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užmanymus ten dabar greitai ii
Karė ateityj už valdymą ant Lietuvių Savitarpinei Pašalpos šia apsieiti — vakarai duodavo
liepė kreiptiesi j svietišką valdžią, ašaras motinų, pačių ir vaikelių
tai dideliu balsų daugumu pašar Didžiojo Oceano tcrp Amerikos “Žiburėlis”, Vilniaus Aušra”. Re
labai mažą pelną, kartais nuosto- lead tą dalyką užtvirtintų. —
ir nerinkite jo, o išsirinkite gerą
voja. Štai durnos susirinkime n
turės
kad dalis
liūs. Bet atminus, kad tokia
Ūkininkai
siuntė
prašymus,
vyrą. Neklausykit nė valdžios,
LIUCIJA MASKOLIJOJ. dieną berželio 260 balsų prieš 165 iar, nustumusi Maskoliją, Japoni- <draugijų sąnarių susideda iš pro
draugija turi užlaikyti butą ir ne pradėdami nuo pavieto viršininko kuri jį mums peršia.
Užteks
, prietikius Maskolijoj ir įasisekė pašarvoti sumanymą ąt- jja turi svarbiausiu priešu Ameri- ’vincijoje gyvenančių žmonių —
1mažą butą, bet didoką, kur galė
paeilium
iki
paties
caro
ir
cariemums
jo!
durnos ateina vien priešta- eidimo politiškiems prasižengė- ką.
1
Klausymas tik ar dabar lai- <dalis iš vietinių, bet visų draugijų 1
Skruzdė.
■ prięšta- liams tokiu budu, kad tas suma cas karę pradėti? Ar Japonjia at valdybos turi savo buveinę Vil tų choras ir 60 - 80 žmonių leng nės.
^^^^ios;
vai sutilpti ir daryti repeticijas,
Ant galo ir svietiškoji valdžia
iinių negalima žinoti, nymas likosi perduotas specijali- :sigriebė po paskutinei karei su niuje.
rw
kia kambario artistams — vai- atskyrė ir užtvirtino naują Lekė IŠ DIDŽIOSIOS PANEMUNĖS
R11' Mask°' škai
;
komisijai, kuri turi jo vertę Maskolija, ar jos kareiviškos paToksai draugijų augimas ir lie intojams, daryti repeticijas; rei
Zarasų apskr.
čių parapiją. 9 d. spalių pereitų
ištirti. Sumanymai gi komisijai jtogos atsakančiai sudrutintos ir tuviško gaivalo į jau besispieti- |kia kambario draugijos kanceliari?
ĮĮBCi jtsit ii t •
Kovo
įnėn.
atėjo iš Papiškių
metų, Seinų vyskupystės admini
Khg vienų žinių : deni--kratų perduoti
,
joje būva arba su visu suorganizuotos?
Nė Amerikoj mas parodo šiokį - tokį politiškai jai ir butaforijai sukrauti, reikia
beprotis
vaikinas,
kurs ėjo sau
stracija atsiuntė kleboną kunigą
■pasisekė durnoj sutverti pašarvoti, arba ilgam laikui su nieks ne abejoja, kad Japonijos visuomenišką atgyjančios tautos
užlaikyti chorvedis ir sargas .... Justiną Staugaitį, jauną, darbštų. nežinia ką murmėdamas. Sargy
EgnJdf nndui daugumą is de- laikyti.
reguliariškoji armija daug skait- sąnarių supratimą. Neturint tvir atsiminus tuos visus draugijos
Ūkininkai Lekėčių aplinkinių biniai,. pamatę nepažįstamą žmo
gįin, lenku ir mahometonų,
Durna, kurioj šarvojami visi lingesnė ir gal geresnė už Ame tai suorganizuotų partijų, arbą ir reikalus, nieko stebėtino nėra,
džiaugiasi, turėdami arti bažnytė gų, tuoj puolėsi prie jo, bet vaiki
įčeiiokratai, sutvėrimui tokios svarbiausi žmonių naudai suma rikos samdytuosius kareivius, bet turint jas, bet joms silpnoms be
jeigu draugija į metus suvartoja lę, bet jie priėmė labai sunkų jun no stipraus butą ir jis, nutrenkęs
tarmes tupčjo išsižadėti svar- nymai, negali krašto nuraminti; ne visada skaitlingesnėji armija esant, noroms-nenoroms visuome trįs tūkstančius rublių, pat! užgą. Žeme čia daugiausiai piesky- sargybinius griovin — ėjo sau
S<MTO<mierių — priverstino žmonės gali be tokios durnos ap mūšiuose pergali. Antai ir Ma nė jungiasi prie draugijų, kurios,
dirbdama pustrečio — o penkis nai, daugelis ūkininkų ne turtin toliau.
žemės irvisuotiuo balsa- sieiti, ji kaštuoja kelis milijonus skolija daugiau negu Japonija lai nors sulyg savo užduoties ir ne šimtus reikia skolinti. Taip dauTuomet
sargybiniai, tartum
gi, o išlaidų parapijoj daugybė.
^j^dangi tiems mieriams ne- rublių kas metai, o nieko gero kė po ginklu kareivių, bet jų tik privalo būti partyviaėmis, tačiaus
žvėrįs,
kraujo
žmogaus ištroškę,
giau-menkiau išrodo
piniginis
Pereitą žiemą vežėme
me
aritarė dešiniejie ;kairiejie gi.Lon- kraštui suteikti negali. Jeigu du dalį galėjo vienšėniu geležinkeliu tokiomis esti. Pav|zdin galime draugijos stovis. Sąnarių draugi
džius išbudavojimui naujos klebo puolėsi ant to vaikino ir pradėjo
kongrese atmetė tarybas su rna mano vien pildyti rando rei nusiųsti ant mūšio lauko; jeigu paimti dvi draugiai: “Vilniaus ja turi apie du šimtu, bet prie to
nijos kunigui, o paskui toliau, jei kardais kapoti. Sukruvintą be-4t35okraUis, atsisakė kame nors kalavimus, tai durna nereikalinga. karė butų tikroj Maskolijoj veda Kankles”ir“Vilniaus Lietuvių sa kio menko sąnario mokesnio (r Dievas padės, tai gal ir išbuda- protį įmetė kalėj i man. bet ant ry
A kis eiti iš vien, kadangi dabar Juk randas gali pildyti tą ką užsi ma, Japoniųa, be abejonės, ją bu vitarpinės pašelpos” draugiją. Čia, rublis), iš jų ne daug pelno. Tie vosime bažnyčią.
tojaus, patyrę, kad beprotis, pa
t Ritinis demokratų mieris — mano ir be durnos; jis juk ir pir tų pralošusi.
nors to partyvinio dar Imi aiškiai sa, dar lieka aukos, bet ir jų ne
Musų bažnytėlė yra prie pats leido.
Ffflhžyti vien durną, saugoti ją ma, kada durna jo pasielgimus Jeigu vienok Japonija butų pra nematyti ir nors jis sistematiškai daug.# O juk draugiją su tokiais rando girios, valdžia, mums mel Laike mušimo to nelaimingo
Egnikymo, nors ji ir nieko peikė, elgėsi teip kaip norėjo, du dėjusi karę, kada Siberijos gele nėra vedamas, tačiaus jis apsirei plačiais ir rimtais tikslais reikė
džiant, apie 4 margus žemės pri vaikino, arti buvęs krautuvninkas,
r0 negalėtų nuveikti. Atsieki- rnos geismų nepaisė. Turėdamas žinkelis nebuvo pabaigtas, butų ją škia iš tų draugijų sąnarių sąsta tų palaikyti ir stengtis, kad ji ne dėjo kaltinėms ir rinkai.
pribėgęs prie sargybinių, meldė
mai tokio mierio demokratams li gi sau pritariančią, susidedančią laimėjusi su daug mažesniais ka to*. Taip, “Vilniaus Kanklėse”, nupultų, bet kad nuolatos augtų
ne mušt jį, sakė, kad jis Irtprotis,
Skruzdė.
dramos - muzikos ir dainos drau ir augdama, neštų naudą tautai
to vien tarties i su dešinėmsėms didesnėj dalyj iš sau pritariančių štais.
bet sargybiniai ir. jį pradėjo pliek
birios vienok ne prita- atstovų dar mažiau paisys; žmo
ti ir taipogi baisiai sukruvino.
Karė terp Amerikos ir Japoni gijoje, susispietęs demokratiškai - ir jos kultūrai.
IS ZAPYŠKIO.
‘ na svarbiausiems demokratų mie- nių reikalai kaip pirma randui ir jos butų vedama ant jūrių ne Ja-. progresyvinis gaivalas, neišski
Krautuvninkas nežada skųstis,
Naumiesčio apskr.
Prie “Vilniaus Kanklių” yra įįriams. dėl kurių žmonės ir rinko' caru; ne rūpėjo, dar mažiau rūpėsi ponijoj ir ne Amerikoj, nes j Ja- riant jokių partijų. Prie “Vilniaus steigti du fondai: “teatrališkiems
Dabravalės valsč. vaitas Felius nes vistiek, pas mus teisybės ne
I demokratus durnos atstovais ■ turint pritariančią durną, kadangii jx>niją neprisigriebtų amerikonai, Liet. Savit. Pašelp.“ — susirinko ir muzikaiiškiems veikalams lei Bajanauckas, tarp kitko, valdo rasi !
Musų klebonas, I. Senkauckas,
? taigi dėl įvesto jų programai! pri-■ ant tokios durnos galės suverstii o j Ameriką japoniečiai. bet Fi-. taip-pat progresyvinis gaivalas iš sti” ir “Vilniaus Kanklių skrajo- valsčiaus banką, kuriame yra
didžiai
su žmonėmis nesutinka ir
KrMbo žemės atėmimo nuo tu-• atsakymą ir už kvailiausius rando> lipinus ir Havvai salas Amerikaiį politikos atžvilgio, bet iš tautiško jaučiai artistų trupai.
Kaip pir apie 17,000 rub.; tuos pinigus jis
nelengva būt apginti, kadangi ten1 atžvilgio — taip čia vadinami mas, taip ir antras fondas turi ne skolina už 8%. Kurie jam nieko paskutiniu laiku pradėjo labai kei
K rinčių jos per daug: caro, rando,. padavadijimus.
vienaolvnų ir nuo priiatiskų saPereitą sanvaitę Paryžiaus laik- nėra nė atsakančių pajiegų. “šovinistai”. Ir ant tautiškumo mažą vertę musų gyvemmė. Taip neduoda: ar tai javų, ar tai šiaip stai elgtis. Prieš Velykas subatos
- viainkų turinčių žemės daugiau,• raščiai pagarsino žinią, buk Ma- nė tvirtynių jų pasekmingam ap. pamato, kuris yra visaip supran maža turint scenai tinkančių vei kokių daiktų—jis tokiems nesko rytą norėjo šaudymą panaikinti,
tamas ir visokiomis priemonėmis
puskui ėjo apie bažnyčią tik sy
skolijos ministerių pirmininkas gynimui.
apdirbti.
kalų, reikėjo kam-nors pasirūpin lina pinigų.
gyvenimai!
įvyk<lomas.
kįlą
nema

kį
vietoj trijų; žmonės norėjo eit
jeigu £Štikro panašu" ".įtarimas Stolypin padavė carui savo rezi
Japonija drutina savo laivynę.
1905 m. (dienos nepamenu) ta
ti, kad tokie veikalai greičiau at
lonus
kartais
susirėmimai.
Rei

dar
du kartu, liet klebonas įbėgo
| demokratų padarytas su dešinėm- gnaciją, taigi jis nori pasitraukti kuri dabar daug drūtesnė negu
sirastų ir butų atspauzdinti. Tą po sudegintos visos valsčiaus
kia
čia
paaiškinti,
kad
prie
“
Vii.
bažnyčion,
monstrancija švytuo
f lėms partijoms, tai reikia manyti. nuo vietos. Nežinia tik, ar caras laike karės su Maskolija. Amendarbą pasiėmė ant savęs “Vilniaus knygos ir raštai, ėjo paskalos,
damas.
Žmonės,
nežinodami ką
Kanklių
”
susispietusi
ryra
didesnė
Įhd dėl to' sutarimo, jeigu jie ir jo rezignaciją priėmė. Bet Stoly kos gi laivyne gal drūtesnė, bet
Kanklės“, besitikėdamos. kad vi kad tai “cicilikų” darbas. Bet
musų
inteligentijos
dalis,
o
prie
tai
reiškia
tas
viskas,
spėja, kad
įgautą didesnį rando už>itikčjimą, pin iki šiol pildo ministerių pirmi ji padalyta: drutesnėji dalis yra
suomenė plačiai pritars tokiam su ilgainiui viskas išėjo aikštėn. Vi
jis
vienas
iš
marijavitų,
kuriuos
“
Sav.
Pai.
”
draug.
yra
gana
dikį kuris dabar demokratams neuž>i- ninko pereigas. Reikia todėl ma ant Atlantiko, o kur kas silpnes
manymui. Tačiaus apsiriko. Su sų pirmiausiai, atvažiavę į valsčių
BtĮki, nužudys jie visai žmonių už- nyti, kad caras arba jo rezignaci nė ant Paęifico.
Kol Panamom čiai pU"inteligentų, kurie tai ir ar rinko iš viso 298 rub. ir ant to pa valstiečiai Guogai.matė vaitą mai neseniai šv. Tėvas iškeikęs.- perRėtikėjimą, o be tokio uŽMtikėiimo jos nepriėmė, arba kad Stolypin kanalas ne padirbtas atplaukimui do ir kliudo, patįs mažai dirbda sibaigė. Iš tų pinigų nupirko už šantį popieras su pagaliu, kad vi- tat bijosi, kad ir ant mus parapi
ii randui ne galės patarnauti: jie carui nieko panašaus nepadavė. laivų iš Atlantiko ant karės lauko mi, kitiems dirbti norintiems, 200 rub. muzikos dalykus ir už sos sudėgt!?;
Bet kas įdomiau jos nepultų prakeikimas.
darbą
trukdo.
Tokie
daugiau
I. Plačialapis.
reiktų
poros
mėnesių
laiko.
Ja

■teįstengs nė trumpam laikui nu- Bet pasitraukus nuo vietos Stoly70 rub. dramą “Dumblynė” ir ant sia — iš banko neliko nė vienos
menkiau
yra,
taip
vadinamų
”
saponija
todėl
dalimis
galėtų
išnaikraštą, neįstengs nė ji į- pinui ir durna negalėtų užsilaiky
to pasibaigė. Iš surinktų pinigų knygos! Kiek trūksta banke pi
IŠ SUBAČIAUS.
ę stonti į normališka< vC < - llge- ti, kadangi durna ankštai surišta kyti Amerikos laivynę. Taigi, rei vitarpiečių” prietikiai su “kanklie- liko 28 rub., su kuriais nieko pra nigų — nesužinojau, liet komisoUkmergės apskr.
kia manyti, kad Japonija nelauks, čiais“. Nors pastaruoju laiku dik- dėti negalima. Ir tie veikalai lig- rius sakė, kad Xpic 2.142 rub. Bi “Liet. Ūkininko” No. 4 buvo
veidmainiavimas, su Stolypinu,
sais
dar
guii (įėjimas
su
randu
gali
10 d. berželio, kaip pagarsino kol Amerika padirbs kanalą, bet čiai buvo nemalonių atsitikimų, šiandien
guli
rankraščiuose. jodamas atsakymui už tą judoši- rašyta, kaip pristavas Bairaševvisuotiną
neužga- maskoliškiejie laikraščiai, viena karę pirma pradės. Karę gali to tačiaus galima pasidžiaugti, kad "Dumblynė” rankraščiuose apėjo šką darbą, J*®«ndžio 16 d. su skij, rinkdamas mokesčius Tilgasuskubinti
* Bcdintų žmonių sukilimą, iš ko nė me Peterburgo priemiestyj pavo dėl pagimdyti ir menkas atsitiki ateityje tie nesutikimai ir barnįs kuone visas musų scenas, visur šaukė sueigą, kur kalbėjo apie lių ir Žilinškių sodžiose, nekaltai
išnyks ir tarpe lietuvių įsigyvęs,
I*1 caras, nė jo tarnai ne sulauktų nė- jingai pasišovė revoliucijonierius mas.
turėdama didelį pasisekimą ir blogus valdžios darbus, apie rei prilupę rinkikus Ant. "Morkūną ir
taip
reikalinga
visuomeniškame
Kad
Japonija
rengiasi
j
karę
su
jokios naudos. Todėl reiktų ma- černow. Jis buvo nužiūrėtas, buk
nuolatos girdėti reikalavimai tos kalingumą naujos tvarkos ir t.t., Ant. Janušką. Sužinojęs, kad jo
^^^Hpįandas, neturėdamas nė dalyvavo sukalbyj ant gyvasties Amerika, galima spręsti jau iš to, darbe, sutartis ir harmonija.
dramos knygynuose, tačiaus, trūk surašė nutarimą labai priešingą gerus darbus viešai apskelbė laik
Dabar
pakalbėsiu
apie
“
Vil

