viewi lietariMk** aaliuo&s iu visais tavo„L; vieta lietuviu 'apgyventa Priežajtij parisimo — ^aviniokas iszvažiuoja
tervoen. Atsitraukite pas
J. J. Kvsderis
|UMarkei si.
W u:eg.n. Iii.

Stereoskopai
arba;
Panoramos.

St?reoskopaš arba Teleskopas yra tai
Reikalaujame 500 darbininkų Kali- prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
jDraijoi Ir Washington valstijose prie
ant abrozėlio. abrozėlis pavirsta į na^ediio darbo ir lentų piovinyčiose.
turališkų paveikslą, kuriame matai čleAlgos nuo $66-7-.$! 15 per mėnesį. KeJas grupas žmonių, trlobų. visą mie
Uocė nuo Chicagos 151.50. Reik liau
stą. plačius laukus, miškus, daržus Ir
ja aagiiakasių valstijose Colorado ir
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie>Yashington; algos $4. ir $6 ant dietoje būtumei ir viską savo akimi ma
ass. Geriems darbininkams kelionės
tytumei. Teleskopas paverčia į natusugrąžinami.
Reikalaujame
raiišką ėsybę, padidina jį atskirsto
g# darbininkų prie geležinkelių, val
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ne
stijose Idabo. Washington ir Montapaveikslu, bet tikru atsitikimu.
M, algos $2-25 ir $£00 ant dienos.
Męs turime dabar ant pardavimo gra
Kelionė iš Cucagos* $14.00. Teipgl rei
žlaushis stereoskopiškus paveikslus,
kštajame darbininkų ant geležinkelių
kaip matote žemiau surašytus.
valstijose: South Dakota. Nebraska.
Serija susidedanti iš 100 sekančių pa
lova, Wisconsin. Michigan ir Illinois. reiškiu:
Kelionė dykai. Reikalaujame 400 dar- 101 Besiartinanti audra ant ežero Erie.
btainkų Michigano ir ,Wisconsino girio 102 New York. Tavorų krovimas J di
se prie medžių kirtimo ir lentų piodelį oceanlnį laivą.
Tinyčiose. Algos nuo $28 iki $35 ant 103 New York. Pilies daržas (Casttle
mėnesio,, pragyvenimas dykai. Kėlio
Garden).
ji sugrąžinama ilgiau dirbantiems. 104 Boston. Ežeras viešame darže.
Teiogt reikalaujame vedusių ir neve- 105 Atlantic City. New Jersey. Pamatuių vyrų Chicagoje ir aplinkinėse.
ryj.
Ateik taojau ar rašyk įdėdamas už 2 100 Niagara. Patkavinis vandenskritys nuo ožlnės salos.
(Horse
centus įtampą, klausdamas rodos. LieShoe Pails from Goat Island).
turiškas agentas.
107 Chicago. Auditorium viešbutis ir
J Lucas.
Michigan Avenue.
IS Sol Clark st. (Room 3), Chicago.
108 Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904m.
Reikalingas vaikinas ar mergaitė,
14 Iki 18 metų senumo, prie ofiso dar 109 Moki indijouas namieje.
110 Moki indijonų gyvT^Nhas.
ko Tdetuvosf" redakcijoje. Turi būti
gerų tėvų vaikas ir gerai mokėti ang 111 Sioux indijonų vadas. He No-Fraid.
liškai ir lietuviškai rašyti ir lenkiškų 112 Vartininkai (The Sentinels) 3.043
pėdų augščio. Yosemtte, Cal.
kalbą nors .btskį suprasti. Gera vieta
113 Motina girių. C3 pėdas apėmlo. Yoir gera mokestis geram vaikinui, ar
semite Klonyj. Cal.
merginai. Tegul atsišaukia tik toks, ku
114 Magdelenos Kolegija, Oxford. Ang
rti yra baigęs Amerikos publišką mo
lijoj,
kyklą
115 AirijR/ Killarney, pilis Ross.
116 įėjimas į Muckross Klioštorių. AlRelkalauja molderių į. foundrę prie
’3014
pecaiu liejimo. Darbas ant visada ge
117 šiaurinis miestas, Gibraltar.
riem darbininkame.
Atsmaukite
118 Berlynas. Bondler lovis ir Kate
adresu:
dra.
Kisler a Weiss
119. Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės.
42 Ssoford si., Brooklyn, N. Y.
pll£s.
20 Vokietija. Laivas ap'.e!džiantls Koblenc'ą, ant Rheino upės.
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
pusės.
122 Stockholmas. Karališkas pa Jocius.
BSOmainjo Vaizdeliaisu»id<?danti iJsltiiontu 123 Švedija. Ant kelio į Odde.
■■••eta grot i u pasakai n: Atsisveikinimu;
Ko* kalta*Gatve* vaikai; — 124 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
žiedą*MiAkotar^a*; — Signalas; 125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
-leleirc. chicago, 111. 1908. pu»l. rt. lf><3
nuo Cbamonix.
P**«koj ii gyvenimo lietuviuku Velia be|
•"••U, auriakto* D ro J. i;a»anavtf iau*. «"C 126 Tbun, Šveicarijoj.
V*1!“*0, lu- ,9C® nl- Š;i>jė knygoje
“75* kelį Šimtai gražiu pasakų: apie rojų 127 Žiuvinis kiemas, Alhambra, Grana
J“*0?0', eyžčiu, pekla; apie giltine, mara,
da, Ispanijoj.
apie dvase* (dužias), velnius, u vaitu pM*k°» užraiytca t kioje 128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
“«»je kokioje buvo pr lakotos Kauno gub,
ryžiuj, Francuzijoj.
kauniečiu kalba, Suvalkų gub. vagai
“y*8*1* kalba,Pruvu Lietuvoje pairai Pru
to?,, S-’14 kalba- Dzūkijoj pastai dzuku kaltu* 129 Tullerlnų daržas, Paryžiuje, Fran***
grasias pasakas, tegul nucijoj.
*“yga- ?r*ke neapdat ... fl.rtO
130 Palocial tautų ant upės Seina’os,
‘“•••auiniininiiį (su autoriaus .paveikParyžiaus Paroda, 1900m.
y8.- tV*** Dras Vincas Pietaris, spaudon
taUanaviiius. Chicago. III , 131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
7®.® - pufl. 301. Gražios apysakėlė: iŠ gyFrancfjoj.
........... 7 Re.
rmtn iU1*,1"? Parako* T v* irto*. Dalia I. Su- 132 dės Champs Elysees, Paryžiuje,
JTnLi -L BV»naviėi0*. Ohicago. I1L, 1903
*'a telpa M1 labai gražiu, ju^Fra nei joJ.
«ru IT ilngeidžiu pasakų. Kas Šita knvga
trak, tSLrru ir gražiu pasakų niekados ne- 133 Didžiosios operos palocius, Pa
T^Preke neapdaryto*....................... ll.Sft
ryžiuje, Francijoj.
e©rtaSP»«ak°s
............................
ii no
Yvairio*. Dalis III. S* 134 Tvirtynė šv. Jono ir Katedra,Marv ■Ba?lnanč,us Chicago. 111.. 1901
4
seilles, Francijoj.
' ae?/ r*ip*ėta
gražiu ir labai juokingu
....... 41. «S 135 Laivų užplauka ir ežeras. Vlllefran®8 -,JWL>pd*n>o'^................................... M SO
che, Francijoj.
rtston^'V*“*0* Tvairioa. Dali* II. SntasL
<n®a»»ą»viėius. Chicago, Iii. 1903 136 Carniche kelias Ir ežerėlis Vlllel*ikinon
P“ f la
Kražių, žingeidžių ir
franche, Francijoj.
toja
bovyjauėiu kiekviena skaiAWaiyta rtO>......................... •»-««
137
Pajūrinis
kraštas Caslno, Monte
ę0Tzzr;.................................... tiso
rink.
P*«kos Yvairio*. Dali* IV. St*.
Carlo.
tas! »
Chicago.
III 1906.
Erti™,2labai gražios ir ūži- 138 Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
btoia ir
to’ijai'f los kiekviena skai
tedra, Ryme, Italijoj. /
................................... •> tttt
400
pd*ruoi,‘ ...............
1150 139 Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pe