kad
ji
užmezgė
draugiškus
ryšius
jokios naudos, ne nearzjntų savę caro ir ministerių pirmininko Stostant piųigų, Valdyba negali to valdžiai ir apskundė 4 valstiečius, raštis, pristavas pasikvietė pas sa
niaus
Kankles
”
.
ant kurių ir puolė visa kaltė už jo ve tuos žmones, kuriuos jis pats
su
visoms
Euopos
viešpatystėms,
. «ė jokiais sutarimais su partija lypino..
veikalo išleisti.
“
“Vilniaus Kanklės” įsikūrė 10
| Beturinčiu, žudančia įtekmę terp
Mieste, Lodz, Lenkijoj, trau galinčioms jai stoti ant kelio, kaip
.Antras “Skrajojančios artistų nuodėmes”. Užsiundė ant tų su sargybiniais mušė nagaikomis,
žmonių. Juk randas ištikro bij<> kiasi toliau užmušinėjimai. 10 d. antai: su Anglija. Prancūzija, net dieną lapkričio, 1905 metais. Už trupos” fondas taip-pat menkutis žmonių kazokus, visus juos suė ir ėmė klausinėti, kas juos lupo.
duotis ir tikslas minėtas draugi — 260 rub. Su tokiais pinigais mė, kankino kalėjime, pas vieną Šie tiesiai jam į akis atrėžė: “gi
' si ne kelių šimtų ne turinčių nė berželio naktyj likosi užmuštas su sumušta Maskolija.
jos: būti pradžia, pamatu ilgai kuone jokio darbo pradėti negali iš jų. S. Urbaitį, kazokai per kra pats ponas mūšiai su sargybiniais;
| jokios spėkos durnos at-t<>\ų. bet čia vienas policistas, du paslaptį
PRANCŪZIJA.
niui įsikursiančio lietuvių teatro ma. Trupa turėtų susidėti iš 10 tą pavogė 500 rublių, pas Ant. jionas pirmas pradėjai, o kad sar
vien ui durnos stovinčių milijonų šnipai mirtinai sužeisti, pašautas
.Pritardami vyno augintojams, Vilniuje. Matant ir regint tokį ar 12 žmonių, o juk su 260 rub. Rinkevičių žiedą už 7 rub. Ne gybiniams liepiai mušt, tai jie ir
'žmonių, rinkusių tuos dūmos at ir vienas kareivis.
stovus. Randas-sujaukė antrąją
Dėl neramumo mieste, fabrikų kuriems centrališkos valdžios ne svarų ir didį draugijos uždavinį, toli nenuvažiuosi ir daug nenu gana to, skundė Valdžiai prakil mušė”.
luiną ne dėl to, kad jos atstovai savininkai uždarinėjo dirbtuves. gali, ar ne nori padėti, pradėjo reikia paklausti tos draugijos su veiksi. Ir dėl pinigiško trukumo niausius valsčiaus vyrus, kuriuos
Mat pristavas norėjo, kad priišrodinėtų nedorus valdininkų pa Uždarė Poznanskio
medvilnės streikuoti visi civiliškiejie vyno manytojų : ar yra ir ar galima tasai, didžiai reikalingas, darbas grūdo kalėjimam o namuose ver muštiejie pasisakytų ne nuo prisiūgimus. bet todėl, kad su du- dirbtuves, kurių direktorius liko auginimo departamentuose urėd- bent netolimoje ateityje tikėties stovi nepradėtas. Dėl tos prie kė pačios ir vaikai ir keikė vaitą stavo gavę mušti, tik nuo sargy
binių, o tada jis galėsiąs kore
®0S'pagelba, neturinčiais didelės si nušautas. 3750 darbininkų at ninkai. Sustreikavo miesto val jiegų, kurios, iš draugijos vieną žasties kaimai nemato teatro, ne Bajanaucką!
Nukentėjusiejie padavė ant vai spondentą (žinios padavėją) tei
džios
Narbonnoj,
Florcnsac, kartą į mėnesį rengiančios teatrą, sulaukia gyvo žodžio. Du vaka
Tctte$nusilenkimais tikėjosi zmo- sirado be darbo.
galėtų sutverti lietuvių dramos ru draugijos surengtu praėjusią to skundą; neužilgio atvažiavo sman patraukti už “neteisingą”
Montpellier ir Perpingnan.
MUSraminti. Žmonių vien, bet
Streikuoja visi miestų ir kaimų ir muzikos panteoną? Be abejo vasarą Jonavoje ir Sventėnuose Naumiesčio apskr. viršininkas iš ant jo užpuldinėjimą.
nedurnos bijosi caras ir jo tarnai
JAPONIJA IR AMERIKA.
Štai kokia dabar biauri pas mus
ypač arčiau jo stovinti, terp
Draugiški prietikiai terp Suvie t iršininkai departamentuose : Au toksai klausymas, draugiją betai parodė, kad žmonės už kelių my tirti tą dalyką, visus pasirašiusius
toliau no jo stovinčių, net terp nytų Valstijų šiaurinės Amerikos dė, Herault ir Rytinių Pirenejų. sant, turėjo kilti ir turėjo būti lių nepatingėjo atvažiuoti ir galų ant skundo sukišo į tamsiąją, tvarka! Pats muša, pats ir tar
viršininkas svarstomas. Ant laimės, jau tuo gale negavo bilietų. Tie du vaka ypač labai baudė Rinkevičių, nes do.
Panašus tardymai turėtų
kiriumenės oficierų, yra jau ne ir Japonijos genda ir gali page- Narbonnoj miesto
jo
ranka
buvo
rašytas
skundas
:
met
nereikėjo
didelio
galvasukčio
nuo
rotušės
nuėmė
prancūziškąją
būti
pavesti
tam tikriems žmo
rai
parodė
mums,
kaip
yra
reika

tnazai pritariančių žmonėms.
sti teip, kad ginklams atseis jų iš
palaikę
kalėjime
iki
vakarui,
gazir
smegenų
džiovinimo,
nes
Vil

vėliavą
ir
jos
vietoj
iŠpliekė
juo

nėms,
kad
ne
patįs
mušikai tą da
lingas teatro menas kaime, bet
fondui reikia žmonių bijo- rišimą pavesti. Amerikos randas
dinimais
ir
meiliais
žodžiais
pri

nius
pažinojo
Miką
Petrauskį,
dą,
kaipo
trauro
ženklą
;
visose
Bet
visgi
nenusisekė
priprie geriausių norų nieko nuveik
rytų.
.
^a(l jiems nusibodo jau jaučia pavojų, todėl stengiasi ne
vertė
valstiečius
atsisakyti
nuo
dar
esantį
Peterburgo
konserva

bažnyčiose
skambėjo
varpai.
Vi

ti negalima. O gaila, labai gaila!
stavui numazgot savo suteptų
ramiai geresnių laiku, rodo sierzinti, ne įžeidinėti Japonijos,
I^^Bftktrtinės žiniom talpinamos bet randas ne turi galės atskirų skas vienok atsibuvo ramiai, susi torijos mokinį. Jis, tai galima sa ... Dėl vien pinigų trukumo pri to skundo, o valsčiuj sušaukti vai rankų.
Eseras.
, ^žrubežių laikraščiuose ; maskoli- valstijų gyventojus padaryti pri- rėmimų su kariumene niekur ne kyti, ir buvo ta jiega, iš kurios sieina atmesti toks naudingas iš to šalininkai su ašaromis kalbėjo
viršininkui, kad vaitas geras, o
buvo, kadangi valdžios kareivių lietuvių muzika ir daina daugelio visų atžvilgių darbas....
^^jfelaftraščiai, nors cenzūra ir lankiais japoniečiams.
IŠ BALANDŽIU.
tie vyrai “buntauČikai”. Tarp
nesiuntė, nenorėdamas dar labiau ateityje tikėjosi ir, ačiū likimui,
. Vilnietis.
japoniečius
ne gali visko atvirai 1 Labiausiai
Raseinių apskr.
vaito
šalininkų
atsižymėjo
P.
Pui

besitikėdama,
neapsivylė.
Ilgai

Kalifornijos
valdinin žmonis erzinti.
kadangi juos konfiskuoja erzino
Mus sodžiuje gyvena 23 ūkinin
da,
kuris,
net
atsiklaupęs,
prisie

niui,
tuo
tarpu
beturint
tik
M.
Pe

^kižia.
NAUJA PARAPIJA.
kai, pirmiausiai išvydami japonie1
kė, kad vaitas esąs nieko nekaltas. kai, visi mažažemiai, iš kurių tik
trauskį, J. Naujalį, pasirodė, kad
laikraštis ” l\b graph”, čių vaikus lankančius viešas mo
Naumiesčio pav., Suv. rėdybos,
28 d. sausio, 1907 m. atvažiavo vienas turi 14 deset., o šiaip turi
jau ne tokie męs beduoliai esame
-' iželio, patalpino gautą iš kyklas. Tą šiaip teip nutildžius,
Dobrovalės valsčiaus, kaimas Le kamisorius tyrinėti apie žuvusius vis po 7, 4, 3 deset. ir mažiau. Gy
muzikoje ir dainoje. Štai netikė
kėčių yra tarpe rando girios, iš banko pinigus, bet pabaliavo- vena sodžiuje kartu, maž-daug su
telegramą, iš kurios San Francisco baltparvių minios
tai atsiranda K. Čiurliams, tapy
Maskolijoj vėl daug sumušė japoniečius ir išdaužė ke
yra ten medinė bažnytėlė.
jąs pas vaitą dvi dieni, sueigai sipratę, seniai jau nelcnkia galvos
tojas - dailininkas ir muzikas, J.
Iš
LIETUVOS
SOSTAPILIO.
lias
japoniškas
valgyklas.
Ir
po
negu buvo pirma; viduGyventojai
to
kaimo
ir
kitų
ap

pasakė, kad kaltininko nėra. Kai prieš guzikuotą valdininką, bet
Falatt-Kelpša.... Taigi, iš mu
(Locna korespondencija.)
^'^-Prietikiki’.i genda. Laikraš- tam atsitikimui VVashingtono val
linkui
esančių,
pirmiau
prigulėjo
kurie
šaukė, kad tie pinigai vaito paskutiniame laike jau ant tiek
Iš kaimo atvykusiam žmogui zikos atžvilgio, muzikos draugija
SySpon<lentas sak,»: džios
prie
Zapyškio
parapijos.
Gyven

užmu- .......... stengėsi suerzintus japonie
kišenėj,
bet kamisorius neklausė suprato savo tiesas, kad net pra
pilnai, kupinai aprūpinta. Lieka
at:>dinka kas dieną; plėsi- čius nuraminti, bet dabar jau nei ir nežinančiam, kad Vilnius anuo
tojai
viso
galo
parapijos
daug
nu

ir liepė dapildyt tą sumą iš per dėjo reikalauti, kad dvarininkai
met buvo garsingos ir galingos atviras dar lietuvių dramos klau
kentėjo,
ne
sykį
ligoniai
be
išpa

Papfasta^ -iz-iemimas na teip lengvai, kaip pirmą kartą.
mokėtų pinigų, ir tai da, girdi, nenaikintų miškų, kad nevežtų jų
symas. Bet ir Čia, iš pradžių kaip
sgeHp žmonių ; pa<l<-gimai yra
Japoniškiejie laikraščiai reika Lietuvos sostapilis — niekuomet
žinties
ir
gimę
kūdikiai
be
krikšto
“loska”, nes norėjo liept dėt nuo užsienin, bet matydami, kad tas
jis tokiu šiandie nepasirodys. Lie ir kitos tautos, naudodamiesi sve
mirė,
kadangi
buvo
į
parapijos
neužganėdinimo. Pe- lauja ne tik perprašymo, bet ir at
margo. Seniai jau šį vaitą val reikalavimas nieko negelbsti, stvė
timais veikalais, ilgainiui prieina
^^k*tę užmu-ta 80 ypatų, lyginimo japoniečiams už skriau tuviškai kalbančių žmonių, gatvė me prie originaiinių dalykų. Ir bažnyčią 14 — 15 viorstų. La stiečiai norėjo prašalinti, bet sun rėsi už darbo. 1905111., su pagelse nedaug sutiksi, nors, tiesą sa
biausiai kentėjo beturčiai, pava- ku su juom kovot, nes valdžia jį ba dar kelių aplinkinių sodžių, už
78. Kaip kokiose gu- das ir Ui jau ne Amerikos šūduo
kant,
reikia pripažinti, kad pasta pasirodo, kad mu^i mintis, musų
saryj išsiliejus Nemunui.
^^^M&yra reguliariški terori- se, bet nuo rando, kadangi juk
prilaiko, duoda jam visokius pa gynė pirkliui kirsti ir skarbayą
ruoju laiku lietuvių Vilniuje atsi dvasios vaisiai a»ga ir auga ir
visų
randi;
pareiga
yra
ginti
kaip
J’e užsiima plėšiniais
50 metų atgal to pakraščio lengvinimus, o valstiečius tik mišką.
turtina tautą, tik reikia, kad gy
Bgfoejiinais. Užmušinėji- savo ukėsus teip ir kitų kraštų. rado daugiau, negu buvo, kuo
Bet tuoj atvyko iš Eržvilkio
vas ant popieros žpdis dar gyves parapijonai kreipėsi į dvasišką ir skriaudžia. Pvz. neturėdamas jo
sWosi amatu, užsiėmimu Japoniški laikraščiai gazdina net met tautiškai - kultūriškas lietu
įsprauninkas
su buriu dragūnų ir
svietišką valdžią, išrodinėjo savo, kių tiesų, nes savo ūkę yra užra
vių gyvenimas čia koncentruotis niu taptų nuo scenos iš artisto
patrankomis.
Vienas išgama, Dž.
pradėjimu
karės,
jeigu
Japonija
žmonių.
■kriaudas, meldė kunigo Lekėčių šęs savo sėbrui, net reikalingų 6
pradėjo. Dar ir dabar, galima sa lupų.
Pr.,
išdavė
valdžiai
kaimynus, la
neapturės
nuo
Amerikos
užganėhtrk
ne
to išnaikvti ir,
Jiegų ir medžiagos netrūksta bažnytėlei, bet meldimai likosi be margų neturi, — dalyvavo rinki
kyti, ant pirštų suskaitytum šil
biausiai
užsiėmusius
tuo dalyku,
^^^^^ttįstengs sanlygas vieš- dinimo. Teisybė, užsipuola ir sta
muose į durną.
dąs (iškaišąs) su lietuviškais už .... Kogi gali dabar mums truk pasekmių.
ir
teko,
balandiečiams
nagaikų
to
didelius,
įžeidžiančius
Ameriką
Dabra vai iečiai! Gegužės m. š.
1901 metuose trįs ūkininkai nu
paskutinių
rašais. račiaus, neveizdint į to ti? .... Pinigų, pinigų ir ....pi
Bet
visgi
mus
žmonės
nelabai
manyti, kad durnoj reikalavimus, japoniški opozici kį lietui'."kuino liūdną padėjimą, nigų! Pusantro meto “Vilniaus važiavo j Seinus prie vyskupo a. m. bus vaito rinkimai, nežiūrėki
nusimena,
ir
laiks
į
laiką
bendrai
ks
kad paska- jos, ne rando laikraščiai, bet tie Vilniuje spėjo ir stengė susitver- Kanklių" gyvavimas ir veikimas a. Antano Baranaucko prašyti te ant jo degtinės ir alaus ir viso
išsirašinėdami laikraščių, bendrai
.
aP*e susitarimą de- pats opozicijos laikraščiai labiau tį keletas draugijų.Taip—šiandien parodė, kad neveizdint į publikos kunigo minėtai bažnytėlei. Vy kių papirkimų, atsikratykite nuo
Kad ir
konservais \ ai< ne iš siai prisidėjo prie pradėjimo ka turime čia šias lietuviškas draugi lankymąsi į lietuvių vakarus, ne- skupas pripažino parapijonams jo; tik atsiminkite, kiek nuo jo skaito, krūvon susirinkę,
kiti apielinkės sodžiai sektų mus
kadangi visus svar- rės su Maskolija, jie karę susku jas; "Vilu. Kanklės’^ Z
Vilniatu veizdint į besistengimą kuopigiau- tiesą ir žadėjo duo|i kunigą, tik esatę nukentėję, atsiųiinkite^visas
2monių naudai pakeltus bino.
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Indianopolis, Ind. Kalnaka S. Laukiat! dekliamavo: “Die advokatas. Susirinkime užčJ
takais, tai apšvietimas sparčiais sklypelį, o pernai vasarą parsam- kovoti tuo tarpu prieš biurokra naudojami^kaif^ir mėsą perkanti.
škėjo kaip žydo karčiamoj. 1
Tuom taėf/n sktHyklų savininkai sių organizacijos viršininkai su ną darbu, prakaituoju”.
žingsniais platintųsi po visą Lie dė darbininkus kirst malkas, o tiją už bendrąsias laisves.
galo pasirodė 22 sąnarių skj^
J.
Varkala
perstatė
biografiją
Bet kiti gsl pasakyti: nėr ką parduoda žmonoms ne sveiką mė rengė ■ streikus visose kasyklose
tuvą.
Ant. Balius. sukirstas malkas pardavė žydui.
P.
Grigaičio,
kuris
buvo
pasmerk

kurie manė prirašyti djju^
kttTS sugabeno ja> prie Šventosios nnimjj, galvoti, kaip priims musų są, gereshę siribčia į užrubežiuS, Indianos štete.
tas
mirtin,
tik
pasidėkavoprie S. R. K. L. A., jie "tu
upės ir rengėsi gabent į Prusus. projektą durna; mums svarbu, kur valgiai* pratiktai geriau pri
IŠ BIRŽIŲ.
Canonsburg, Pa. Dirbtuvės jant aplinkybėms, galėjo ištrukti draugystės čarterį ir kitu^?
O šią žiemą pardavė net 15 vala kad to reikalauja Lietuvos žmo žiūrimi. ?Kew^Yorko sveikatos Pittsburg Casket Co. likosi užda
Panev. apskr.
kamisoriuivištyTė chemiškai mėsą rytos ir per tai 100 darbininkų iš budelių rankų. Aiškino teipgi
Musų miestelyj darbuojasi dvi kų tos girios. Žmonės nežino nė nės. ir to mums turi pakakti.
reikalą šelpti “revoliuciją".' - tą; prie senojo liko 300
atžagareiviškos partijos: “partija ką bedaryti, kad ponai dvarinin Berods, per didįjį Lietuvos su 154 blekinių ir rado jose, apart atsirado be darbo.
S. Laukiat! dękliamavo eiles: Ta didesnėj! pusė barė atSJ
“tikrųjų rusu” ir partija “tikrųjų kai naikina taip girias ir skubina sivažiavimą, pabaigoj 1905111., bu borines rūgšties ir kitokių chemi
litis už ardymą tvarkos jr
|
si išvežt užsienin. Neužilgio visa vo reikalauta Lietuvos automijos, škų ir ne^Veikiptnedegų, su mėsa f Patterson. N..J. Streikuoja “Ateis laikai, jau nebetoli”.
katalikų”.
žinią
dokumentų.
Dabar
I
Grigaitis
antrą
kartą
kalbėjo
Nors pirmoji nėr skaitlinga, bet šalis liks be girių. Ar tik nesu kuri apimtų gyventojus lietuvius sumaišytus šerius, gyslas, odą. darbininkai American Locomotivc
r
pfova.
Tokiu
budu
gerai
^3/
apie
judėjimą
Lietuvoj,
nurodė,
priglaudžiama čionykštės biuro lauks dvarininkai.taip elgdamiesi.’ ir tuos kaimynus, kurie norės prie o mėsos IKbai ftiažai, užtai daug YVorku ir Rogerso dirbtuvėse;
kad socijaldcmokratų partija tu tarnų surengtas plianas nuė^Zfl
kratijos, ana gali tapti spėka, su to. ką sulaukė baronai Latvijoj ir lietuvių prisidėti; to pat reikalau nuodingų medegų. Taigi už bran strcikiioja jau 2700 darbininkų.
ri didesnę įtekmę ant žmonių ne- niekų,
katra reiks visuomenei rokuotis. Rusijos dvarponiai? Jei nebus ja ir dabar tūli valstiečiai Kauno gius pinigus didžturčiai žmonėms
Cleveland, O. Streikuoja čia
Kunigas visgi nesnaudė,
gu
krikščionių dem. ir demokratų
duoda
ntiodipgą
maistą.
ir
Suvalkų
gub.
Bet.
...
kas
kita
jokios
pagalbos
nuo
durnos,
tai
Vadovas ir globėjas tų juodašim
mašinistai. Reikalauja 8 vai. dar
partija.
Tą
liudija
išrinkimas
at

kalbėjo
viršininkus moterių draih
yra
reikalaut,
o
kas
kita
už
tuos
čių, yr musų vietinis notarijušas žmonės keta ilgiau nelaukti ir
bo dienos ir 10% didesnių algų.
gystės
užpirkti
už $10. mišias;^
stovų
j
antrąją
durną:
iš
7
atsto

NAUJA
GARLAIVIU
LINIJA.
reikalavimus
kovoti.
Ak
męs
ge

Bkflogorskyj. Būdamas užveiz- pradėti savotiškai malšinti p. p.
dėjo
pamokslą
pasakyti, bet prj*
vų
iš
Lietuvos
išrinkti
5
socijalButte,
Mont.
Streikuoja
čia
tam Prita
Neužilgio
‘
anglijonai
parengs
rai
žinome
iš
savo
ir
kitų
tautų
dėtoju arbatnaifaio, jis išrašinėja dvarininkus, kurie per laikraščius
šė,
kad
sanarės,
baltai
apsirėdžį.
1
demdk
ratai.
Prilygino
krikščio

aptickų
pagelbininkai.
Jie
reika

naują
garlaivių
liniją;
tos
linijos
praeities,
kad
gali
turėt
pasiseki

žmonėms pasiskaityt tiktai juo garsinasi esą tėvynės geradėjais,
1
nių dem. partiją prie juodašimčių, sies, poroms eitų gatvėms.
dašimtiškus laikraščius kaip: o pasirodo išgamos, atimdami nuo mą tik tokie reikalavimai, kurie garlaiviai bėgios terp San Fran- lauja po 125 dol. ant menesio.
buvo
priešingų,
bet
užmanymai
nes
jie
išduoda
socijaldemokratus
pinige
“Zėmlia”, “Rossija",“Novoje Vre- Lietuvos brangiausią jos turtą! yra stipriai žmonių remiami ir at ctsco ir Australijos; pradės jie bė U Birmingham, Ala. Tarnau
į policijos rankas; aiškino ir de tapo priimtas. Bet pasirodė^! -u’' re‘h
jaučianti, ir kuomet jų neišpildy- gioti nuo 1 d. pjutės.
Akstinas,
mia” ir dalinėja tas gazietas net
janti ant čianykščių gatvinių karų
mokratų atžagareiviškumą.
kritikai laikraščiuose, tūlos A.?mas gali žmones sukelti prieš val
veltui. Lietuviško laikraščio —
atšaukė streiką, kadangi neturi
Toliaus
aiškino,
jog
ūkininkai
rėš atsisakė paraduoti ant gatrto 1 ; kratų P*1
džią ir sudrumsti paprastąjį gy ALADIN GRĮŽTA NAMON. vilties jį laimėti, nes karų kompa
nė vieno. Ano darbas turėjo sa
New York. Pagarsėjęs pirmu nija gavo pakaktinai streiklaužių. nėra revoliucijonieriai#, nes jie tu kaip varomi skerdyklon gyvtftfU f jolitiškuj
vo pasekmes: 29 kovo, turgaus DŪMA IR LIETUVOS AUTO venimo bėgį.
ri buržuaziškas pažiūras, jie žiuri Kunigas užpyko ir baltai apsirį.
Ar gi toks jau dabar butų žmo tinėj durnoj maskolių kaimiečių
dienoje, juodašimčiai buvo pasi
NOMIJA.
Terre Haute, Ind. čianykš- kaip įgyti didesnį turtą, kaip pa džiusių ne leido į bažnyčią, liepą 1
rengę padirbti demonstraciją, dai “Lietuvos Ūkininke”, num. 18. nių tipas, kad atmetimas Durno atstovas Aladin grįžta iš Ameri
nuodami savo hymną. bet drąsuo yra trumpas pranešimas apie bu je Lietuvos autonomijos galėtų kos į Europą ir stengsis išsidirbti čiai kalnakasiai susitaikė su ka lengvinti sau gy venimą; juos su eiti namon ir ištirti, kokia
ZODI$ 1
žmones prieš valdžią? daleidimą grįžti į Maskoliją. Jis syklų savininkais, todėl streikas, riša jų menkas turtas, jie labiaus rė rašo į laikraščius ir kas juos
liams susirinkus, anie buvo iš vusį lietuvių inteligentų susirinki sukelti
juokti ir išvaikyti. Jauzdamies mą, kuris tarp kitko nutaręs, kad Sunku apie tai tvirtai spręsti, bet čia atkako perstatyti ameriko kurs buvo nutartas, ir jame butų bijosi valdžios. Įvykdinant nau skaito.. Ilgai galvas laužė, bet ant
Męs. ;
persilpni esą, anie renka tuotarpu lietuviai atstovai įneštų Dūmon reikia didei apie tai abejoti: rei nams tikrą Maskolijos padėjimą turėję dalyvauti 5000 anglikasių, ją rėdą, prasidės kruvina kova galo nužiūrėjo A. Baranauckiutę
katalikai
likosi
atšauktas.
Abidvi
pusės
darbininkų
su
kapitalo
atstovais.
ir
ją
išbraukė
iš
draugystės.
Tuom
ir
pertikrinti
bankininkus
ne
sko

kia
tik
atsiminti,
kaip
silpnai
ko

sau šalininkus-. Nebe priežasties Lietuvos autonomijos projektą.
sutverti
nusilenkė.
Užduotis proletarų yra eiti iš vien tarpu yra tai dora mergina; ji k
eina kalbos žydų tarpe apie ren Gaila, kad šis nutarimas liko ap vojama dabar už tautiškąją mo linti Maskolijos randui pinigų.
parapija visų tautų darbininkams iškovo tą draugystę sutvėrė; bet mat
skelbtas be platesnių paaiškinimų kyklą, už valsčių ir parapijų sagiamas žudynes.
U Salt Lake City, Utah. Strei
reti savo
vyvaldą,
už
kalbos
tiesas;
kiti
STORULĖ.
jimui
sau
lygių
tiesų.
Pavadino
tamsus protas vis piktu užmoka
Antra partija “tikrųjų katalikų”; ir motyvų.
kuoja čia cigarų dirbėjai ir per tai
aplamai i
ją galima tikriau pavadinti “juo Įnešimas autonomijos projekto valščiai yra nepakakinti, kad raš Loųisville, Ky. Pasimirė čia visas dirbtuves atsiėjo uždaryti. silpnos dvasios ir smulkiausios savo geradėjams. Minėtos mote
50a V’S1
dašimtiška”, nes ana savo pažiū Dūmon turėtų būt rimtai apsvar tinei! įvedamos 2 kalbos ir dėlei pereitą sanvąitę 62 metų negrė Darbininkai reikalauja po I dol. buržuazijos atstovais tuos, kurie rų draugy stės sąnarės priguli ir į
kai.
Ta:
romis nė kiek nesiskiria nuo “ti- stytas ne tik susirinkimuos, bet to pasididina išlaidos. Kas gi bus, Martha Johnson. Ji buvo, tur daugiau už padirbimą tūkstančio rūpinasi vien tautos reikalais, dar S. L. A., pinigų draugystė turi
Z' krujų rusų”. Prie tos partijos ir spaudoje. Su įnešimu Lietuvos kuomet išeis aikštėn, kad įvedi būt, sunkiausia žmogy sta ant viso cigarų.
bininkų reikalus palieka šalyj.
apie 300 dol. Reikia manyti, kad
pastatys
priguli kuo ne visi sulenkėją mie autonomijos projekto yra surištas mas Lietuvon autonomijos yra žemės paviršiaus: ji svėrė 511
Aukų surinkta 35 dol.
ją nepasiseks įvaryti į Miluko
čaitės
stelėnai - katalikai. Jie skaito ne tik sustatymas paties autono surištas su pasididinimu valsčių svarų. Jos duktė teipgi nelengva: f Kansas City, Mo. Kansaso Kalbos ir dekliamacijos žmo tinklą.
katalikų
farmeriai šiems metams reikalaus nėms patiko, ką liudijo ramus jų Per pamokslus musų kunigas
Jelenskio “Rola” ir “Narod”, “Ne- mijos projekto, bet ir klausymas išlaidų, ypač jei autonomijos tie ji sveria 375 svarus.
ęiau, tač
mažiausiai žo.ooo darbininkų nu užsilaikymas ir triukšmingi rankų liepia klausyti bosų, dirbti kar
dėldieno Skaitymą” ir “Šaltinį”, apie tai, kokią atras tas projektas sos bus siauros ir seimo veikimas
bažnyčią
stengia tuos laikraščius platinti dirvą pačioj Durnoj ir Lietuvos suvaržytas?! O jei męs negalime NELAIMĖS ANT GELEŽIN valymui laukų.
plojimai.
štai, nestreikuoti, ponams niekad?
taines.
valstiečių tarpe, būdami didžiau žmonių tarpe.
pasitikėti ant žmonių paspirties,
P.
Galskis,
Sckr.
4-tos
kp.
nesipriešinti.
KELIU.
Whitney, Pa. Darbai eina
Dėlei
siais priešais pirmeiviškų laikra Pirmiausia reikia prisipažinti, tai autonomijos įgyti negalima nė Ilickory, Pa. Netoli ‘nuo čia
Terp čianykščių lietuvių mažai
čia vidutiniškai ir algos neblo
3W
susai
ščių. Taip-pat kaip “tikriejie ru kad męs ikišiol dar nesame rimtai per Durną, nė be Durnos.
susimušė du trukiai. Prie to du gos.
IS CHICAGO. ILL.
yra apšviestų ir norinčių apsišvie
rimą,
an
sai”, anie žiuri į kitas tautas ir ti išaiškinę sau Lietuvos autonomi Įnešimas autonomijos Dūmon kalnakasiai likosi užmušti, o 11
Siaurinėj dalyj miesto yra ne sti, daugumas girtuoklystėse pa
kitų mie
kėjimus iš augšto, su paniekinimu jos klausymo. Neaiškumas to galėtų turėt vertybę, kaipo agita pasažierių tapo sužeitų.
f Toronto, Canada. , Mašinistai mažai lietuvių, susitvėrus lie skendę. Amatininkų lietuvių čia
sniam iš
ir neapykanta.
klausymo atsiliepia ant žmonių cijos, žmonių sužadinimo, įran
38 dirbtuvių nutarė streikuoti iš tuviškai parapijai.skaitlius jų pra mažai.
Gary,
Ihd.
Netoli
nuo
čia,
pe

to.
Paskutiniai rinkimai patvirtino peticijose.
kis, bet ir tai tik tuomet, jei tas,
kovojimui 9 vai. darbo dienos. 17 dėjo daugintis, draugystės tvertis.
Vergas.
Kun. i
tą, ką pasakiau apie “tikruosius Ribos autonomiškosios Lietu projektas butų rimtai apdirbtas, reitos sanvaitės seredoj, užbėgęs dirbtuvių mašinistų reikalavimą Yra lietuVių Giesmininkų - Dra
ant
viadukto,
trūkis
įlūžo
ir
nu

Kiški
i
katalikus”: nenorėdami apsunkint vos ne visų vienaip suprantamos. jei galima butų tvirtai nurodyti
matiška dr-stė, užsidėjusi 1905 m. IŠ CAMBRIDGEPORT, MASĖ
išpildė.
puolė
žemyn.
Prie
to
pražuvo
tū

štame
d;
savo katalikiškos sąžinės, anie ne Socijaldemokratai, kalbėdami apie autonomiškosios Lietuvos ribos ir
Jos mieris yra — savitarpinis ap Lietuvių čia yra diktas būrelis,
tino, jog
padavė savo balso už liberališką autonomiškąją Lietuvą, nėra apsi jei tą autonomiją remtų nurody las geležinkelio darbininkų skait
švietimas. Nors ji silpnai mate- bet terp jų, kaip visur, yra viso
lius,
o
penki
tapo
pavojingai
ap

čią past;
kandidatą žydą daktarą Merą, stoję ant kokių nors ribų. Vienoj tųjų gubernijų atstovai ir patįs
rijališkai stovi, bet įsteigė knygy kių : vieni stengiasi apsišviesti,
kulti.
va, reiki:
kaip butų išpuolę, bet anie balsa vietoj jie prie autonomiškosios žmonės.
ną ; knygyne yra keliolika* moks pažinti savo skriaudikus, kiti dar
v
ro; reiki
vo už “gerą” kataliką, lenką-dvar- Lietuvos priskiria Vilniaus gene- Kadangi dabar tokių sąlygų
liško ^turinio knygų ir laikraščiai: tikisi malonių nuo milaširdingo
GAISRAS.
syti, išri
ponį Montvilą iš Trašku n ų. Tai ral - gubernatorystę ir Suvalkų nėr, kadangi tarp' Lietuvos gu
“Šaltinis” ir “Lietuvos Ūkinin caro, todėl jį garbina, noriai glau
IŠ CHICAGO. ILL.
pasiųsti
\Villson
City,
N.
D.
Siautė
čia
matot, kokius apginėjus savo rei gubem., kitoj Vilniaus, Kauno ir bernijų silpni yra ryšiai ne tik
stųsi net čia Amerikoj po sparnu
didelis gairas, kuris išnaikino 15 2 d. berželio, Freiheit Turner kas”; “Žvaigždė”, “Katalikas” ir
kalų renka sau biržiečiai?
Suvalkų gubernijas, trečioj vietoj tautiškai-kulturiški, bet ir admini“
Lietuva
”
.
dvigalvio erelio.
Salėje,
South
Halsted
st.
4
kuo