Knygų Kataliogas,

•eta yju.??*? Kantria Alena, kuri per 22
v*rzu ibpJ/A?1*™* P° »vl*ta daugvlie bėdų ir
^^“kentėjo. Chicago.III 1902,pusl.e6.JJOo 140

Chicago. UI. 1904 pusi. M.
*tak*lmta»iTo,l^u* '* K.vvenimo masko**•11 su biitu??’ *^***<ii norinčiam *wiip»kaitni^m •?.nlyK°.nia žyvenimo maikow
,)l T*rčta 'kaitytoje. jau*tt
Hi'leg.m.j vargu žtnouenu*.... 15«
ąUM^nJ!'e.P'‘u*ki!‘|v'-rtė IJJvediėko 5ėri.
^ftartuL ‘SS-JK“1- 23 Gražl » py sakele:
Klok
P7,k(2- tunus apsivedė *u var
ta tartia^/J'la,®infftau meno už kitua,
*0 fed,
Bp*‘ve<,a»‘'i'...............
lOo
Nei teateikf1?.T,*-! KoJnedl.’a viename akta.
nL l»J2
KxB » ‘r M. P-ia, Cbi^»kartu7t2ualll'tt- »“• komedija buvo
draugyste* P®v^'loa
Jl 7ra maikoližko*
į*“1”'Dtodu?,tuoL‘ £ .tod*1 > K*Hma ir į
; tlJ^{^udžlM.k0U^\’al^.>*^

”LUm. ner» niekad. Komedija vie-

141
142
143

144

152 Muhometonų bažnyčia Sultano Hasan, žiūrint, nuo Ciadello sienų,
Kairo, Egipte.
153 Pyramidos ir Arabų villja, žiūrint
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Egipte.
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame
upės take.
155 (ėjimas į palocių, Singapūre, Indi
joj.
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.
157 Tautiškasis greitasis trukia, Singa
pore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chlnijoj.
159 Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
1G0 Cbiniečių vienbuoriniai laivai į
plaukoj Hong Konge. Chinljoj.
161 Gražusis kelias Shanghal. Chinljoj.
162 Žvilgis ant viešos turgavietės,
Shanghal. Chinljoj.
163 Tautiškas priešpiečių namas ant
salas Java.
1G4 ’ęokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
laukai
.>
165 Yokohama. Japonijoj. Prūdas egip. tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjimą
16G Junltų žlnyčia Honmoku. Yokoha
ma. Japonijoj.
167 Yokohama. Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
168 Yokohama. Japonijoj. Krlaukilnių
žuvių pardavinėtojaua stotis.
169 Paroda ugnageslnių atletų, Yokohamn, Japonijoj.

lijoj.
146 Šėrimas karvelių ant pleciaus San
Marco, Venecijoj.
147 Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj.

173 Matsuri pokylis, muzikos pastotas
ir šokėjai, Yokohama. Japonijoj,
joj
174 Yokohama. Japonijoj.
Daržovių
pardavinėtojas, rodantis savo
turtą.
175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.
176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yokohama.
177 Japoniečių būdas eiti pailsta.
178 Trepal į Kigomizų žlnyčlą. Kyoto, Japonijoj.
179 Kyoto, Japonijoj. Kigomizų žlnyčia.
180 Auksinis pavillonas ant ežero Kinkakujl, arti Kyoto. Japonijoj.
181 Senoviška žlnyčia Fujiyama, Ml
Fuji. Japonijoj.
182 Teatro gatvė, ilgio vieną milią.
Osaka, Japonijoj.
183 Nara. Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myia žinyčlos. '
84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo. sergiantis Nikko žinyčlą
nuo Piktojo.
185 Hawaiiški mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
upės, Honolulu, Hawai.
187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
Hawal.
188 Hawaiiška moteris, gaudanti Peeheal, mažiukę kriauklinę žluvaltę.
189 Chintečiai renkanti ryžius. Hawal.
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af
rikoj.
191 Įplauka Ir plaukianti laivų taisymo
dlrbuvė VaJparalso, Chiie.
192 Jamaicos Brookllne gatvė, Port
Anton’o.
193 San Francisco gatvė, Mexlco City.
194 Didysis pliactas, Mezico City.
195 “Jojimas šėnfmis“.
196 Mano apginėjas.
197 Kalėdų rytas.
198 "Tėve musų, kuris esi danguose“.
199 Pagalvėlių karė.
200 Šėrimas kačiukų.
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja .......................... $3.00

“LIETUVOS“ AGENTAI.

Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello st.

Italijoj.
lenklžka sutaite K. B.a ir
New York, N. Y.
Iii 1902. pu.L 48. šita 148 Mahometonų bažnyčia Omare.
A. Le«nlewskls,
144 E. Houston St.
ir N<*. 210 yra Maskolijoa
r gali būti Lietuvon aiun- 149 Oceanlnis pakraštis, parodantis ke
................................
lio užuolanką, Alglere.

tit per Money Order’į 160 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
rotoje gromatoje adresuodaKaire, Egipte.
151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamos EI
OL8ZEW3KI,

8t-»

; 1 Chicago, III.

Ala.

Chicago, III.
Brooklyn, N. Y.
Stan. Rinkevičius,
73 Grand St.
Shenandoah, Pa.
Andrius Mačis,
131 S. Muln St
Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Avė
Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SU

New Britain, Conn.
M. J. Cheponls,
21 Pleasant St

Baltimorc, Md.
L Gaivlls,
2018 N. \VaMhington, St.
Jonas Želvis,
711 W. Lombard St
J- Luta.
26 So. Grecn St.
J. Diemedis.
521 Columbia Av I
Wm. J. Moran,
S. E. cor. Sharp and Camden Str. Į

Phlladelphia. Pa.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2 nd St

Pitlaburg, Pa.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Square 8 8 '
L M. Maskeliūnas,
2134 Forte* S:
Eliiabeth, N. J.
Wm. Bočkus,
2U p|rst g( |

80. Boston,
Nik. Gendroliua,

Mae*.

287—3rd St

Newark« N. J.
V. Ambrazevičia,

178 Feny St

LAIVO škARDAS

AMERICA..........

.............
baltic .
............
BATAVIA..’’*’*................
barba ruse..........

bluecher

Westville. III.
V. S. Kreivėnas.^

..

.

O i Itoarto n, tea.
J. Ambrazevičius.

Box 4.

Pittaburg, Pa.
Fort. J. Bagočiua.
1914

Ann

St

New Haven, Conn
K- Llataitl*.
217 Ferry St

ML Carmel, Pa.
Jonas Banio.

1
R »x 541.

E. St. Loule, III.
Fellz J. Galutinas. 537 Collinsvllle Av.

Brooklyn, N. Y.
E. Froomes,
73 Grand St
A. Diržulalttar
155 Metropolitan Av.
Brockton, Mass.
K. Balčiūnas.
571 N. Main St.
H/

Portas
iš kur išplaukia

Kampanijos varžas

Hamburg American

Diena Išplau
ki mo

Valanda
išplaukimo

2J
0

12 diena
2 po piet
10 ryto
4:ii0 ryto
9 ryto
10 ryto
2 diena
4:30 jmj p.
10 ryto
9 ryto
12:30 p. p.
6 ryto
10 ryto
2po piet
2 diena
10 ryto
3 po piet
3 diena
1 popiet
2 po piet
10 ryte
9 ryto
2 po piet
10 ryto
6 ryto
10 ryto
8:30 ryto
6:30rjrto
2 po piet
10 diena
3 po p.
3 diena
9
ryto
10 ryto
10 ..
10
8:30 „
D
10 ryto
9:30 ryto
k'fĮOpo p
7 ak) ryto
3 diena
2 po p.
10:30rvtO
8: 30
9:!’Orvlo
9 30ryt.
2 po p.
10 ryto
2
pu p
I | O p.
10 rito
n 83 ryt o
9:30 ryto
7 rvu» ,
9
ryto

Birželio
Birželio
Liepos
Birželio

New York

HREMEN.

Whlte Star
H am burg American
North German Lloyd
CANADA........
Dominion
CYMRIC..........
..............
White Star
CARMANIĄ...,......... */*’
Cunard
CAMPAN1A.......... .
CKDRIC...............................
White Siar
DEI TSHI AND
Hamburg American
OLDENRl KG.
Nori h German Lloyd
DOMINION....... ...................
Dominion
(’ASSEL..........
North German Lloyd
C EHEMN1TS . . .
EM ni E8S OF 1R EI. A N D .’ Canadlan Pacific R.
EM PRK<R OF BR1TAIN...
ETRURIA ....................
Cunard
dera . ....................
Nonh German Lloyd
<iRO‘HER KVRFi’ĖiiŠT ’ Nori ii German Lioyd
IVERNIA..........
Cunard
KoKI.N.............
North German Lloyd
K R( )N PRIN Z WIL H EL M North German Lloyd
KAISER \VILIiELM II....
FAISER H ILlf d GR....
KROONLAND.................... Red Star
KAISER. AL'G VlCTORlA Hamburg American
KENSINoTON..
I h iminipn
LAKE MAT1BONA
Canadlan Pacific

lakechamplain.......

LAKE ERIE..........
LU( AM A..........
MAIN...............
’
*
M A.IESTIC......... ............
MERION .......... ...............
NEIV YORK
OCEANIO.......
OLDENHIRO...
l’HILADELPHIA .
PENNSYLVANIA .
» .-* I
t A....................... .
PREToRIA..................
RIIEIN....................... ’ '
SAKOMA . . .
SEMLAND...........................
GRAF VALDšiRbEK
ST l’AI L.........
SOI THVVARK..........
»*HlN<>Sn AI.1CK.......... ’

Minereville, Pa.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar Juozas Ramanauskas.
žas.
8prisgfiald. III.
71 Yokoharra Japonijoj. Altorius, ne
z
7 Millrow 1
šamas Jaunų gerbėjų Matsuri J. Klembnuskea.
procesijoj.
WorceSter. Mas*.
172 Japoniški valkai, nešanti pokylinį
Antanas
Bernotaą.
.
JL2 i iarletli 8t
Matsuri altorių. Yokobamoj.

100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo .............................. $2.00
25 paveikslai iŠ Jėzaus gyveni
mo ..............
$1.00
Pats vienas teleskopas be paveikslų
kaštuoja $1.00.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
tro katedros. •
Didžioji galerija Colona palocluje, paveikslam. Kada turi teleskopą, tai
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
Ryme, Italijoj.
Skliautas Settlnio Severo, Ryme, visi tiks į tą patį teleskopą.
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
Italijoj.
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
Koloseumas, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius, PomA. OL8ZEW8KI,
pejo, Italijoj.
3252 80. Halsted 8t.,
Chicago, III.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
145 Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

& co.

žl

Cunard . '
North German Lloyd
White Star
American
American
Whito Star
North German Lloyd
American
Hamburg American
00
••

North German Lloyd
Cunard
Red Su r
Hamburg American
American Line
Dominion
North German Lloyd
Red. Star
Red Star
Nori Ii (ierman Lloyd
Red Star
American

VADERLAND..............
ZEELAND.....................
b HlE'ihl H d. GROSSe’’
F1NLANU...................... .
ST Lol'lS..........
DAKMSTAII ........... .’.*’**
NORDLAND.................
American

New York
.New York
Portland
Boston Mass.
New York

Biiželo

New York
New York

Birželio
Birželio
Biržei,o
Birželio
Birželio
Birželio
birželiu
Gegužio
Birželio
Birželio
Bi r. ei o
birželiu
Birželiu
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

Birželio

Portland
New York
Ballimere
Montreal, Quc.
New York
Balumure
New York
Boston Masą
Baltirnoro
New York

Portland
Monlreal One.
St. John N. B.

* Birželio
Birželio

New York
Birželio

New York
Ph’ladelphia Pa.
New York
New York
New York

Baitimore
Boston Masą
Ncw York
New York

Birželio
B.iželio
Gegužiu
Birželio
Birželio
Liepo*
Birželio
Birželio
Birželiu
Birželio
Birelio
Birželio
Birželio
Birželio
1 irželio
B iži lio
I Birželio
I irelio
birželio
Bi iželio
Birželio

Portland
Nets York
New York

Phiiadviphia

4

14
1
8
1
10
18
15
•z0
1
15
12
3
14
31
22
12
12
25
10
23
11
4
1
13
15
30
22
3
1
6
17
8
8
31
1
82
G
15
8
‘-6
n
23
2)
1
19

>2
kO
1>
1>
4
2«

ŠlfkdrtS kaUaoja
nno Porto l

Per tie
perplau

Reikalaujame 3 darbininkų. Al
ga $15. sanvaitei. Darbas ant vi
sada. Atsišaukit nedėliotus nuo
10 iki u 130 iš ryto. Ne agentas.
45 La Šalie st.,
(Room 8)
Chicago, III.

Tilžę

lEydtku1 aut

1D 37.80
10 37.80
U 38.15
7 41.80
14 37.80
13 36. G5
10 36.05
9 37.807 41.80
7 43.80
7 41.80
7 37.80
14 36.65
10 36.65
14 36.65
10 3815
6 37.90
6 37.90
8 41.80
14 36.65
12 35.65
V 36.30
14 36.65
7 44.15
7 44.15
10 44.15
8 39.80
10 37.80
10 36.65
8 36.65
V 36.65
9 36.65
9 43.80
13 38.15
7 43.80
I 36 65
9 39.80
7 43 80
10 35 15
7 43.80
14 37.80
14 37.80
14 37.80
14 36.65
9 36.30
7 39.80
10 37.80
7 43.80
10 3J.65
10 M15
8 39.80
8 39.80
Iv 3 >. J 5
9 43.80
-:3 •*)
* 35:15
:j9 9 J

Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos jeležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

37.95
37.95
38.20
41.95
-37.95
3 J 70
36.70
37.95
41.95
43.95
41.95
37.95
36.70
36.70
30 70
38.20
37.95
37.95
41.95
3170
36.70
36.45
36.70
44.20
44.20
44 %
39.95
37.95
36.70
36.70
36.70
36.70
43.95
33.20
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
3*20
39.95
39 95
3 .20
43.95
43 9 >
.•(->»
:7 >i

Žemiau paro

Chicagos į New Yorką............ ...................... #16.00
„
„Bostoną........................................ #16.00
„
„ Philadelphią.................................. #15.50
„
„ Baltimorę..................................... $15.00
„
„ Montreal...................................... $15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei* *
na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau i
laivų, t|k dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa- Įf
Čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi Šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau #50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

A. OLSZEWSKĮ
3252 So. Halsted St, Chicago, I1L
Kas nori važiuoti į Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.
• - . .

Revoliucijos Paveikslas.