“ rapiją
____
Kiškis iš Pagirės. nurodo plotą vien lietuvių apgy stratyviški, todėl ir įnešimas Dū krautuvių.
pa L. S. S. A. parengė susirinki Draugystė ne įstengia prenu 2 d. berželio buvo čia parengtos
s visk
ventą. Liet, demokratai nurodo mon Lietuvos autonomijos pro Tacoma, Wash. Sudegė čia mą. 2:30 po pietų atidarė susi meruoti visų laikraščių išeinančių prakalbos; parengė jas L. S. S. A.
Teip ■
IŠ UŽSPALIU.
lietuvių apgyventą plotą ir pridu jekto man išrodo žingsniu ne Dunsey Timber Co. lentų plo rinkimą, A. Zimontas paaiškino jo Amerikoje, reikalinga pašelpa lie kuopa. Žmonių prisirinko pilna
i, tik 1
Ukm. apskr.
J. vykla. Nuostolius gaisro padary mierį ir perstatė kalbėtoją.A. Ja- tuviškos visuomenės, ypač toj da svetainė. Kalbėtojai buvo: Antoria, kad galėsią prisidėti prie au praktišku. per ankstybu.
d ne
Kuomet pernai visur po Lietu tonomiškosios Lietuvos ir tie kai
tus skaito ant 250000 dol.
sinskį, nuo lenkų socijalistų par lyje miesto gyvenanti lietuviai tu nov, ką tik iš Maskolijos pribu
ta
meta
vą daužė monopolius, buvo jis ir mynai, kurie norėsią, taigi per tai
tijos. Jasinski kalbėjo lenkiškai rėtų atkreipti atydą ant naujai už- vęs; S. Gilius iš Lynn, Mass. Žu
■tverti
pas mus sudaužytas — tuomet ribos autonomiškosios Lietuvos
EXPLIOZIJOS.
apie solidariškumą darbininkų, sidėjusios draugystės ir šelpti ją kas ir L. Grikštas iš Bostono.
a stav
Devoinių kaimo mokintojas sta lieka visai neaiškios, ncapribotos.
Reddick, 11). Viename geležin primindamas dabartinę revoliuci prigulint į ją. Knygoms ir laik Antonov aiškino dabartinį Ma
P krei
čiatikis T. Rutkauckas, norėda nes nežinia, kas norės prisidėtij ir
kelio vagone expliodavo' gabena ją Maskolijoj, kur darbininkai vi raščiais galės naudotiesi ne vien skolijos padėjimą; kalbėjo apie
sai iie
mas pasipelnyti, ėmė naktimis ir jei norės kas, tai ar tik tie gyven
ma gazoliną. Expliozijos 3 ypa- sų tautų eina iš vieno, idant įgy sąnariai, bet ir pašaliniai; knygy durną ir jos darbų pasekmes; apie
dienomis degtinę pardavinėti. Die tojai, ką prider prie Vilniaus ge- NEVALIA LAIKYTI SALIU- tos likosi užmuštos.
ti lygias tiesas su visais žmonė nas bus atidarytas: ketvergiais, baduolius ir pulkus neturinčių
ną pardavinėjo jo pati, o nakčia neral - gubernatorystės, ar ir kitų NU ARTI UNIVERSITETO.
mis. Priminė šios šalies darbinin utarninkais ir subatoms, nuo 7-tos darbo žmonių; apie valdžios biaujis pats ir tą darydavo labai kei Baltrusijos gubernijų, kaip va: Madison, Wis. Čianykštis teisVĖTROS.
kų blogą padėjimą, kad ir čia dar vai. iki 10 vai. vakare Sv. Myko rius su žmonėms pasielgimus.
stu budu. Pats būdamas kurčias, Vitebsko, Minsko, Mohi levo. Bet darių butas užgyrė naujas tiesas, Pietiniuose kraštuose Indianos, bininkai priversti kovoti už gere lo Archaniuolo bažnytinėj salėj. Žukas, savo kalboje nurodinėjo
len
eidamas gulti klėtin, prisirišdavo ir pats atskyrimas Suvalkų gub. sulyg kurių ne valia uždėti saliu- Illinojaus, teipgi šiauriniame Te- snį būvį: darbininkų visur vieno
Sąnarys Dram. Dr-stės. laisvę žodžio ir spaudos šioje ša
SUtVi
prie kojos virvę; norintiejie gauti nuo Lenkijos yra ne vienaip su no arčiau universiteto kaip J4 xase pereitos subatos dieną siautė di reikalai, nežiūrint tautos, to
lyje; aiškino, jog socijalistai ne
degtinės, turėdavo truktelt virvę, prantamas. Vieni sako, kad Su- mylios.
baisios vėtros, laike kurių apie dėl turi savo reikalus ginti krū
IŠ DE KALB, ILL.
kovoja su tikėjimu, bet kovoja
Tėtė
tuomet jis, atsikėlęs.duodavo deg valkų gub. turinti but priskirta
100 ypatų likosi užmuštų. Vė voj.
28 d. gegužio, čianykščiose dra- prieš kiekvieną prispaudimą. Gi-{
pas
tinės. Vietiniai vaikinai, iš to la prie Didžiosios Lietuvos, kiti gi
tros išgriovė daug triobų, dau P» Grigaitis, atstovas L. S. D. to dirbtuvėse likosi užmuštas Do liūs privedė savo kalboj daug fak
VAIKAI NUSIŽUDĖ.
vys
bai pasipiktinę, vieną naktį labai sako, kad tai nešą' galiniu pada Cleveland, O. Iš gailesčio dėl giausiai nuostolių pridirlio Saint P., perstatė revoliucijos bėgį Lie minika* Pranevičia. Palaidotas su tų išrodančių neteisybes šiądieni.monės
smarkiai pradėjo traukti už vir ryt dėlei įvairumo įstatų ir gy motinos mirties nusinuodino čia Louise.
Pradėjus kalbėti
tuvoj ir visoj Rusijoj. Revoliu mišioms. Velionis turėjo 38 me nės tvarkos.
ks ge
vės. ištraukė iš lovos, prisitraukė ventojų tiesų.
dvi mergaitės: 11 metų Margarecija ta yra, bet žmonės dabar ne tus. Paliko pačią, penkių metų Grikštai, tūli vyrai pradėjo eiti iš
nigą
prie lango, bet virvė truko, kojos Jei męs peržiūrėsime peticijas, ta Curtis ir jos 10 metų sesuo.
tiek atjaučia kaip metai atgal ir sūnų ir seną motiną. Prigulėjo į salės, bet tiems išėjus, buvo salėj
jo pasiliko užsikabinę už lango, siunčiamas iš Lietuvos, tai pama Užtiko jas dar gyvas kclnorėj,
nėra tokio entuzijazmo kaip per Sv. Petro ir Povylo Dr-stę. Pa geresnė tvarka.
taip jį ir paliko, prisakydami liau tysime, kad Lietuvos autonomijos pašaukė daktarą, bet jis neįsten
nai : ne lanko susirinkimų, ne šel ėjo iš Kauno gubernijos, Šiaulių Pirm aukų rinkinio buvo paaiš
tis degtinę pardavinėt. Nuo tol reikalauja vien Kauno, ypač gi gė jau nuo mirties išgelbėti.
kinta, kad iš tų pinigų bus užmo
pia revoliucijos. Dabar nė pavieto.
/ buvo ii
laiko mokintojas liovėsi degtinę Suvalkų gub. valstiečiai. Nė Vil
f Austen, W. Va. Darbai eina ra tokių susirėmimų su kariuinekėtos prakalbų parengimo išlai
t žodžiu,
pardavinėjąs.
niaus, nė Gardino gub. valstiečiai, DARBININKU MUŠTYNĖS. čia labai gerai; trūksta darbinin ne kaip pirma, kur ne kur nudeda
dos, o atlikę eis sušelpimui revo
parapij(
Nekaustytas. kiek aš žinau, Lietuvos autonomi New York. 4 d. berželio čia kų kasyklose, todėl ir iš kitur at žiauresnį valdžios tarną. Tas liu
liucijos Lietuvoj. Dvi mergino®
Iš SO. BOSTONO, MASS.
*r šveln
jos ncreikalauja.Tą-pat galima pa-4 buvo smarkus mušis 200 streikuo keliavę gali darbą gaut. Kaip kur dija, kad revoliucija yra. Priminė Lietuvių čia yra apie 3000 ypa perėjo per salę ir surinko $5 7^.
kiek k a
IŠ DUSETO.
sakyti ir apie atstovus: Lietuvos jančių laivų iškrovėjų su streik dirba ir šventoms dienoms. Yra apie pirmosios durnos darbus, kad tų. Viskas čia ėjo gerai, kol kun. (š to negalima buvo nė išlaidų
Algos <
Ečerėnų apskr.
autonomijos reikalauja tik Suval laužiais ir jiems pagelbon atėju čia ir keletas lietuvių.
metams
durna buvo tai vieta agitacijų. Žilinskas buvo klebonu. Dabar uždengti. Antrą kartą buvo pra
Laike turgų, būnančių Čia sere- kų ir Kauno gub. atstovai, kitų siais pol icistais. Streikieriai vie
Mike Shmidt,
misijon
Kalbėdamas apie antrąją durną, atkako kun. Jakštis ir viskas su syta, kiek kas išgali, aukauti re
domis, žmonės suvežą daug gru gi gub. atstovai yra priešingi Lie nok likosi išvaikyti; vieną reikė
Pasigan
Boa 21,
pasakė, kad durna ne gali įvykdy gedo. Nėra tos nedėlios, kad ne voliucijai. Sudėjo 7 dol. Pinigai
dų ir šiaip visokių daiktų. Pas tuvos autonomijai. Be to, ne visi jo gabenti ligonbutin.
’ Bet,
Austen, W. Va. ti geresnio surėdymo, nes durnos keiktų parapijonų už ėjimą ant bus pasiųsti “Kovos” redakcijom
mus yra paprotys skaldyti žemę, atstovai - lietuviai laiko autono
aycią. ;
prakalbų, skaitymą necenzuruotų revoliucijos reikalams.
Akron, Ohio. Darbai eina ne užgirtų reikalavimų valdžia neuž
pertai yra pas mus dvi dalys per mijos klausymą: antai Kauno gumus. ni
DEL MILIJONIERIŲ GODU
Publika
užsilaikė
ramiai,
bei
kunigo
raštų.
Parapijonai
girdi
blogiausiai; iš kitur pribuvusiam tvirtina; durna turi vien progą
kančių grudus, o trečia dalis par bern atstovai laiko už svarbiau
MO DAUG ŽMONIŲ ŽŪVA. darbas nesunku gauti. Yra čia kritikuoti valdžios darbus; bet vien velnius, gyvulius ir kitokius buvo girdėt ir gyrimas ir pasigai
ka<
duodančių. Seniau būdavo koks sią reikalą kovą už viscfr valsty
Niekur gal kitur tiek ant gęlcužrašyt
lėjimas
caro
ir
kunigėlių
dėl
ko

gražius, nepritinkančius apšvie
visokių fabrikų:' foundrų, boiler- žmonės kelia revoliuciją. Klysta
turtingesnis ūkininkas supirkda bės laisvę ir kovą su kapitalizmu,
žinkelių nelaimių neatsitinka kaip
®“ svet;
kio ten jų įžeidimo.
tie, kurie mano, kad nuvertus ca stam žmogui žodžius.
vo grudus ir išveždavo kur toliau todėl jiems ir išrodo artimesni ru Amerikoj; daugelį nelaimių gim šapių, mašitišapių, o daugiausiai
S. Gricius.
®žsiraš<
Turime čia 3 tautiškas ir 2 baž
rą,
viskas
gerai
bus.
Revoliucija
parduoti, pertai tuomet grudai ir sai socijaldemokratai, kurie yra
rober šapių. Pigiausia mokestis
mgėlis
do negerai padirbtos plieninės šėturi dvi pusi — politišką ir ekono nytines draugystes, kurių mieris
būdavo brangus. Dabar nuo Ka priešingi autonomijai, negu lietu
Į
Boto
nys. Senis dirba čia plieninis tru- — $1.60 ikfąįJ.OO ant dienos. Lie mišką. Nuversti carą ne reiškia, šelpti sąnarius ligoje. Viena tau
IŠ ROCHESTER, N. Y.
lėdų bėdinesni žmonės susitarė viai — Suvalkų gub. atstovai.
tuvių
yra
septynios
familijos
ir
I
too
sau
stas, bet jos padirbtos iš negeros
kad įvyks iš sykio gera rėdą. Ga tiškoji draugystė tyri Sv. Kazi 2 d. berželio buvo čii paprastai
nebeduot išvežt- grudų ; keletą kar Kas gi gali atsitikti, įnešus Lie
keli
pavieni
;
tautiškas
susipra

tams,
j
medegos, greitai skyla ir lūžta.
li patekti valdžia į buržuazijos ran miero vardą ir priguli prie S. L. sąjungos (ar L.S.S.A.? Rd.) sa*
tų žydai pirkliai bandė išvežt gru tuviams atstovams Lietuvos auto
timas
mažas.
Laikraščius
skai

h«»gtu\
Trustas, dėl .didelių muitų ant ki
kas ; darbininkai vėl turės kelti re A. Draugystė ir S. L. A. musų sirinkimas. Užsimokėjus sąna
dus, bet žmonės maišus supiaustė nomijos projektą Dūmon?
l ^Ras i,
tų kraštų išdirbimų, neturėdamas to 3 — 4. t r j -»Q Juozas Muliolis. voliuciją. Privedė Stolypino žo kunigui nepatinka; jis užsimanė riams mokestį, buvo diskusijos.
ir grudus išpylė.
Jei Lietuvos autonomijos ribos
| nes a!<
Kansas City* Kana. Darbai džius po pasikėsinimo ant jo gy Šventojo vardo nešiojančią drau Pirmsėdis užmanė pasikviest Bu
Žmonės vėl aimanuoja, kad ne apimtų Vilniaus, Gardino gb., tai konkurentų, besistengdamas vien
; ‘šreisky
kuo daugiausiai pelnyti^pie žmo eina čia gerai, bosai net kardais vasties, kad gali užmušt vieną gystę sugrąžinti Rymo bažnyčiai. lotą^? Red.), kuris dabar Cleveužilgio neturėsią kuo kurinjti ir net pirmiausiai pasipriešintų lietuvių
nių gyvastį visai nesirūpina. Ki ant gatvių gaudo darbininkus. valdžios tarną, geresnį ar bloge Proga atsitiko gera.. Mat visos S. landė. Sąnariai priėmė įnešimą
viralą išsivirti. Yra pas mus gi atstovų sumanymui atstovai Vil
? kio hn
tiems kraštams trustas suteikia Algos vidutrifiiškdsi
snį, bet valdžios įdėjos neužmuš. L. A. kuopos rinko delegatus Sei ir apsiėmė apmokėti kelionės ka
raitė taip apie 40 valakų ir 3 šilai; niaus ir Gardino gub., paskui len
geresnes šėnis, nes kitur medega
štus.
Po
diskusijų,
padainavę
reL
hi<
Valdžios idėja — tai statyti kalė man, ir 43 kuopa nenorėjo pasilik
malkų užtektų visiems, kad tik į kų ratas, bijodamas atsiskyrimo
viešos naudos įtaisoma geriau fi Green Ridge, III. Cianykščio- jimus ir kartuves žmonėms. Val ti užpakalyj, nutarė teipgi seiman voliucijines dainas, pradėjome
užrubežį negabentų, o jau tos gi nuo Lenkijos Suvalkų gub., pasi
kontroliuojama ir negerą ten ne se kastynėse dirba mažai, todėl džia nori numalšinti revoliuciją siųsti delegatą. Bet tas nepatiko skirstytis, bet atsirado čia nepa
relės mažai kas ir liekti. Žmonės priešintų taipgi laisvės partijos
imtų. Amerikoj, nesant gerų, gc- tegul čia darbininkai ne keliauja ugne ir kardu. Taktiškai aiškino, keliems kunigo tarnams, kurie žystamas, kuris, kaip sakęs, atva
kalba, kad jei nebusią kokios tvar frakcija, socijaldemokratai, nekal
jus
ežinkeliai turi imti negeras, ku darbo jieškodami.: Iš kitur pribu kad revoliucijonieriai rengias į pradėjo vesti priešingą agitaciją. žiavo iš Pennsylvanijos ir ne
kos nuo durnos, tai pasielgsią taip, bant jau apie dešiniuosius; Lie
1!gos ti
rios lūžta ir skyla ir gimdo trukių vę ne gali geriau dirbančiose ka ginkluotą sukilimą: gabenimas Kaip čia eina kalbos, tai kunigas rys sutverti S. L. R. K. A. kuopą.
kaip pasielgė su grūdais.
stynėse gauti darbo.
tuvos autonomijos projektą galė iššokimus.
ha
ginklų iš užrubežių tai geriausiai žadėjo net atlyginimą už atitrau Skaitė kunigų apdirbtą konstitu
Pabadytas. tų pritaikyt tik neskaitlingi socifl Morrisdale, Pa. Slattonvilles liudija. Rusijos despotiška val kimą tos draugystės nuo S. L. A. ciją, peikė Sliuptarnius ir jų Sus»*
(Iš “L. U.”)
jalistai - revoliucijonieriai, dalis
MĖSA AMERIKOJ.
kasyklose darbininkai streikuoja džia trukdo progresą pasaulyje: ir prisegimą jos prie Miluko S. vieny j imą, nors, kaip pats pnsimokyki
darbo žmonių kuopos (trudovi- Susijungę į vieną ryšį, Ameri ir nėra vilties, kad streikai grei iškovojimas laisvės Rusijoj,reiškia R. K. L. A.
pažino, Šliupo visai nepažįsta. J®
<
4 JŪŽINTU. ' ‘
kai), ukrainiečių ir kitų tautų at kos skerdyklų savininkai pakėlė tai pasibaigtų. Streikuoja darbi iškovojimą jos visame pasaulyje, Ypač smarkiai agitavo 4 vyrai. kalba vienok liko be pasekmių
bet
Ežerenų apskr.
stovai, išskyrus, žinoma, lenkus; mėsos kainas po 3c. ant svaro. ninkai ir East Brady kasyklose, — todėl priderystė darbininkų Jie sušaukė extra mitingą, kuris kunigų agentas, nieko nepešęs, tu
."K
Dvarininkas p. Vaisanas, turin bet jų neužtektų, kad išeitų dau
tis du dvaru ir du dideliu mišku, guma balsų. Beto reikia atsimin Iš to nauda vien skerdyklų savi bet yra viltis, kad čia streikai ne- šelpti revoliuciją. Laike kolektos bu\X} labai triukšmingas, be mažo rėjo išeiti iš salės. Mat Roche•cniaus pardavinėjo žmonėms po ti v isotinajį atstovų palinkimą ninkams, bet ne gyvulių auginto užilgib pasibaigs. Rainseytoune padainavo “Marsielietę” 4 kuopos ne kilo muštynės. Kitą vakarą ster’o lietuviai jau ne teip kvaili
jams, kurie teipjau didžturčių iš- streikai.kalnakasių pasibaigė.
|buvo jau pblicistai, reporteriai ir kad juos jeib kunigo agentas .
draugai.

t
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IŠ AMERIKOS

IŠ DARBO LAUKO.