“LIETUVOS ŪKININKAS“
Lietuvių Demokratų Partijos laik
„Prie U<M*yW* *. dktali* psv*ik»laa,
raštis skiriamas Lietuvos darbo žmo
B Ir 3Scoli,, pentatoattitlklm, Lktuvojr
nėms. Išeina vieną kartą per sanvaitę
1906 m., kaip revolioeljoakriai draiko m*•kolilkf koncrllarijf. Itebai dailu* paiš Vilniaus, Lietuvoj.
veikda* pilnuose dažuos «u taiiuojanf lala
Jame telpa teisingos žinios iš visos
laukai* ir molynu dangum Ir t. t. Tokio
voj metų prekė $1.80; Amerikoje $2.50.
lietutilko parelktloda niekur nira. Rei
Lietuvos Ir kitų kraštų svieto. Lietukalingi agentai. Prekė SI. Adresuokite:
Kam yra miela prigimta šalis tėvyLithuanian Art Ašsociation
nė-Lletuva, tai užslrašyklt minėtąjį
Box 133,
Shenandoah, Pa.
laikraštį, o žinosite kas ten dedasi da
bartiniame revoliucijos laike. Vienas
numeris ant pamatymo 5 centai. Ame
rikoje vyriausiu agentu:
M. J. Damijonaitis,
3252
So.
Halsted
St.,
Chicago, III.
Hėgn į valstija Wa»hlngton, ne* ten yra daug

Nusipirk už Randos pinigus
gerą Gyvenimą.

Mačuli kur bėgi?

darbo ir uždarbiai geri, o pat Dom. Milių galima
užeiti Ir gauti visokia*geras rodą*; betogali gauti
kalta alų ir kitokių gerinusių gėrimu ir rusklnių.
Jo kardama yra vo* du bloku nuo vni<x> stotiea.

“Standard Saloon”
183 Waahington St.,

*Mtt|e, Mtash.

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3246 S. Htlsted St.

CMcuo, UI.

T^<uu.-Vuto. «»•
Duoda visokia rodą Ir ge*!'*'1! P'K<'ibų moterim*
jų Ilgo**. Pasekminga*Atlieki darbų prie gimdy
mo ir daiiurl atsakančiai po gimdymo. Podraug
pranetu, kad dabartini* ih*3o ofisas randasi Oi**ew*kio name, 3246 S. Halsted *t-, 3čio auglio.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearbėm1 Street.
Bank^eriąL
Mg* skolijame Pinigu* anf turtenybių ir jei
tu rengiesi turtenybų‘pirkti, <nę« su džiaugsmu
prigelbėslme, paskolindami tau dalį pirkinio pi"
algų Greita* veikimą*. Lengvo* iilygoa. Agen
tai apmokami dosniai. ,

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai
gražus tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas.
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis

Gyvenk vienoje ir iszrandavok antrą.

tutis.
Už
iš
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Al
girdas.
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis GeArti Western Eelectric Co., Sears, Roebuck Co., National Melleable Castings
deminas.
Oo., Winslow Brolių ornamentaliskų geležinių darbų ir amerikinių spirahškų dū
Paveikslų miera 22X28 colių.
dų išdirbinių.
f

$3200 gali pirkti vieną

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.

Prekė 35c. kožnas.
Nusipirk po vieną šių paveikslų, o
galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Prisiųsdamas pinigus adresuoki
A. OLSZEWSKI,
2252 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.
Liekinys po S32.00 kas mėnesis, imant palukį drauge. Randos *30.00 ant mė
nesio; 5 ar 6 kambariais, trioba su aukštu ir 7 pėdų panamių su išlietais pamatais.
Georgijos pušies apd&bai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo.
Visokį pairerinimai
Įtaisyti ir apmokėti.

< 14ta Gatve ir 49ta Avenue.

■
j;

ŠOKIU MOKSLAINE
VVATERBURY, CONN.
Ponia ir ponia John F. Rich ati
darė šokių mokslainę po No. 103
ant Green gatvėa, t. y. lietuviškoje
svetainėje, Panadilio vakarais su
pritarimo orkestro*. Norinti pra
mokti šokti maloniai uikviečiami
ataišankti. Mokalainė teip-gi gali
būti parandavota prlvatiškiems
šokiams ir tt.
Telefonas: 177—5. ,

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

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI RAŠYTI,
be pagelbos moklntojaus, 24 puslapiai,
su prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti “Money Orderiu”
ant Ko adreso:

^tasva p ■
gJ ■
I

Granto Žemiškosios Bendrijos PodalyJ neuiilgio
pakils savo vertoje.
(Dovydas B. Lyman. globėjas.

Vvillard T. Block, iždininkas.)
Męs parduodame juos dabar po >540 ir 'daugiau ui Lotf $50.00 įmokėti,

likusiejie $10.00 kas mėnuo.

Nuvažiavimas i Vidurmiesti prekiuoja 5 Centus.
Vienatiniai Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.,
.

110 DEARBORN STREET

Vietinis Ofisas: 12-ta ui. ir 48-ta Avė. Atdaras kasdien ir nedalioms. Jas. F.
Hildreth, užveizda, savinybės skyrius. Lietuviškas pardavėjas būva visedos ant

viętos; jis visame jums patarnaus.

Pinigus paskoliname budi. Jojimui.

g Halsted ir 14th Gatvių S

L. KLEIN

Visai W
Didžiausias Kataliogas
Lietuviszkoje Kalboje

Sveikata ir laime atranda

I Bus nūs laktas kožnam kuris
* S I prisius savo tikra vardą, pra1*1 varde, adresą ir pora markiu,
r m I NaudinK«k, reikalingas kož111 nam lietuviui ir lietuvei.
M

JAME TELPA

■Vii—

teisingi apraszymai apie s uvi ra z
200 visokiu knniszku nesveikumu,
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkma
pradžia, priezasti ir pasėkint* ligų
ir pasako kokias gyduoles naudoti.
Telpa paveikslai ir prekes visokiu
naujausiu elektro-gydancziu apa
ratu, Roberiniu daiktu, Magiszku
Aparatu, brukuojamu ir Raszo
mu Maszinu, Stereoskopu ir jiem
Paveikslu, Armonikų Koncertinų,
Britvu ir daugel kitokiu kožnam
reikalingu daiktu. Kaszyk tuojaus.

Musų lietuviški pardavėjai
t

Istkirpk šilta, isepildyk ir prUlmk mum. o ui
dvieju db-nu Dtdilau.iu* Lieluviszku* Kutai toga*
bu* tavo uaiuuuMt.

1

Vardas.............. . ....................... ................ .
Adresą*.................

'Petras Stefonaitis.

Ona Kučinsklutė.

Oho Šukita.

Pardavėjas No. 117.

Pardavėja No. 114.

Pardavėjas No. 33.

.....t'...........

Miestas ir State.,........................................ ..

Musu Krautuve yra Didžiausia ant | m

..........

John'* Supply House
Pilsen Station, Chicago, III.
Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass

“WEST SIDE”

723 W. 18thSt.

CHICAGO, ILL.

Talafona* Canal 1478.
Trlefonu<rti galima i* kirkvkno* aptiekoa.
Gydo pasekmingai visokia* liga* be skirtumo.

g o Tavorus parduodame PIGIAU negu kita Krautuve g Dr. J. KULIS
|
visame Chicagos mieste.
Męs turime geriausią rinkinį
VESTUVINIŲ
SIJONŲ (ORĖSIU)

” Męs užlaikome
::: gražiausius :::
JyYRISZKUS
S DRABUŽIUS

g

y

visam Chicagos mieste.

gaunamus už pinigus.

Parduodame g
rakandus ant k
i p \J G V 11 8
^„‘^„„7.8
I DMUKCJ 1
£

/ Musų Krautuve
' g atdara vakarais
< Panedelio, Ketvergo
£
ir Subatos.

HALSTED a 14™ SIS

Visi žmonės užsiliki mums ir mušt}
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip i&sigydyti Kupiūrą, Akių ligą,
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Puikus. Saulės įtiegimą, Didervines. Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik lOe. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.,
996-998 Broadway.
Brooklyn, N.Y.

Ant 17 Akmena
Railroad
Laikrodėlis.
Patentuotas reguliato
rius. Susuke užsukama*
ir nustatomas, vyriškas
ar moteriškas IŠK auk
guotas, dvigubi "Huuting ' lukštai, gražiai Ukvietkuotas. Tikrai ge
rui laikų rodo. Visur

vartojama* geležin
kelio tarnu kaipo teitaisingai laika rodan
tis; gvarantuotaa ant

25 metu. Šitų laikrodėlį pasiųsime C O.L) ant
kiekvieno adreso, su pavelysimu išegzaminuoti.
Jeigu bn» toks kaip raSėme užsimokėk espresui
$5-. 7S ir atvežimokaštus ir paimk laikrodėlį, jei
n>- nemokėk nė vieno cento. Atmink, kad už tokį
pa’ l-iikrodėlf kitur mokėsi f35 00. Prie laikrodėlio
pridedame ItK auksintų labui gražų lenciūgėlį su
kompasu dykai.

VARICOCELE
HYDROCELE

Chicago

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

Išgydau kiekvienų sergantį Varicoeele, Striktura, telĮ»gl užkrečiančiu* kraujų uinuodvjimus, nusilpnėjimų nervų, Hydrocelę arba vyrų lytiškas Ilgas. Tokias garus* ofortas tei
kiame visiem* tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pawk*u<* Ir išdavi
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai turiu vienintelį būdų su kurio pagelta ant visados
Jus išgydysiu

New York & Brooklyn, U N. A.

Skaudėjimus skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai užsUenCjusius, ligydan galutinai.

Prezidentas = P. W. Birštonas
205 W. Oak SL, Shenandoih,
Vice-Prezid. = J. Tareila,
22 Star SL,

Ansonia,

Pa
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Eckrc'.crius = M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted SL, Chicago, III
Kasierius = J. Skritutskas,
26 Broad SL,

KASOS

New Britain, Coon.

GLOBĖJAI:

A. Ramanauskas,

122 Essex SL,

A. J. Fcvilaika,

824 Bank SL,

Lawrence, Mass
Waterbury, Conn

Knygius = M. Paltanaviči?

15 Millbury SI

Worcester, Mass.

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą
Sziakl, ne* labai iš
troškęs, o pa* jį ga
lima ulsivėdyli. nes
jis turi puikų, šaltą
bavar>ką siu, gar
džią rusk* očiščeną
anėlką, cgarus net
iš likt anos, oilsigė
rus gauni žmogus
puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jau
negaliu ilgiau su tamista kalbėti Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale vestuvėm*, milingam* ir j*
klauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
aš jums patarnausiu už dyką visokiuose
reikaluose ir provme Atvažiavę iš kitų
miestu gali gauti geriausią nakvy nę.

Jei jautiesi nesveikumą arba Tave niekur nepagelbėjo, tai reikia grynų gerų
vaistų ir atsakančios daktariškos tikros pagelbos sveikatai: tad šitam In
stitute. ant kožnos ligos yra Daktarai tikrlSpecialistai ir Vadovas Dak
taras Profesorius, O Vaistai kurie tik yra geriausi, iš visos pasaulės pargabenti ir paties
13__ i, kurių
L—\ kitur negalima
__ gaut,
„_ .. Visokios ligos, kaip vyrų teip
Instituto Daktarų vis naujai.1 išrasti,
a^ekme išgydo; atė
atėjus asabiškai arba aprašant ligą per laišką
moterų, su geriausia paštkme
(lietuviškai). Atsišauk busi išgydytu.
Visados adresuok rašydams:

Dr. E.C.Collins Medical Institute

3321 Aubafrn Ava., . Chicago, III.

. 140 W.34th Street, <A^’X7y NEW YORK, N. Y.

Tarpe 83-esio* pa«*x>s Ir 88-eslo Ptaeo.
Telefonas Varde 8012

k 0rt**s atteia* kate***: nuo 10 U» 6 r > j>,< tų.

MOTERIŠKAS LIGAS.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arb* džiova išgydomi gabi tinai
naujausi* mano metodą per Įtrau
kimų O x a 1 i n o gazų.

Patinimus Kliudo*, *k»udfjitauu
pečių. baltliffę. pasai mano meto
do* sutaisytu* vaistu* Ugydau pasekmlnffiausial.