į

vo tinklą pagauti ir bro- čioms tą teip vadinamą bažnyti
Tuoini liktų panaikinta visokia kie turėtų būti įstatymai tekiom*
Męs* turime tikėti, kad Rusijos I nėtojo komiteto sekretoriaus: J.
kaip akį kaktoje ir ant to sklype
■■“įis’įstengtų supiudy- nį turtą — nieko.
Kunigas su kunigų savastis, butų athntos iš draugijoms ir abelnąi k^ reiki,
tautos visuotinas sukilimas visai S. Pruselaitis, 17 Jame str., Wa- lio sutraukti visa* jiegas”.
bažnyčia, su bažnytiniais turtais, dvasiškijos bažnyčios ir bažnyti padaryti, kad draugiją bųtų gera
nebetoli; jį priskubina baisios terbury, Conn. Tas darosi dėl
Toliau tame pat straipsnyje
k<Į norų tą gali daryti. Ne gana niai turtai. Vyskupai ir kleboną; ir paudinga visuomenei.
.Rochcstęriėti?.
kaimiečių ir miesto darbitfinkų to, kad, dėlei išvengimo klaidų ar randame, kad praėjusto šimtme
io; jis galt parapijomis priversi! ne turėtų tiesos sąlyti: “ši baž
Žinutes ir paaiškinimus prašo sąlygos: badas, ligos, liaudies nuoralenkimų, aukų įplaukos ir iš čio lenkų patrijotai svajojo apie
jam algos mokėti tiek, kiek jis nyčia mano — ne jūsų; ši klebo me siųsti komiteto raštininko ant
įlTENHAM, PA.
biednėjimas, biurokratijos begė siuntinėjimas turi vestis per dve Lenkiją “nuo jūrių lig jurių”Jca’&burelMienv.u. Tei-y panorės! Lyginai kunigas gali, nija, parapijos namai, žeme — ne rašu: “Mr. Pranasr Butkus, 103 diška sauvalė, pati užkietėjusi ne
jas knygas: sekretoriaus ir iždi me, reikia mums pripažinti, turėjo
ĮBjggįįlfrh darbais ant tau- ir turi tiesą, už bažnytines apei jūsų. Pats per savę pranyktų ir James Str., New Haven, Conn.” dorybėse valdžia. Sukilimas arba
ninko. Paskui aukautojų vardai gerą numanymą. Jie, matomai, ai
A. Graves,
rCfirv* p*5igir,i ne RalinK’ gas imti tiek, kiek nori. Galų ga tas, teip vadinamas, kunigiškas
revoliucija dabar paims daug pla 'ir aukos būna pagarsintos “Kovo škiai suprato, kad jokio saviran(A. Greivys).
aukas Uot> le, kunigas su pagelba policijos sektantizmas; kunigai taptų su
gi
tesnes minias, negu pirmiaus, nes je”
kiškumo politikoje tauta neįgys,
net
gali
išvyti
iš
bažnyčios
žmo

grąžinti
žmonėms;
jie
žmonėms
Komiteto pirmininkas,
dabar didesni žmonfų sluogsniai
. jtikalams
Atsišaukdami šiuomi prie mų ko! ji ekonomiškai nebus savaran
Pr. Butkus,
^tegaaiv. ant krikštynų pa> nes, šaudyti juos ir į kalėjimus tarnautų ir žmonių, ypač darbo
nukentė caro teriojiinus ir ant jos sų visuomenės, tikimės, kad kiek kiška. O juk aiškus dalykas, kad
susirinko būrelis sukišti. Faktų yra gana. Ame žmonių, labiausiai skriaudžiamų
Komiteto raštininkas.
įtūžo; iš kitos pusės, liaudis la vienas geras lietuvis ir susipratęs ekonomiškas tautų savirankišku• Kalbėdami apie visokius rikos lietuviai-katalikai dar nepa jų, reikalais rūpintųsi. Tada ku
biau susiprato, geriau susiorgani darbininkas mųsų sąjungos ir mas įgyjamas tik tuomet, kuomet
Rymo katalikiškų bažnyčių ne
užsimanėme krikštynas miršo panašių atsitikimų katali nigai butų žmonėms, bet ne žmo
zavo; dabar net jau ir armijoje mųsų komiteto darbams prijaus, tauta turi nuosavus jūrių uostus
prigulinčių vyskupui nėra Ameri
Chicagoj, nės kunigams!
kokiu nors geru darbu. kiškose bažnyčiose:
didelė dalis kariumenės prijaučia paduos savo ranką, ir stumsime arba kitus kokius žemės turtus. ,
šis klausymaas yra socijali- koj ; kol bažnyčios savastis ne bus covai už laisvę. Daug didesnė
buvo sudėti kiek aukų Philadelphijoj ir kituose Ameri
visi pirmyn šventą išliuosavimo Kokia valstija susilygįs šiandien
škai - bažnytinis klausymas — užrašyta vyskupui, jis ne duoda dabar yra revoliucijos laimėjimui kovą.
Akiems reikalams. Susirinkę kos miestuose.
ekonomiškai su Anglija, arba AMęs katalikai stebiamėsi ir ne klausymas labai svarbus ne vien kunigo ir tokių bažnyčių nepripa- proga.
pritarė ir sudėjo iš viso $16.Tegyvuoja
revoliucija!
Tegy

merika ir Prancūzija? Jūrės uo
žysta Rymo-katalikiškoms; kata
* ,aukautojų vanla. ,r jų au- galime suprasti, kodėl šioj gady katalikiškajai visuomenei, bet ir
Bet, męs, kurie esame tame vuoja mųsų brolių susipratimas! stai atvėrė toms valstijoms kelią
likiškose bažnyčiose kunigai ne*
* gintos kitoj vietoj. R<1). nėje musų katalikiškiejie kunigai visai žmonijai. Nuo gero išriši
krašte, — Rusijoje ir Lietuvoj
Rev. Rėm. Komiteto adresai:
į platųjį pasaulį, davė joms dide
žmonių
renkami, bet vyskupų pa
s^£as tuos riunėiame Lietu- iš visų atžvilgių, doriškai ir apsi mo šio klausymo daug priklauso
gimę ir augę, kurie esame tos
Pirmsėdis, J. Šukys, 87 Grand lius pelnus, padarė jas ekonomi
skiriami
ir
pYasalinami,
Ameri

- rdakcijon. Padaliname juos švietime — teip žemai nupuolė? išrišimas ir kitų, teip vadinamų,
krauju nulietos žemelės sūnūs ir str., Brooklyn, N. Y.
škai savarankiškomis — o kartą
kos įstatai pripažino visiems tikė
'’į-čili: $10-60 Lietuvos <lemo- Musų katalikiškoj dvasiškijoj ne socijališkai - politiškų klausymų,
bekovojančių su carizmu žmone
Sekretorius, J. S. Pruselaitis, jos pastojo ekonomiškai savaran
jimams,
visoms
bažnyčioms
auto

rlMrtijai ir 6 dol. suielpinun beliko doros, teisybės, krikščioni išrišimui ir įvykdymui gyveniman
lių broliai, — męs privalome neat- 17 James str., Waterbury, Conn. kiškoms, tai nesunku buvo jau
nomiją ir į jų prietikius nesikiša.
kurių
daug
kraujo,
ašarų
ir
pra

škos
drąsos,
pasišventimo,
na,
ir
sidėt
ant vienų mųsų tęnai pasili
^ti»«« prasuengehų.
Iždininkas, J. O. Sirvydas, 224 ir politišką savarankiškumą įgy- ’
Terp lenkų susitvėrė neprigulpasigailėjimo artymo. Musų dva kaito pralieta ir vargo padėta
Cheltenhanu-skis.
kusių draugų ir vientaučių. Parei E. Main str., Plymouth, Pa.
ti.
minga katalikiška bažnyčia, bet
siškija labiaus tarnauja ponams ir vis beveik bergždžiai.
ga tautos ir žmoniškumo mus
Męs K’» pradėję iš visų pusių
Jeigu socijališkųjų - politiškųjų ji popiežiaus iškeikta, nepripažinta šaukia prie tos sunkios kovos pri
ir turčiams, ir jų turtams, negu
tverti
savo gyvenimą, iš pačių
Bandyta buvo ir
klausymų išrišimas daug priguli katalikiška.
roDis 1 katalikiška vi Dievui ir jo vaikams.
sidėt. Jų kova — yra musų ko
pradžių
atsirėmėme į ekonomiškas
terp lietuvių tokias parapijas tver
PRUSAI IR LIETUVA.
suomene.
Teip stojosi dėlto, kad musų nuo gero socijališkai - bažnyti
va; jų laimėjimas — yra musų
kliūtis.
Musų
visą kultūrišką dar
“Musų lietuvių vokieNew Haven’o lietuviai - dvasiškija pasisavino katalikiškos nio klausimo išrišimo — tad mu ti, bet nepasisekė.
laimėjrtnu. Vargdieniais buvome
bą
trukdo
—
pinigų trukumas.
tėjimas nuolatos sparčiai
LjA*. jąu nuo seniai geidžiame visuomenės turtą, taigi bažnyčių sų, katalikiškosios draugijos ne Protestonų bažnyčios kitaip su tenai, vargdienių padėjimą rado
Dėlei
pinigų
trukumo
nustojome
rėdytos Amerikoj. Pas pratęsto
žengia pirmyn”.
įverti' savo mieste lietuvišką turtą, per tai stojosi turtinga ir vien pareiga, bet priedermė, tverme ir čionai atkeliavę; matydami
dienraščio,
dėlei
pinigų
trukumo
mis bažnyčia yra savastis parapi
A. Boeck.
parapiją, pastatyti bažnyčią ir tu- galinga, sutvėrė atskirą draugiją ties darbo ir pradėti rišti šį teip
tokių pat vargdienių kovą už gy
turime
atsisakyti
nuo
dramatiškų
socijališkai - bažnytinį jos, ne pastorių. Pastorius renka vastį, negalime šaltai iš šalies į
savo kunigą. Šitame mieste, kunigų, gerai organizuota.
Ta svarbų
Kuomet budelio-Muravjevo le artistų skrajojančios truppos įkū
ten ir prašalina pati parapija, bet
iphmai skaitant, lietuviu yra apie kunigiška luomą turi savas įstai klausimą!
juos žiūrėti; kovodami čionai už tena užsviro ant Lietuvos už rimo, dėlei pinigų trukumo skur- |
ir protestoniškose parapijose bū
no, visi beveik Rymo - katali- gas, kuriose auklėjama jaunuome Joks klausimas nesiduoda vie
savo būvio pagerinimą su kapita “maištą’* ir kuomet tapo lietuvių sta visos musų draugijos, nyksta .
nu sykių išrišti; joks užmanymas va kaip kur vaidai, ' kadangi pa lizmu, neprivalome užmiršti ir
į Tas lietuvių būrelis butų nė, papildymui savo luomos.
spauda uždrausta, męs visgi ne tautos apšvietimas.... Kur tik
storiai, žinodami, kad jie priguli
pakaktinas užlaikymui kunigo ir
Auklėjimas tenai mažai visuo nedaromas iš viršaus, bet iš apa nuo parapijonų, stengiasi išdirb anų musų brolių kovojančių su skaitėme savę įveiktais, nors pati, nepasijudysi, visur atsiremsi į
pastatymui šiokios tokios bažny- menei naudos duoda. Pirma klie čios ir tai iš lėto, rimtai, su apcarizmu, įtūžime — neužmiršti, smūgio pagimdvta, žaizda buvo tvorą, už kurios peržengimą rei
ti savo partiją. Politika būva
ėaitės. Lenkų, o ypač vokiečių rikas tenai dresiruojamas, moki mąstimu. Lyginai ir bažnytinės
bet paremti jų darbus materijali- labai didelė. Ko negalima buvo kia užmokėti, o iš tuščios kišenės
mat varoma teip gerai Rymo kataliką šiame mieste bus ne dau- namas, tokios disciplynos, kad reformos negali būti pravestos iš
katalikiškose, kaip ir protestoni škomia pajiegomis, kadangi musų viešai daryti, už ką reikėjo nusto neką ištrauksi!....
pan. tačiaus jie turi savo kunigą, mokėtų gerai nešti mantelį ant viršaus keno-nors, bet iš apačios
gyvenimo sąlygas visgi dar ge ti turto, laisvės ir atsidurti toli Jūrės atveria platų ir pelningą
škose parapijose,
nors dvasibažnyčią, mokyklėles ir savas sve abiejų pečių: kad mokėtų ponui — pačių žmonių.
resnės, negu tęnai tiesiog badu muose Sibiro pusnynuose — tą kelią mums į pasaulį, bet męs ne
Štai nuo šios valandos mes, škiemsiems mokytojams nedalci- mirštančių žmonių.
(karaliui) patikti ir žmonėms įtaines.
męs išmokome atlikti slapčiomis. mokame, ar gal ir negalime, jo
sta politiką varinėti.
Ir katali
Dėlei šio praeitą rudenį buvo tikti. Augštas mokslas klieri Amerikos lietuviai-katalikai, pra
Šelpėme, kiek išgalėdami, revo Sunki buvo musų kovos praeitis, pilnai išnaudoti? Ateis laikas,
kiškose parapijose, nors visos baž
me sušaukę visuomenišką susirin- kams neteikiamas, nes kam jis dėkime darbą, pradėkime rišti mi
liucijos judėjimą iki šiam momen daug aukų pareikalavo ji iš musų kuomet svetimi gaivalai mums iš
nyčios užrašytos vyskupui, kur
(imą, ant kurio buvo pakviesta iš’ kunigui reikalingas? Jeigu kuni- nėtąjį klausimą — iš apačios,
draugija apšviestesnė, kunigai ne tui. Argi ant toliaus užkimštame — bet galų-gale męs įveikėme — po nosės atims musų ekonomiško
ritą miestų poras kalbėtojų gere- gelis mokės įtikti karaliams ir nors nuo parapijinio-bažnytinio
savo ausis Didžiosios Revoliucijos męs generalinį mūšį laimėjome.
jo būvio gerovę. Tuomet męs
gali despotiškai parapiją valdyti.
imam išaiškinimui pakelto reika ponams, jam nebereikia bijotis at klausimo. Sį klausimą po pirmo
balsui?
• Aniems, bjaurios priespaudos ir stebėsimės jų sumaningumu ir jų
Antai vokiečių katali^škc^e para
pasistengkime
išrišti
viešai
per
Ne,
męs
to
padaryti
neturime
ir
j
sitolinimo žmonių; karaliai ir po
lą
kankinių laikams užėjus, kuomet didžiais pelnais, bet vaitosime,
pijose parapijos kasa ne kunigo
lyginai
tverkime
Kun. Žebrys, -kaip ir kiti kata nai ir kitokios galybės privers laikraščius;
negalime. Kitaip pasirodytume joksai visuomeniškai - politiškai - kad anuomet nematėme, kad ne
rankose, prie pinigų parapijos ku
draugijas
ar
sąjungas,
kurių
už

likiški kunigai, prie kurių męs tamsuolius klausyti savo dvasiško
pardavikais savo brolių, kurie ko- kultūriškas
j
gyvenimas Tėvynėje žinojome ir nespėjome, jog vie
nigas ne prieina; lietuviškose ir
šiame dalyke krėipėinėsi, patvir- piemens, privers jį gerbti ir be jo davinys butų, moksliškai ištyrus
voja ne tiktai vardan rusų ir kitų atliekamas būti negalėjo, pareigos nos tik jūrės gali tiek daug duoti.
lenkiškose yra kitaip,.kadangi čia
Bet, kad įgyti kelią prie jūrių,
tino, jog parapiją įkurti ir bažny kių prieštaravimų duotis Vilneles socijališkai - bažnytinį klausimą,
tautų laisvės, bet ir vardan žmo supratimas, skola link tautos. Tė
draugija mažiau ap^išviętusi, o
agituoti, platinti nuomones, kad
čią pastatyti esą galima ir leng- kirpti.
niškumo, vardan
visasvietinės vynės sūnų slogos vertė mus jie- kad turėti iš jūrių pelną — pirmių
tokią lengviau mat išnaudoti ir už
teikia tik vienybės ir gero noToks tai dvasiškose įstaigose įvykdinti gyveniman reikia šių nosies vadžioti. Kad tą blogą ga žmonių liuosybės.
škoti kokio-nors išeigos kelio iš to pirmiausia reikia sustabdyti tą
Įjljttikia 100 ar 200 vyrų susira- auklėjimas. Kitoniškas jis negali reformų R.-kataiikiškoj bažny
šiuomi męs. Lietuvių Socijali- slogaus, troškaus, tautos mirtį “nuolatinį ir spartų” prusų-lietulėtų kokios draugovės, nors jų į1^, išrinkti atsakančius vyrus ir būti, jeigu auklėtojai nesirokuoja čioj.
stų Sąjungos išrinktasis “Revo slepiančio savyje, vergijos jungo. yių suvokietėjimą. Jeigu neį
statai butų geriausi, patapyti,mes
; pasiųsti prie vyskupo kunigo pra su visuomenės norais, su visuome Jeigu butų nors viena panaši
liucijos, Rėmimo Komitetas”, kar Po ilgų mąstymų ir rupesnių at stengsime to padaryti, tuomet nė
abejojame, kadangi^ katalikiška
pa
syti. Atvažiuos -kunigas, sutvers nės nuomonėmis. Katalikiškoji draugija, ji daug - daug
štai atsišaukiame į savo brolius siminė musų pinntakunai, kad da ra kas nė apie jūres sapnuoti. Bet
bažnyčia ne žmonių, 'bet dvasi
ą. išbudavos bažnyčią ir draugija neturi nė teisės pareika gelbėtų New Haven’o lietuviams,
lietuvius amerikiečius, kad neuž lis musų vientaučių, prūsais va męs, didžiąją Lietuvą atgaivinę,
škos valdžios despotiškai valdoma.
jų
užmanytame
darbe.
Kadangi
viskas gerai....
mirštų, kokiame sunkiame randa dinamų, iš dvasiško atžvilgio nė turime jiegų, ir musų pareiga yra
lauti, idant katalikiškose dvasiško
«•'
Red.
Teip - tai - teip, butų gal ir ge- se įstaigose butų įvestos atmai dar nėra tokios draugijos, ėsame
si musų tėvynė laikmety); atei kiek ne geresniame yra už mus sustabdyti jų ištautėjimą, pave
. tik kaSžin kam, męs tikime nos, naudingos auklėtiniams, nau priversti-kreipties į katalikiškąją
nanti gadynė yra gadynė Lietu padėjime. Tuomet tad glaudėmės sti juos, jų ir musų naudai, kitais
ne žmonėms. Štai pirm ke- dingos visuomenei. Tą atlieka visuomenę, idant ji teiktųsi mums
vos ir visos Rusijos išsiliuosavimo savo nelaimėje prie jų — nes da keliais.
ATSISAUKIMAS
I
VISUO

Valstijos be jūrių — tai senas,
suteikti
reikalingas
žinias,
atsa

h metų vietiniai lenkai užsimanė viena dvasiškija be katalikiškos
iš-po despotizmo valdžios. Turi lis jų mums prijautė, suprato, sa
MENE.
sudriskęs
rūbas,iš kurio skylių ky
kančius
nurodymus
—
kaip
tas
•atverti lenkišką parapiją, bažny draugijos, visai pamiršdama tą
me daugelį didelių pareigų. Bet vo pagalbos ranką ištiesė į mus ir
Paskutinių
dviejų
sanvaičių
ži

šo
neišmokamų
vekselių galai ir
čią statyt, lenką kunigą turėti. tiesą — žmonių valia, paties Die padaryti, kad susitvėrus parapi
pareigos organizavimo revoliuci- broliais būdami, — nelaimės sti
nios,
parėjusios
iš
Rusijos,
aiškiai
drauge
visas
tautos
skurdas ir
Jie kreipėsi prie vyskupo, idant vo valia — kuri turėtų būti ant jai, galima butų turėti savą baž
jinių spėkų, organizavimas ir pa prinami — pradėjome didį, mil
parodo,
kad
caro
ir
biurokratų
vargai.
tasai jiems duotų lenką kunigą jų visų bažnyčių durių aukso litero nyčią, vyskupui neprigulinčią,—
laikymas darbininkų judėjimo, žinišką darbą — tautos atgaivini
Atminkime: — musų kultūri
dvasiškiems reikalams aprūpinti. mis užrašyta. — Musų dvasiškija savą kunigą, kuris butų musų pa valdžia visiškai nenori su žmonė teip jau šelpimas pačios revoliuci mo darbą.
škojo
ir ekonomiškojo būvio gero
Vyskupas ir davė. Atvažiavo vien daboja, kad tose įstaigose čių parapijonų-katalikų pasiskir mis taikinties, mindžioja po ko jos mums šiandien turi nė ant
Sunkiais keliais, nenormalinėvė
ir
visas
tautos politiškas sava
kunigas neva misijonierius; sakė- nebūtų nieko tokio, kas butų ne tas, tik vyskupo pašvęstas ir pa jų ir menkiausius liaudės reikala minutos nenueit iš akių.
mis vėžėmis ėjo musų pradinis
vimus, tyčiojasi iš Durnos, įieško
| si esąs vyskupo pasiųstas čia sta geistinu mųsų gadynės galiūnams; tvirtintas.
Kaip ikišiolei, teip ir ant to tautos atgaivinimo darbas,tačiaus rankiškumas — tai jūrių uostų įApie tą daug buvo musų tarpe priekabių ją išvaikyti ir iškelti liau męs turime dėti savo trupinė jis ėjo, jis buvo dirbamas ir atlik gijimas!
tyti lenkams bažnyčią ir parapi- ji mano, buk vieni tik tie galiū
Trumpai, giliai ir daug nepro
liją sutverti ; paskui vėl jis išva- nai, tie kraujageriai žmonijos, te kalbėta: vieni tvirtina, kad teip žmonėms kovą. Nerupi jai žmo lius ant liuosybės aukuro. Musų tas, jis pasiekė pirmąją savo už
jHMr kitur - kur
darbuoties. gali palaikyti jos galybę, stipry negalima bus padaryti, kiti aiški nių gerovė, tik savo galybės palai prakalbos, susirinkimai, pasilink duotį, pasiekė savo darbo ir bū taudamas, sumazgiau šį straipsne
oietė žmonės prisidėti ir padėti bę ir viešpatavimą ant žmonijos. no, jog reikalinga mums steng- kymas; ji nesidrovi nė viso svie sminimai, teatrai ir kitoki bendri tybės tikslą — prižadino tautą. lį — bet mano tikslu buvo: at
to akių, nė gi jai graužia sąžinės darbai vis turi būti nukreipti ant
Ifll pasišventimu ir skatiku atlikKuone dvidešimtį metų naudojo kreipti akis į tą klausymą, kad jis
Bet musų katalikiškoji dvasi ties teip padaryti. Vienas musų
i vyskupo uždėtą
užduotį. škija klysta! Štai šiandien, jeigu draugų paaiškino ir patarė para tas išlietasis Rusijos žmonių krau to, kad dalelė apčiuopiamo pelno mės prūsų - lietuvių svietingumu, spaudoje butų vispusiškai ap
Ifflones džiaugėsi, kalbėjo: “Štai Rymo popiežiai butų visos pasau piją tverti ant pamato draugiji jas; akmeninė carizmo ir biuro butų paskiriama ir materijali- jų pagalba. Prusai ant savo kru svarstytas ir te visuomenė nuta
oks geras vyskupas ! Kokį gerą lės katalikiškos visuomenės ren nio, lyginai kaip yra tveriamos kratijos širdis nepasikrutina gai škamjam revoliucijos sušelpimui, tinės išaukleno Didžiausios Lie ria kas daryti. Už jos nutarimą
ant jos ateities kartos sukraus at
lesčiu ant vaitojimo badu mir parėmimui visokio revoliucijos tuvos tautišką atgimimą!
unigą mums bažnyčiai išstatyti kami, jiems nebereiktų bijotis labdariškosios draugijos.
sakymą ir įneš jį į istorijos pusla
štančių
minių.
Visuotinas
susirinkimas
to
darbo — literatūros platinimo, mi
„avė! Koks geras, koks malonus demonstrantų užpuolimo, arba
Ir Lietuva atgimė.....
Skaitėme
laikraščiuose,
kad
visi
pius....
Saga.
nių organizavimo, pagaliaus ir
® švelnus kunigėlis!”.,..
Bet atgimusi, ant nelaimės, tu
nužeminimo ir nereiktų diplioma- draugo įnešimą priėmė, išrinko
revoliucijiniai
gaivalai
jau
neteko
ginklų revoliucijinėms minioms rėdama tūkstančius įvairių reika
Tikrai, pradžioj tas kunigėlis tizuoti, pataikauti, gerintiesi viso komitetą iš 6 vyrų, kuriam pave
buvo ir malonus ir švelnus, vienu kiems carams ir karaliams, kac dė išdirbti įstatus busiančiai pa vilties Durnoje. Smarkiausiejie pateikimo. Tūlas revoliucijinis lų, visa nuskendo savo rupesnių
revoliucijos ir socijaldemakratų darbas reikia atlikti ir čionai,
*>dziu, tikrai geras kunigas. Su jie savo galybe neleistų visokiems rapijai, arba draugijai.
jūrėse ir užmiršo tuos, kurie
Mes, komiteto vyrai, šiuom vadovai apleido savo tėvynę Ru kaip va darbininkų apšvietimas, anuomet, sunkios kovos metu,
parapijonais apsieidavo maloniai visuomenės išmetoms skriausti
ėsame labai apsunkinti. įstaty siją, kur caro valdžia baigia kitas gi reikia remti tęnai, kaip savo ranką ir triūsą pridėjo prie PRAŠALIEČIO LAIŠKAI IŠ RUSIJOS.
>r švelniai; nebuvo brangininkas;
jų—
K .
kiek kas davė, už viską dėkavojo.
mai išdirbti tokiai draugijai, rods, gniaužti paskutinius laisvės spin — minių ginklavimas ir t. t.
Brangiausia Felicija!
musų atgimimo. Prusai šiandien
Visoj pasaulėj katalikų skaito
Algos sau pasiprašė tik 800 doL
nebūtų sunku, bet visgi reikia dulėlius. Apie keturis šimtus lai
Minėjom, kad Rev. Rem. Ko vieni neša savo vargų ir rupesnių
Dabar aš tau parašysiu apie
ma apie 300 milijonų, taigi beveik
taikytis ir rokuoties, kad tokie svės karžygių atkeliavo Londo mitetą išrinko Lietuvių Socijali- naštą; Lietuva didžioji taip-pat durną. Ji jau pūkščia daugiau
■fctanis, sakydamas: “aš esnn
y dalis visų žemę apgyvenančių
įstatymai butų, tiktų visiems, tai nan, kur po priedanga laisvesnės stų Sąjunga. Ji užstato iš savo viena siekia į geresnę tautos atei dviejų mėnesių ir negali nieko išmisijonierius, papratęs mažumu
žmonių. Tokia milžiniška minia
gi visoms Amerikos lietuvių R.- Anglijos valdžios laiko savo kon iždo už aukas kauciją, ji ir kvie* tį. Tauta, perskirta į dvi dali, pukštėti ir neišpukštes.
Pasiganėdinti, pakaks man to”...
įstengtų užlaikyti, apginti savo
fot, kada žmonės pastatė bažkatalikiškoms parapijoms t. y. gresą ir tariasi vėl į naują kovą su. čia lietuvius amerikiečius, kad re dviejų valdžių sloginama — al
Užsileis mat valdžia! Gali būti
dvasišką karalių.
kad butų maždaug vienodus; juk nedora caro valdžia.
voliucijai skiriamąsias aukas sių skyrium viena nuo kitos neša sa ir šimtas durnių ir tai valdžia neRycją, kunigui stovėti puikius ruRymo popiežiui nebereikėtų nė iš tokių parapijų turės susidaryti
Nežinome dar, prie ko griebsis stų į R. R. K. Iš čionai kiekvie
Bnw» mokyklą vaikams ir svetaivo naštą.
išsigąs. Jei tilt durnoj išdrysta
sėbrauti,,
nė
politikuoti,
nė
gerin

išvytiejie
persekiojimais liaudies nas darbininko lietuvio centas nu
Amerikoj
lietuvių
R.-katalikų
vy

nę. kada bažnyčia tapo vyskupui
Bet ar teip būti privalo?
nors pusę žodžio prieš valdžią iš
tiesi
carams,
karaliams
ir
kitiems
skupija, ko dar ne turime, bet pa vadovai. Žinome tiktai, kad yra eis į tikrąjį revoliucijos darbą.
J’a^šyta, o kleboniją, mokyklėlę
Ar tauta, nors ir padalinta į dvi tarti, tuojau Stolypin ir kiti šau
galiūnams, kuriuos visi vadiname
rengiami garbingi pliapai, yra
geidaujame. *
svetainę gerasis kunigėlis sau
Pradėdami savo darbą męs, Re dali, ar ji neprivalo savo nelaimė kia:
skriaudėjais žmonijos. Jam tap
Yra toki klausymai, kurių iš ruošiama atstatyti krutmę prieš voliucijos Rėmimo
ytrase — tada maloniausias kuKomitetas, je jungtis į vieną kovotojų eilę,
tų sugrąžinta galybė, kokią turė rišti ir išaiškinti, nežinodami tie despotiškąją Rusijos valpžią, — tą
^gėlis visai*kitaip užgiedojo.
skaitome už savo pareigą pridur ar neprivalo bendromis jiegomis
jo pirmųjų krikščionijos amžių sų Suvienytų Valstijų, męs vieni valdžią, kuri nebeturi jokios spė
Ir tuoj didžiuma, paklusniai
jis pareikalavo padidiniti porą žodžių apie patį mųsų nešti ateities branduolį ir bendro
nusilenkusi,
drebėdama, šnibžda:
popiežiai.
kos
ir
kuri
moka
tiktai
narsiai
užneįstengiame.
mis jiegomis jį auklėti?
530 aJgos iki 1,600 dol. medarbą.
—
Klausysime,
klausysime
musineti
senelius,
jnotens
ir
kū

Senovėje
popiežių
galybė
rėmė

Męs norėtume žinoti — ar gali
s» nors už mišias, krikštus,
Mus skiria politiškas valstijų
Idant nuosekliau galėtume at
tamstų,
šviesiausiejie
ministeriai!
dikius,
kuri
įstengia
pakarti
susi
ant
žmonių
fanatizmo,
tamsu

tokia, padėkim, New Haven’o R.Jaugtuvės ir kitas bažnytines aplikti tokią svarbią savo užduotį, rubežius, bet dvasia, tautiški tik
^’Po, kiek benorėjo. Žmo- mo ir kardo, šiuose laikuose po katalikų lietuvių draugija, po var gaudžiusi beginklius jaunikaičius geistina, idant mųsų draugai ir slai ir uždaviniai mus, jeigu ne Klausysime, tik nevalgydinkite
s atsisakė padidinti jam algą ir piežių galybė besilaiko ant carų du, paveizdan,Sv.Motiejaus, turė —kuri žudo gražiausiu^ savo tau vientaučiai aukautojai patįs padė jungė, tai artimiausioje ateityje mus beržine košė!
tos žiedus ir liaudies spėkas nai
Užtai valdžia kalbančius teip
savo neužganėdinimą, ir karalių galybės — o dvasiško ti savą bažnyčią, kurios negalėtų
tų mums tą darbą varyt; jis ne turi jungti, vardan labo kaip eko
atstovus maloniai paglosto, o at
>b 4
iš musų beatimti vyskupas? Tas kina....
vieną šventadienį, po to- sios galybės kaip ir nėra.
daug tereikalauja, jeigu tik gerai nomiško, taip ir tautiškai - kultū
Baisi
ta
caro
valdžia
‘
buvo
kele

stovai iš savo pusės ponams miBet
dar
gali
būti
!
Prieš
ją
lenk

tai
svarbiausias
klausymas,
išai' *monių pasipriešinimo, drusuprasime ir stengsimės prie sykį riško, toksai artimas perskirtos
tas metų atgal. Bet dąbįįr ji visai
kinimo
kurio
New
Haven
’
o
lie

tųsi
carai
ir
karaliai
ir
kiti
galiū

tautos dalių susižinojimas ir dva nisteriams rankas bučiuoja.
iškeikęs ir kvailiais išvaniekai. Tiktai. durtuvai ją be- užvestojo budo prisitaikint.
Protingų atstovų durnoj ne
tuviai
katalikai
labiausiai
reika

nai,
jeigu
popiežių
galybė
remtus
į^stebusiems
pranešė:
Sulyg išdirbto L. S. S. ĮH su siškas susivienyjimas būtinai rei daug tėra. Kruševan, žinomas
užlaiko.
Ir
kada
dar
sykį
iškan

ant
visos
pasaulės
R.
—
katalikų
lauja.
jus norite kunigą vaisivažiavime *Rcv. Rėm. Komite kalingas.
Yra ir kitas. Ar galėtų tokia kinti Rusijos kraštai sukils, jau
«e jus kunigą valdysite, vienybės!
Kokie gi ekonomiški motyvai Rusijos tėvynainis, kuris yra la
tui programo, aukų suėmimas tu
nebereiks
tiek
daug
aukų
padėti,
bai daug užsitarnavęs prieš sostą
draugija,
kuri
užlaikytų
savą
ku

Tokia vienybė įvyks kataliki
kunigas! Jeigu jus man
ri šiaip atsilikt. Aukų rinkėjai tokio vienijimosi reikalauja? ,
kiek
buvo
padėta
pirmuosiuose
tiek nemokėsite, aš uždary- škoje visuomenėje tada, kada R.- nigą ir R.-katalikišką bažnyčią,
Štai,“Kur.Litewski”, no. 101 p., žydų skerdynėmis. Tik jam pa
surašo aukautojų vardus, išperka
didžiosios
R,
US
U
revoliucijos
išsi

staruoju laiku bene bus kiek pa
bažnyčia ne ju- katalikiškoj bažnyčioj bus įvestos gauti iš valdžios “Carterį”.
“Money Orderį”,arba išrašo čekį D. Bagnickio straipsnyje, randa mišęs protas; jis, užšokęs ant du
veržimuose.
Istorija
parodo,
kad
šiuom baigdami savą ilgą “žo
me jo nuomonę apie Prusus. Imu
**• vyskupo (!!); o aš, kaip reformos, kada: popiežiai, vysku
juo tolyn kova žmonių su valdžio ant vardo minėtojo komiteto iždi
rnos* tribūnos, sugniaužęs kumš
dį
į
katalikiškają
visuomenę
”
,
tu

pai,
klebonai
ir
paprasti
kunigė

tą
vietą ir paduodu ištisai:
gyvensiu, nes klebonija,
ninko (J. O. Sirvydas, 224 E
mis
traukiasi,
juo
ji
’
darosi
leng

čios,
nebešaukia:
“Kiekviena tauta, kurią Apveizir svetarinė teipgi ne ju- liai bus katalikiškos visuomenės rime viltį, kad kas-nors teiksis
Main Street, Plymouth, Pa. ir
vesnė.
Nes,
ištikro,
juk
žmonių
renkami, bet ne iš augšto •kiriami. duoti paaiškinimą ant šių dviejų
da žiupsniu politiško proto apdo — Muškite žydus, muškite žy
mano”.
pusėje teisybė, o teisybė visuomet pasiunčia tuos vardus ir čekį, ar
' klebono viskas, kaip dabar, po įtekme visokių užklausymų; teipgi gal rasis kas,
ba Money Orderį” ant vardo mi-J vanojo, turi tokį sklypelį saugoti, dus !
M įteiks mums nurodymus, ko- viršų gauna. • » L
c«ėms4 toms bitelėms, suneša- ponų ir valdonų.