PRIVATlŠKAS

KRAUJO UŽNUODYJIMU8.

vyru ligas.

ir odos licas, paveisdan: išbėri

St»e*ira» ciesra*: •>“<> 10 iki 1 »*1. i

ATTORNEY 4C00NSEL0R at LAW

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Lietuvy* advokatas, baigę* mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminaĮiškaa. visuose teismuose (suduose).
Gyv. 3112 8. Hahteė St., arti 31 mos gatves
Telmhon* Yard* 6046

mu*, skaudulius, plaukų nusliti
kimus ir tu

Aš išgydau kiekvienų greitai ant
Visados ir didžiausio] paslapty).

e ir I’ėtnyčioj* uuo 7 iki 8 v*L
vakunt*; brrr<k>J

F. P. Bradchulis
TELEPNONE MAIN 3442

PLAUČIAI

VISOKIOS PATARMES
KALBU LIETUVIUKAI.

DOVANAI!

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street,

CHICAGO, ILL.

Priėmimo valandos: nuo 8 «*l. ryt* Iki 8 »sl. tskirs. Nodėliomia: ne* • tsl. ryt* Iki 4 vsl

m

plstv.

Dr.O.C.HEINE

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre j
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, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis,
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir
i

DENTISTAS

5fl

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jeigu

esi jaunas,

OFFISAS—Kampas 81-mos ir
8outh Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS VIHS2UI APTIEK08

senas ar viduramžis

Męs Tave išgydysime.

Traukia dantis be jokio

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
Męs padarėme speciališkumą begydydaml ypališk;<«, nerviškas ir chroniškas vyrų ligas per 20 tnet ų.
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
Ta >aka medicinos tapo musų gyvenimo studija.
nori
. Darba gvarantuoja. ::
Sergantiems neduodame suvtliojantį nusprendi
mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame
pilną ir pasiliekantį išgydymą: musų prekės žemos.
IAIIk!IIQ UVDII2 kenčiančius nuo jaunystoo i>dyJnUnUu Vinilu kūmų, pilnai išgydomo.
VYPALK
k urie jaučia, kad Jų pajieg’'.
V I llnfflu nyksta, suteikiame galutiną išgydymą.
Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicocelę, inkstų ir pū
slės ligas, reumatizmą. neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąją gyslą, votis,
pasididinusias giles ir visas odos ligas.
ATMINK
Tn-’s ra:;orne pac-ijentams ypa’iškai ir jų pačių kalboje -r/niekados Nuorašas brangaus recepto prisiunčiamas vi
n I Iri IR Iv neišduudame jų paslapčių.
siems vyrams, raikutsujantiems pagalbos. Ne
C.O.D. ar dovanas gydymo humbugas.
Męs pristatome visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame į visą svietą.
Perskaityk'visą apskelbimą.
Prašyk dykai Išpildymo Slankos, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan.
Aitas rašyt* vyram*, kenčiantiems nuo sunai
Joje išaiškintos Įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.
kinto* sveikata* kal|>o |>*M>kmčs jaunyste* išdy

Nerviški Vyrai

RODĄ DYKAI!
ROOM 604 L.

CENTRALISKU VIRŠININKO
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

šuo] kuygoj rasi visokių ligų vardus, kaip j<* prasideda ir kaip Jas ^uriausisl pulima pergali t. I .ačiai apra
šyta paslaptys lytiško susituokimo smagumas, ženyblnls laimingas gyvenimas. Lygiai daug pamokinimų jaunimui,
kad per lytiikuv išdykumus. a*ve nepasigadytų, nenupultų ant proto Ir sveikatos.
____
Ko'nas skyrius šito* knvgo* yra žingeidus. 8erg*nti»*ms. męs rodyjatn* ska'tyt apie C ispepsiją, Reuma
tizmą, Plaučių Ilgas, dlrdlos Ir Inkstų, Kepenų, visokias Vyrų Ir Moterų Ilgas. Kuriam rupi sveikai*
ir laimingas gyvenimas, tegul pasiskubina tą knygą, ,, Vadovą Į Sveikatą" paršu raukti, nes netrukus irsiospaskutinės spaud<M 50 lukstaučių egzempl., tarp 3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys.
Ta knyga reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavieniams ypatoms^ vyrams ir moterims, jaui..Laičiams ir
mergelėms.
Ir vėl 50 tukstanč.ų egzempliorių naujai likosi išleista, nors ta knyga kaštuoja 45 centai, bet kad ji j įduota
visuomenės apšvietimui, lai kiekvienas gau* ją dovanai, kuris atsiųs tik keletą štampų pnsiuntimo k aitams ir
savo sinkiai parašytą adresą. ,,Vadovą j Sveikatą” apturės.
•
1.1 n. i.—-.
. Rąžyk tuojaus, kadangi ir šita laida netrukus Išsibaigs.
■“
■

C HICAGO, ILL.

VALANDOS: ^^nuo8llil 12.

DR. JOS. LISTER & CO.,

ADRESAI

Ir moiorų Ilgas lėslgydyt.

Chamber oi Comaierce Bldg., Room 709
t. E. Cavaev La Salta tad Mashingto* Street*

Nemokėkite už nei&gydymą. tiktai už iigydymą.

DERMATOLOGIJOS MOKSLE.
Daugybė odos ligų paeina nuo
nešvaraus užsilaikymo ir užsikrė
timo teipgi ir nuo vidurinių ligų.
Daugumas gauna pulkus, pleis
kanas. slinkimų plaukų, plikimų
per apsileidimų. Gydosi pas m-a t saku nė i u s
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus išvi
lioja. o paskui rašote mums, kad emėte daugy
bę gyduolių iš įvairių apgavikų ir pagelto*
negavote ir sakote. ku<l gal, ir musų gyduolė*
negellie*. (Taigi meldžiame mums darodyti,
koki* žmogus likosi niusų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius originališkų padėkavonių ir tų galime ant sūdo prisiekti. Tegul
bent vienas daktaras parodo mums tiek padekavonių. o męs duosime didelį atlyginimų.
Plikų galvų sunkti gydyti Jeigu senui ir galva
žvilga, tai to pagelsti negalima,bet Jeigu Jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matyti*
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pagelbų; plaukai nėra grybai—viena di»na neišdigs. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka in
formacijas su plačiu aprašymu. Męs nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisinga* dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pas mus. Adresas
.T M BRUNDZA Co .Chemist

- Su daug svarbių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę.