I

Mažas feljetonas.
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Kančiose be skundų yra kažin kas prakilnaus;

B „Nepasisekimas — sako Keats — yra atviru keliu į
! DaUgiausiai dabar Jis tyli. Berisson vett
arden
pasisekimą,
kaip kiekvienas melo atidengimas verčia mus tais nenuoseklumas yra naudingesnis, negu pasiseki^
ne bus jį papirkę revaliucijoniejieškoti tmsybės, o kiekvienas patyrimas mokina mus, ko Nuolatinis nuoseklumas parodo mums tik vienų pas* m
riai. Sako, kad jis daugybę skolų
r
1^<71
pusę, nes apsupa mus draugais, kurie kalba mumąl
kią klaidą, ateityje turime vengti.”
turys, ir pardavęs savo paskuti
„Žengiame Į dangų — sako Alcott’as — per musų tnusų nuopelnus, o vienu kartu paliepia tiems draujg
Lietuvių kalbon išvertė K. Žegota.
nius marškinius, negalėtų išsimo
bran^įausių sumanymų griuvėsius, mokindamiesi tokiu tylėti, nuo kurių galėtumėm j>atirti apie musų yd|&^H
kėti.
Columb’ų iš trečios jo kelionės atvežė surakį^j
Ruskin’as mokina mus, kad žemė, kuria męs vaikščio budu, kad nepasivedimas liko pasivedimu.”
Užtaigi labai žymią vietą už
tos
šalies,
kurių jis surado. Nors supykusieji žmonės gy;
Ęokią.naudų gali turėti žmogus, nė valstybės, nė karėmė durnoj PuriškeviČ ir daug jame, nusideda iš molio, smėlių, vandens ir suodžių, ir
eivijos
neturįs,
priešindamasis
galingiausiam
Europos
Jį,
o
Jo
draugė
karalienė isliuosavo Jį. persekiojlo^ i
triūso padėjęs žydų skerdynėse. sako, kad jeigu gamta tobulinti} savo sutvėrimus, molis
valdonui?
Wilhelm
’
as
Ramusis
buvo
mokytu
filuzofu,
pakankino
Jį.
kuomet
išnaujo plaukė per Atlantic’ų.
taptų
porcelianą
ir
dailiais
paišintais
papuošta
dabintų
Jį net Kuršo baronai išsirinko,sa
žinojo
daug
kalbų,
turtingu
žmogum
ir
santaikos
mylėtoju,
tynesdešimties
metų
sugrįžo iš ketvirtos ir paskutinė
j
karalių
rumus;
kad
tolesniame
tobulinimosi
taptų
kas
kydami:
Tečiaus
kaipo
paprastas
mažos
Holandijos
pilietis,
ant
ko
lionės
J
Išpanijų.
I
ikėjosi
atlyginimo,
bent
tiek,
kad
g|.
kartą
aiškesne,
kietesne
ir
baltesne,
turėtų
pritraukimo
— Gerbiamas Puriškevičiau,
stovėk už mus baronus! Melsk ypatybę blaivų, raudonų, žalių ir purpurinių saulės spin butų galėjęs remtis, karei ištikus, su baisia pajiega, Jeigu I lėtų’pragyventi per senatvę. 'J ečiaus jo prašymai paliko
pasekmių. Gyveno dar porų mėnesių sugrįžęs beturty
musų vardu ministerių ir kitų ga dulių ir taptų opalu. Smėlis paliktų labai kietu, turėtų ne ant savo reikalo teisingumo ir savo budo vertybės?
pritraukimo
ypatybę
blaivų
saulės
spindulių
ir
taptų
šaFilypas
II
buvo
vokiečių
cesoriaus
giminė,
Anglijos
ir
neišgydomos
ligos kankinamas. Lig pat ih i iaut buvo
lingųjų, kad daugiau šaudytų
firu.
Suodžiai
(anglįs)
taptų
kiečiausia
ir
skaidriausia
karalienės
vyras
ir,
pagal
tiesų,
Ispanijos,
Holandijos,
vos
apkenciamii
beturčiu. Atėmė nuo jo c rabuziue įj
maištininkų!
medžiaga,
diamentu
vadinama.
Vanduo
vasarų
yra
rasa,
Belgijos,
dalies
Italijos,
Orano,
Tuniso,
Žaliosios
Iškaišų
pardavė,
neturėjo
nuosavo buto ir vėlinosi su suskaitei
Ir PuriškeviČ stengiasi, net už
žiemų
kristalizuojasi
tverdamas
žvaigždutes.
Dargi
pa

žemės,
salų
CanariJos,
Filipinų,
Antilų,
Mexikos
ir
Peru
apmokėjimu
viešbutyje.
Mirštančiu ba su i i ar-tuomet
savo karštį buvo jau apie porą sy
prasčiausi
žmonės,
pritraukdami
prie
savęs
teisybės,
atvi

valdonas.
Kaimynai
buvo
susilpninti
naminiais
barniais,
ž
°d
žlU3
®avo
prastumu
pajudinančius:
,,Aš genuetis, a|.
kių išvarytas iš durnos.
rumo,
mielaširdingumo
ir
įtikėjimo
spindulius,
gali
tapti
o
Jo
galybė
neturėjo
lygaus
priešininko.
Turėjo
daugybę
™^au
tolimuose
vakaruose
aalaa,» 1
O PuriškeviČ dabar garsus vy
„tyriausio
vandens
”
kristalais
ir
brangenybėmis.
kareivijog,
turtus,
garbę,
genijų
Ir
religiją.
'
”
'
K
“
*"
”
™.
Walladolid
’
e
Gegužėa
20
d.
1506
metuose,
o p».
ras! Jis negali žodžio prakalbėti,
Viešpatie,
atiduodu vėlę
| I
Jis
norėjo
{vesti
inkvuiclj,
l
Niderlandus,
o
WilLkutinims
Jo
žodžiam
buvo:
„
Viečpatie,
va^l
žingsnio žengti, kad neištartų:
Tavo
rankas.
”
Pasimirė
apleistu
beturčiu,
o
pirklys
ii
nutarė pasiaukoti savo
apgynimui.
' -,i Seville’s, kuris buvo jaunesniu oficeriu ant laivo, da- '
— Šaudyti, mušti, piauti, kar
SKYRIUS XIX.
ti, deginti, areštuoti!
Kova buvo nelygi. Pagalios Wilhelm’as pasimirėį
va7dįdidži^slL“^
’
Ar gi dėl to
Yra dar protingas grafas Bobet Pilypas nelaimėjo. Holandija paliko be vado, bet jUrininko genueniečio gyvenimas išeikvotas? PaklauskiU
brinskfj, kuris be paliovos tvir
didi Išpanijos val.-tybė pradėjo slinkti prie nupuolimo. [įimto milijono žmonių šalį apgyvenančių, kurių jis surado
tina : j
Nuo įiačios ginčų pradžios išpanų karalius mažėjo kaskar* kaįpo tyrlaukius; paklauskite didžiausios pasaulyje Rea.
— Mužikams neduosime že
tų
vis labiau, galop dingsta visiškai, kuomet, tuo laiku, publikos, ar Columb’o gyvenimas sunaikintas?
„Didžiausia musą <arbl ne tame, kad
mės ne uolakties. Męs dvarinin |.
-niekuomet nenupulti, bet tame, kad pa
atkelti, kuomet nupuolime.'*
kai turime būti jų globėjais ir tė le
Confuchu.
„;.ko „.„iiki.Lii auk
‘
k.“™ ‘į.J",'
vais. Mužikai kartas nuo karto
karūnų.
Ar
per
tų
jos
gyvenimas
išeikvotas? p*,
,,
Kliūtis
yra
diamenliniais
milteliais,
kė, Wilhelm'as užlaikė budo stiprumų, į kurį susiskaldę klausk šalyje jos, špižo ir marmuro, liko
reikalauja beržo košės, be jos jie
kurtais Dangus šlifuoja brangius akme
stovylomis
apsėtoje,
neteisybės vilnįs ir turtų galybė. Budas yra pajiega.
iš ilgėsio numirtų.
nis.”
Leighton'ai.
ar Orleano Mergelės atmintis negyvena kiekvieno f rančaYra dar Sulgin — labai drą
Tokioje pat prasmėje suprastas Xenofont’o atsitrau 10 širdyje?
„Kuo gi teisingai yra pralaimi]imas!
Nieku kitu, kaip pirma proga prie ko- kimas su dešimčia tūkstančių kareivijos, užtemdina Alek
sus vyras. Jis, • sykį bekalbėda
„Didvyriškasai Wallace’as ant ešafoto ga labi namai
nors geresnio.”
We*4ftru PhilUpt at sandro kovų garbę; o Jono Moore’Jo atsitraukimas į Komas durnoj, visa jiega sušuko:
—
sako
Carlyle'as — negalėjo užkenkti, kad jo mylima
— Zi, policija, pažiūrėk į kai
Kuone šimtus tūkstančių rymėnų susirinko Colise- runu’ų buvo toks didis, kaip Weliington’o laimėjimas.
Scotlandija netaptų Anglijos dalia; bet užkenkė, kad ji
riųjų atstovų kišenes, jie, eidami ūme pamatyti neapkenčiami} krikščionių kovų už gyva
,,Tamstos, kreipkitės į mano jaunų draugų, ponų taptų ant despotizmo ir beteisiškumo sąlygų, ir šiandien
į posėdžius, atsineša bombas!
_ _ Walballijos,
_
_kad tai yra teisingas
stį su laukiniais žvėrimis. Prieš didžių regyklų atsilieka Whitney, Jis- viskų moka” — tarė našlė po generolo dar garsina jiuo senos
Osten-Saken, Taurydos rūmų kova dviejų gladijatorių, varomų varu mirti, kad palink Greene kuomet keliatas oficeriu, kurie takuavo po Joe j
"„" h“
bronu, o nė’pono su’vergo.’
prižiūrėtojas ir šnipai, kurių du sminti žmonių minias. Kuomet gladijatorlus sužeis savo vyru laike kares už nepriklausomybę, tvirtino, kad nega
Leonidas ir jo trįs šimtai kareivių žuvo begindami
rnoj yra daug prikamandieruota, priešininkų tokioje kovoje, tuomet šaukia: hoc kabeat, ir lima apdirbti bovelnos iš priežasties sunkenybių, kokios,
tarp
kalni
nuo persų galingos kareivijos per tris dienas:
buvo jau -bepuolą kratyti atsto žiuri aplinkui, ar turi jį užmušti, ar Jo pasigailėti. Jeigu sutinkamos prie atskirimo grūdo nuo siūlo, prie kurio
“
T'
“
UU
„r.T
’
.
p
r
:
o
t
.V.
,
,U
bet
jų
pralaimejim.Bb»vo
tautos laimėjimu ir gy ves dab
. J ir
/J,.,į
knnm„, Xerxes
vus, bet Stolypin vadui Sakenui žmonės didįjį pirštų pakelia aukštyn, auka išlieka gyva, grūdas yra priaugu . hli VVintuey apleido gimtąjį Mae- noje
istorijoje,
kuomet
tuo tarpu su savo didžia
šnibždelėjo:
kad išgyti; jeigu nulenks žemyn — turi mirti. Jeigu sachusetts’ų 1792 metuose ir nukeliavo į Georgijų kaipo kareivija yra minimas dėl Termopilų ir pralaimėjimo ties
— ^Tedaryk, vakarine Europa šiek-tiek pasipriešįs nenorėdamas atidengti gerklės, kurių mokytojas.
8a lamina.
Poni Greene, kurios namuose Whitney viešėjo, įvedė
mus apspiaudys.
apgalėtojas turi perkirsti, tuomet kįla didis ryksmas:
Kuomet patėmyta, kad anglų laivas „Birkenhead”,
Susilaikė.
Recipe ferrum. Aukštesnių luomų žmonės kartais vaik jį į kambarį, kur buvo oficeriai ir keliatas plantatorių ir vežantis kareivius, yra audros užgautas, vadovaująs oficeO geriau butų, iškračius tuos ščioja į cirkų, kad žiūrėti j mirštančių agonijų, arba gėrė perstatė jį kaipo jaunų žmogų didžiai dorų ir talentuota.
ii v * \
Ai™
liepė savo žmonėms stovėti, kaip parodos laike, kuomaištininkus-atstovus!
tis didvyrio tekančiu šiltu krauju.
veluoa
ir
jos
rtklij,
bet
pritadSjo
apžiūrėti
ir
kas
galima
met
valt!e su moterimis ir vadais plauke nuo laivo. StoŽodžiu, visi atstovai, prigulinDu įėjusiu gladijatorių sušuko: Avė Caesar, morituri
padaryti.
Utektart,
kad
dirbti
iityrimua.
Turėjo
pate
7
JO
’
,n“t? 'anduo
kojų, o kuomet pasiekė lig ji»
tiejie prie tikrųjų rusų sąjungos te ealutant! (Sveikas Caesari, turintieji mirti tave svei
Lu
padaryti
Įrankius,
o
dargi
dirbti
viel*
ne.
tuomet
°,
re
“
“
y.
1
“
8
kol
Urvas nenuskendo Ar spgjate,
—- tai protingi žmonės, jie kiek kina!). Prasideda mirtingoji ilga ir nuožmi kova. Jų
nieko
negalima
buvo
gauti
pirkti
Savannab
’
e.
Dirbo
vių
k*
d
Ue
jonas
nebuvo
laimėjimu? Budas yra pavienam kalbančiam ir veikian veidai šlapi nuo prakaito ir Juodi nuo kįlančių dulkių. tiem,, o galogale malina nusisekė.
’ jiega silpnom, (veikiančia.
čiam prieš dabartinę valdžią pa Staiga kįla tarp žiūrėtojų tūlas, senų metų, svetimtautis,
Miller’ie, kuris k, tik apsivedė su ponia Greene, pa-L ,Viro ',roto *r kūno atengimos gali nepasiekti savo
sirengę išdaužyti snukį, įlaužti peržengia užtvarų, atskiriančių žiūrėtojus nuo kovojančių,
šonkaulius, arba ir visai nusukti o stodamas basas tarp kovojančių, paliepia liauti kovojus. sisiulė J dali su Whitney’ju ir sujieėkoti pinigus mačiuosI‘>k«lo tanonią akyse, bet k^-nors padarini, bu. viskas suIšjuokimo rykarnai pasigirdo tarp žiūrėtoji} ir, kaip van („gerinimui ir dirbimui. Žmonės ateidavo žiūrėti Į tą!8'erta aut X ■sageles le.sybes svarstuvų ir neaplenks Ugalvą.
a y£,nHDa8Kadetai, lenkai, dalis darbo dens iššok imas iš šaltinio, pakilo ryksmas: „Šalyn, šaly n, stebuklingų išradimą; bet Miller'is atsisakė kam-nore Jį
nes
dar
negavo
tam
išradimui
patento.
įiarodyti,
žmonių kuopos ir dalis socijali- seni!” — Bet baltplaukis senis stovėjo, kaip stovyla.
Kai-kurie tečiaus iš atsilankiusių įsilaužė naktį ir iš
stų-revoliucijonierių, nors ir esti „Mirtis drąsuoliui, mirtis!” — šaukė žiūrėtojai, o gladijaSKYRIUS XX.
nepaklusnus, bet užtenka ištarti toriai, užmušę juos išskyrus} senį, toliau kovojo ant Jo la vogė mašinos slėptu". Dalininkai pamatė, kad mašinos,
vono.
pagal Jų išradimų padarytos, jau vartojamos. Whitney
vieną žodį:
Bet kas iš to? Kuo yra gyvenimas seno, beturčio, uždėjo fabrikų New Haven'e, bet ilga liga trukdė darbų, o
— Išvaikysime!!
Ir jie tuojaus susitraukia ir ne- tyrlaukio gyventojo sulyginant su tūkstančiais, karius tuo tarpu patento išgavimui liko sunaudoti likusieji pini
„O palaiminta sveikata: brangesni esi
mirtis sutiko ant tos arenos? Nepažįstamas žmogus nu gai. Wldtney nuolatos sirgo, o kuomet išgijo, fabriką'
sišiaušia.
už auksą ir turtus! tu išpiltoji dvasią ir
mirė,
bet
Jo
mirtis
prisidėjo
prie
to,
kad
Roma
susiprato
atidarai' visas jos pajiega*. Kas t avė‘tu
sudegė su visomis mašinomis ir popieromis. Tuomet tai
Tik nenuoramus socijaldemori. ne daug ko gali geisti, o nelaiminga
kratai niekuomet nesiliauja, jie ir niekuomet nuo to laiko gladijatorių kovos neterše Coli- atėjo žinia, kad anglai pirkliai nenor priimti bovelnos jo
jam, kuriam tavęs trūksta, — trūksta
seumo
arenos.
Vienu
laiku
visuose
valstybės
užkam

mašinomis valytos, tvirtindami, kad valymo būdas gadinai
ką pasakys, ką nutars, teip ir da
|
-s
VtS°
fiUrne'at.
piuose tos kovos pasiliovė. Didi Coliseumo griuvėsiai bovelnų. Whitney nuvažiavo į Angliją ir prašalino užro.
,.Sveikata ir linksmumas tveria dailurnSDr. Parr'at.
Pakilo kalba apie pinigus. Ki stovi lig šiandien, kaipo laimėjimo paminklas pralaimėji mėtinėjimus ant savo mašinos, kurią nuo to laiko pradėjo
vartoti. Pralošė bylų su vienu jo mašinų, pamėgzdžiotoju, į
ti šiaip be teip, ir duoti valdžiai me, kokį nukentėjo senis.
„Kai-kurie žmonis patįs savo ranko
mis kasa sau grabą.”
Žmogus, kuris dirba aut kiek gali gerai, nenupučia, iš tos tai priežasties tų mašinų priviso daugybė. Tiktai l
pinigų ir neduoti, bet išgirdo:
nes jeigu pasaulis apie jį nieko nežino, jo darbas uis vers 1807 metuose išlošė bylą.
„Pilvas reikalauja ir neklauso jokių
— Išvaikysime!!
. receptų, o juk tai ne godus sutvlrimas,
ant
visagalinčios
teisybės
svarstuvo.
Kaip
nėra
pasek