Šita knyg» iiduoU Dr. Colllns New Yorb Medlcal Instituto. Joje, apart daugybė* visokių akyvų Kali
kinimu. kain pasiekt laime, teip-pat r*ait kaip užlalkyt sveikatą, apalscrgūt visokių lifif Ir kaip visokias vyrą

8* J*tu u ramuliu m *k*ute|iuu

'

Escelsior Wafch Co.
800 Central Bank Bldg.,

Skaityk naujai išleistą knygą „Vadovas į Sveikatą”,

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
3255 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Gydo visokias Ilgas motoru, vaiku ir
vyru. Telpgt turi didelę praktikų ir
gydo pesekmingui visokias limpančias
užsisenejušias Ir paslaptingas vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Petras Szlakis,« •
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I^EDICALINSTITUTE

_

40 DEARBORN ST.

CHICAGO, ILL. U. S. A.

VISIEMS DOVANAI!
Llvtuvlškas kata Uogas, katrame yra Šimtai visokių
daiktų, paveikslėliai ir Jų prekės kaip tai:
Ž'odų, laikrodžių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, gužikų, laikro
džių, britvų, t žmoni k ų, koncortinkų, klarnetų, akripkų, bubnelių, kornetų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų,
drukuojamų mašinalių, kišeninių liempų, knygų Ir tt.

Lietuviai nesiduokit Išnaudoti visokiem apgavikam,
kurie po yvairiom firmų vardai* dunkstoti ir apgaudinėja visornėnia.
Reikalaujanti viršui minėtų daiktų, visados kreipkite* pa* ši. J. DAMI
JONAITĮ paduodami savo pilnų adresų o gausite KATALIOGĄ DOVA
NAI ir busit-aprupinti gerai* - teisingai* daiktai*.

Vienatini lietuviška prekystė Amerikoje, kurį
Išsiunčia visokius daiktus spsteluojant per laiškus, Į visus Amerikos
ir Cansdos miestus ir kaimelius, per paštą arba eapressą. Adresas:

, M. J. DAMIJONAITIS,
3252 So. Halsted St.,
Chicago, Ule

kumų ir l>e n uos* Ik urnų. Klausyk mano rod<*.
Per.tok daręs mėgiašmus su "dovaniniais gydymals", elektriškais diržai*, “specijallstais", paU-ntuotomi* gyduolėmis Ir kitokiai* niekai*. Jeigu
nuolat*! varto*! gyduoles, tai jo* gali greita i suga
dinti gromuliojltnų, uUnuodinti organizmų ir pada
ryti ligų neišgydomų. Daugelį metų buvau nervišku, nu,Upiniu, neJieglu. o norėdama* atgauti pražudytų sveikatų,
mėginau visokiu* gedimo budus, vienok veltui.
Galų-gaie važiavau štaroĮan ir pradėjau gydyti*
pa* garsų gydytojų: Jegydytuo metodą mane visi
škai išgydė. Reeęptų vaistų, su kuriais gydytojas
mane išgjdė, tumu aavo nuosavybėje, o kadangi
gerai žinau, kaip'iurkn išsigydyti nuo tokių ligų,
tai nusprendalauwapto nuorašų ir kitiems su
teikti, kurie kautis tfuo tų pat ligų. Kas pa* mane
atsišauk*,-tam pasiųsiu nuorašų to reorpto užda
rytame laiške ir reikalingi,* informacija* dykai.
Vyrai visose vietose šio* šalie* kentę vienu ar
kitu budu nuo symptotnų. paeinančių nuo persidirblmo, Jannystos Išdykumų, neišmintingumų,
benuosalkumų. nerviškumų, netekimų vyrišku
mo, blogo* atminite* nejiegos, neturėjimo ambi
cijos, nupuolimo. gėdingumo, skaudėjimų nuga
roje, a bei no nusilpimo irtt, naši naudojo iš mano
pasiulljiino, ir aš apturi j* u šimtus laiškų nuo vy
rų. Jaunų ir senų ir visokių užsiėmimų, kuriuose
|ie praneša, kad likosi teip Jau išgydytai* kaip ir
aš. Recepte prirašomo* gvduolės turi būti gryno*
nuo visų nuodų, vienok receptas teip parašytas,
kad jį gali išpildyti kiekvienoj geroj aptiekof. Ai
nieko neslunciu CO D. lt neturiu Jokio išmislo Iš
gauti M Jus pinigu* arba Juros parduoti gyduole*,
kurių Jus visiškai aerelkal*u>t», ir Jeigu tamista
atrasi mane neteisingu kokiame nors dalyke, tai
gali maue viešai apskelbti šitame laikraštyje.
Aitas apskelbimas gal uebu* daugiau šitame
laikraštyje, uitai rašyk šiųdlen ir gauk nuoraša
recepto ir relkalingM Informacijarthkalkuc<relčlausiai. Teipgi pranešiu tamistai, kaip aš Aliu
daryti tokį pasiuhjimų be jokio* nuo troto*. Adr.:

C. Bentson, P. H. Bx 655. Chicago, IIL

Nusilpninanti Sapnai, Patrotyfas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumai
nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapunie paliktam per nakty, pienetas szlapumas
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Lžse®
dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodysima Kraujo, ar kokia kitokii
gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio isx
reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdę
sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle f
teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad t
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atra
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikn
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptu
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darb
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu ca
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavi®1

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
¥ L 1
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Mes gydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusv puleteky,
,
nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas VYK
kK/AS. V isos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius Jal
nu ’r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumaL P
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, P
rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA,
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: D®®
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dic®0
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 West Hadison St.

Chicago,