„Visas
pietų
valsčių
vidurys
apmirė,
o
gyventojai
iš

Ir tiuojau visi bailiai sušuko:
nes pasikakina mažu užmokesniu, jeigu
jam duodi tik tiek, kiek privalai, o ne
— Duoti, duoti gerai valdžiai mių be priežasčių, kaip niekas pasaulyje nežūsta, teip są keliavo dėlei stokos to, ant ko butų galėję dirbti, kuomet 1
liek, kiek gali.”
žiningų darbštumų negali aplenkti atlyginimas.
staiga tos mašinos išradimas atvėrė naudingų užsiėmimų,
pinigus!
pajudindamas
visų
apylenkę.
Vaikams,
suaugusiems
ir
Vienu
svarbiausių
dalykų
yra
išmokti,
kaip
išgauti
„Uždaryk langą nuo saulės, o atidarysi
O socijaldemokratai užsispyrė:
‘
duris daktarui.”
ital* prūžodit.
— Valdžiai, kuri visokioms laimėjimų iš pralaimėjimo. Įgijame drąsų ir darbštumų, seniems galima buvo pasipelnyti. Žmonės beturtystės
prislėgti
ir
neturėdami
ką
veikti
įgijo
turtus.
Skolos
Iikuomet
nuskriausti
ir
susirūpinę
pralaimėjimu
jieškome
avantiūroms be atskaitos mėto pi
Nepaprastas
tapytojas-dailiniukas,
kokįi,;pažįsta
cu ieW nepapra8tai
puikl. .Mveike
ienapai4
nigus, negalima nė skatiko duoti! busimo laimėjimo žymių. Tas tai yra skirtumu tarp tų, ko išmokėtoj mu8)( kapitalai užaugo, o žemės kaina. tri-Lauli
* i- D
Diena
iš
gubai
pakilo
.ako
tei^Ja.
Johmona.
»avo
nutaridienog
i6tigHg
metug
dirbo
ant
^,
^
v
*
ikalo>
putodama,
jį
kurie
pasiekia
tikslų,
ir
tų,
kurie
nupuola.
Negalima
Kalba apie kariumenę, jie vėl:
I iš paprasto paišinto, kol nepaliko paveikslu, į kurį kiek— Valdžiai, kuri gindama savo spręsti žmogų pagal jo nepasivedimus: reikia iš pradžios mno**L
\\ hitney turėjo jieškoti kito darbo, kad užsidirbti vieuag gu pasigėrėjimu žiurėjo. Bet, neveizdint į stebukir turčių kišenes, šaudo tūkstan žinoti, kokių naudų iš Jų išgauna.
Visuomet atidžiai seku pirmus jauno žmogaus nenuo aut pragyvenimo, iš priežasties tautiečių nesąžiningumo, iingą taieutų, tame paveiksle išreikštą, dailininkas nepačiais nekaltus žmonis, negalima
seklumus.
Yra tai prirodymas jo gyvenimo, jo gabumų o tečiaus vienas didžiausių pasaulio laimėjimų išaugo iš 8iekč galutino tikslo. Rodėsi, kad varsos naktį pasikeisnė vieno kareivio duoti!
saikas,
ne
pats
nenusisekime faktas man rupi, bet tas, jo pralaimėjimo. Vieton svaro išvalytos bovelnos, kiek davo. Rausva varsa nuo veido ir lupų pražūdavo. BlyTeip jie visur daro, visuomet
kaip
jis
sutiks
pralaimėjimų? Kų paskui jiadarys? Ar galėjo jadaryti per dienų geras darbininkas, išradimas žangios akįs gesdavo ir rodėsi, kad jos yra audeklo gilujie stengiasi valdžiai nemalonumą
taps
atšalusiu?
Ar nusileis? Ar suprato, kad padarė davė progų darbininkams išvalyti šimtus svarų tame pa- moje. Dailus kūnas netekdavo rožės lapelio varso ir tappadaryti, koja pakišti.
klaidų?
Ar
pakilo
ir ėmėsi už savo darbo išnaujo su tuo čiame laike, las išradimas negirdėtai pakėlė pietų \al- davo geltonu. Dailininko darbas tapo sunaikintu, o jis
Tiktai gerai, kad jų durnoj ma
atvangumu,
kuris
visiškai
nežiūri į pralaimėjimus?
sčių bovelnos išdirbimų ir buvo vertas daugiau, kaip mili- nežinojo kodėl.
žuma, prie balsavimo niekuomet
„Didžiausius mano išradimus padariau ačiū nenuose Janų
.
_
E p whiDDle.ag _lle£ra(i
Jo tepturas buvo toks pat vikrus, koloritas nebuvo
negali viršaus paimti!
klumams
”
—
sakė
Humphry
Davy,
Tokia tai durna. Aš tau apie
..
• i vzv
u ♦
x
netyras, sumanymas„.„i.ne kenksmingas.
' 4.- , -F • VDarbas
T - buvoY gerai
£ -T
Po ilgos ir nuožmios, nors be pasekmių, kovos už iš- aiškiai išreikšti niekšiškumo, brutahškumo ir žemnmo, LH{Lf ’
ją dar nesykį rašysiu.
kokiu
žmonės
vaišino
savo
aukas
dar
joms
begyvenant,
o
Ck
rrvrJ
1
as
.
’
teip-pa
t
da!
hliuosavimų savo tėvynės iš geležinio rymėnų valdymo,
. i
Tavo grafas Kuku.
pasklui jas garbino. Dante buvo gerbiamas prie grabo, i‘
. ’.. Ule “esistebejo. Payy-
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Gyvenimo Mokykla

Laimėjimas neveizdint į pra
laimėjimą.

Ilga gyvastis ir kaip ją įgyti

j Kadangi i Prancūzijos randas
nesiskubina padėti vyno auginto
jams, tai jiemis pasisekė į savo pu
sę patraukti Visus civiliškuosius
urėdninkus vvną auginančių de
partamentų ; urėdninkai nutarė
streikuoti, Narbonneoj jau re
zignavo miesto perdėtinis ir visa
miestų rodą, teipgi policija; mie. stas liko be valdžios. Čia parengJ tose demonstracijose dalyvavo
600000 žmonių.

|( Streikai tarnaujančių ant ge
ležinkelių Chili republikoj, dėl
kurių bėgiojimas trukių suvisu
buvo pasiliovęs, pasibaigė. Ran
das turėjo pakelti tarnaujančių
algas.
Į| Persijoj, mieste Kermanshah,
. laike rinkimo urėdninkų ant gatvių bi o smarkios muštynės, lai
ke kurių pražuvo ir tūlas žmonių
skaitlius. Gyventojai pasidalino
į dvi sau priešingas dalis: j rando
šalininkus ir jo priešus. Maskolija ant rubežįaus sutraukė kazo
kus ir laukia tik progos įsiveržti
' maišt
maištų apimlus Persijos kraštus.

Vercingetorix pasidavė Caesar’iui su ta sąlyga, kad jo
armija galės sugrįžti namo. Laikė jį kaipo kalinį šešis
metus, o paskui vadžiojo apkaustytų geležimis Romos gat
vėmis Caesar’io triumfo papuošimui, o ateinančių naktį
užmušė jį kalėjime. Neveizdint į tų, kiekvienas pavadys
Vercingetorix’ų veikliausiu ir doriaiisiu Gailų vadu.
„Buk laisvos minties, Master Ridley, ir užsilaikyk,
kaip vyrui nepridera — tarė Latimer’as, stovėdamas su
savo draugu ant laužo — užžibįsime šiandien su Dievo pa
gelba tokių žvakę Anglijoje, kuri, esu persitikrinęs, nie
kuomet neužges." Kiekvienas Latimer’o žodis turėjo dide
snę įtekmę, negu šimtai pamokslų prie amžiaus netoleran
ciją. Žmonės teip buvo to atsitikimo suerzinti, kad išsky
rus Chanmer’ų, vėliau į du metu sudegintų, labai mažai
buvo aukų, bet ir apie tas pasakoja, kad tyrinėjamos bu
vo paslaptai ir sudegintos naktį, kariumenės apsuptos,
bijant, kad nesukiltų žmonės, tokia neteisybe ir žvėrišku
mu suerzinti.
Yra kasžin kas didžio ir sujudinančio jauname žmo
guje, kuris dorai nupuola, neveizdint į tų, kad dirbo ant
kiek galėjo gerai, ir išnaujo stoja į kovojančių eiles su
dvejinta energija ir drąsiau. Nesibijau už jaunų vyrų,
kuriam nenuoseklumas neatima noro.
„Nepasisekimas — sako Henry Ward Beecher’is —
permaino kaulų į akmenį, o kremzlę į muskulų; padaro
žmogų neįveikiamu ir sutveria didvyriškus budus, kurie
nesulyginamai aukštesni už kitus. Nesibijokit nepasise
kimo. Niekuomet nėsate teip arti laimėjimo, kaip pra
laimėję gerame dalyke. ”
Nepasisekimas tampa pamatiniu įstęsėjimo ir geleži
nės valios pamatu. Arba sunaikina musų gyvenimų, arba
jį sustiprina. Sužeistas Jūrių šliaumokas pataiso savo
žaizdų perlomia.

kiiriHvarė ii nersekioiimai ”
- dedamas garbes anam, kuria jis gavo linksimais paveikL..ix , P u
J -i
v
•
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w
slais, užtemdindamas jo paniurusius, įsiskverbdavo naktį
Milton as, begyvendamas, buvo •, „l onu Miltonu, j dirbtuvę su tamsiais dažais ir naikino darbą, kurio paspangu žalčiu, kuris savo, nuodais apspiauj a karališkų mėgždžioti negalėjo. Tokiu bud u paveikslas, kuris butų
ypatį’ o netrukus po to galingu dainos pasauliu Tas galėję8 būti pavyzdžiu kitiems paveikslams, niekuomet
beprotiškas perėjimas nuo neapykantos prie apoteozes, nepasiekė savo aukštybių ir pagalios sunyko, jau be vil
tas pripažinimas tuomet, kuomet jis palieka išjuokimu, kje8 atnaujinti.
biaurina istoriją.
Kiek kartų abu tapytoju stengėsi visuomet su tomis
,, Dargi Šiame pasaulyje
sako poni k .to ve
ateis pačiomis pasekmėmis. Jų vardai: Sveikata ir Liga, o
teismo diena; o vardai, kurie puola, kaip puiki vėliava pie6ia jie žraogaus gyveurmą. Pirraoji jų keliasi a* ksti
dumb e sumaišyta, pakils išnaujo garbingai tautų akyse.’ ir dirbai kiek tik gali atvirarae ore,Jprie saulės šviesos,
Mirtis neįveikia tokių žmonių. Regulus galėjo būti ten, kur žiaurus vėjai pučia, o lengvas vėjalis pavasari ir
kūniškai baisių kankinimų sunaikintas, bet jo dvasia vasarų, kur aukso javai banguoja, o vaisiais apsunkinti
įkvėpė rymėnus nutrinti nuo žemės paviršiaus Cartagenų. medžiai supas nuo vėjalio putenimo; kur gyvuliai ganosi
Winkelried’as puolė austrų strėlomis subadytas, bet Švei laukuose, o paukščiai ir bitįs lakioja ore. Antroji miega
carija laisva. Wallace’as liko sudraskytas — bet ne dienų, o išeina j žmones, kuomet visi miega; prie tamsios
Scotlandija. Lincoln’as liko užmuštas, bet nė vienas jo žibintuvo ar prie tylinčių žvaigždžių šviesos, arba tam
veikalas netapo sunaikintu. Nebuvo kankintinio, kurio siuose pakampiuose dažnai ir dienų jos rankos užklumpa
mirtis nebūtų toliau paslinkuei dalyko, kurį jis gynė, puikiausius Sveikatos daiktus ir gadina juos ar visiškai
negu jis pats butų pastūmęs jį žodžiu ar plunksna.
naikina.
Nesiliaująs pasivedimas gyvenimo pradžioje yra paLabai nedaug paveikslų nutepta be mažiausios ligos
ojingas, Saugokitės pirmo didesnio laimėjimo! Jis gali įtekmės. Kokį nepaprasta daro įspūdį, kuomet juos tarp
turėti savyje nupuolimo branduolį. Ne vienas žuvo įsiti savęs palyginame!
kėdamas perdaug pirmam laimėjimui.
— Esu persitikrinęs — sako Horatius Mann’as —
Paojus ne tame, kad nupulti, bet tame, kad nupuo galėčiau dvigubų atlikti darbą ir dvigubai geriau ir dau
lus nepakilti:
giau linksmumo surasti pačiam sau, kad bučiau tiek žino
Didžiausi veikalai pasaulyje įvykdyti tapo su drųsos jęs apie gamtos ir gyvenimo tiesas 21 metuose, kiek da
pagelba, o didžiausi laimėjimai gimė iš pralaimėjimų. bar žinau. Mokyklose išmokino mane visko, kas palyti
Kiekvienas geras, kuriuo naudojamės, — ypatiška ramy planetų Judėjimos, teip atidžiai, tarytum jos visos yra
bė, laisvė, —- liko įgyti po ilgų metų pikto viešpatavimo. paojuje; lyg kad nežinočiau kaip nupiešti jų orbitų; bet
Mokėti pralaimėjimų išnaudoti laimėjimui yra visas kas palyti manęs ypatiškai ir mano organų, kurie turėtų
pasisekimo slėpinys.
Toliau bus.
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GALAS.
gė juokus užbaigti.
nuošė ir žiedubse, grūduose ir vaisiuose viso- musų kūne. Musų kūnas kasdieną šilumos
— Gal jus iš didelio miesto
kin aojmenib augmenų syvuose ir iš jų pa- žudo po 2500 kalorijų, taigi žudo tiek šilu
ir
Į( Angliški konsuliai pietiniuose || Užgimus smarkesniems nesu manote, kad pas mus nieko ge- •
jaromJ086 produktuose, paveikslan, cukru- mos, kiek reikia sušildymui 2500 kyliogra(. hinuose pranešė savo randui, jog tikimams terp Amerikos ir Japo ro nėra? O ne! Męs turim dabar
t* padaromame iš burokų syvų arba iš syvų mų vandens ant 1°C. arba tiek, kiek reikia
sukilę čia maištai eina silpnyn. nijos, Prancūzija stengiasi nesu gerą cirką, o ta poni tai ant žirgo
tikrinių nendrių, ką nesunku atsakančiais sušildymui 250 kyliogramų vandens ant 10°
Į Berlyne ir Charlottenburge Angliška misija Kacheiane likosi tinkančias viešpatystes sutaikyti, jodinėja. Pats mačiau, kaip ji sta
mėginimais susekti. Apart angliadario, cu- C., arba 25 kyliogramų (50 svarų) iki užvi
vokiška
policija darė kratas mas išgriauta, bet misijonieriams pa kalbina Ameriką pristoti prie ry čia ant arklio stovėjo, kuris, kiek
rimui.
Tą
nužudytą
šilumą
atnaujina
šilu

kmje
chemiškai su juora susijungęs
koliškų
studentų gyvenimuose; sisekė pabėgti.
įkabindamas, bėgo. — Neduoda
ma
palųngvo
degimo
dalių
musų
organizmo,
šio su Japonija.
vanduo. J«ig11 m<ž8 l sutarpintą vandenyj
mas tuom tarpu man žodžio iš-’
suareštavo
daug
studentų,
vedė
j
o
tas
sudegusias
dalis
atnaujina
včl
medegos
cukrų [pilsime drūtos sieriuės rūgšties, tai ji
I| Į Meksiką 9 d. berželio atėjo || Šveicarijoj nusišovė moteris tarti, gudrus šeimyninkas užklau
policijos
areštą
kiekvieną,
kuris
paimtos
su
maistu.
perima; vandenį, o pasiiiuosavęs angliadarys,
žinia, buk prezidentas republikos suareštuoto Vokietijoj ir sėdinčio sė manęs; — ar noriu su ją pasi
paprastas juodas, pradės eiti iš stiklo, ku
Išpusta musų plaučių angliarugštis yra urnai negalėjo policistams paro Guatemalės, Cabrera, likosi užmu
kalėjime profesoriaus Washing- pažinti?
maistu augmenims, o tie už ją mums atlygi dyti legitimacijos dokumentų;
riame buvo vandenyj sutarpintas cukrus.
štas.
Patvirtinimo
tos
žinios
vietono Universiteto Karoliaus Hau. — Teip.
Drauge su maitingoms medegoras, kaip na išvalydami orą reikalingą kvšpavlmui. suareštavo ir daug moterų. Ne dar nėra.
Jis apkaltintas, buk lapkričio mė — Suprantu. Ponai visi teif
wtai: duona, mėsa, pienu, žuvies mėsa ir Musų kūne šiluma naikina, padalina maitin- studentams policija uždraudė lannesyj nušovė savo vuošvę.
daro.... Neužkalbins pats, bet
1.1., męs pa- gas medegas, augmenys vėl, po įtekme sau kytiesi policijos daleistoj masko Į| Iš Europinės Maskolijos daug
Be žmonių kraustosi į Siberiją. Per
lės šilumos, pavidale vaisių ir grudų išnau- liškų studentų skaitykloj.
| Paryžiaus laikraštis “Petit turi, kaip sakosi, juos perstatyti.
J.
imame dauf
gybę visokių jo tas medegas padaro, parūpina jas musų abejonės, valdžios dalį suareštuo dvi sanvaiti gegužio mėnesio iš Parisien" pagarsino, buk Masko Nežinau, kaip šeimyninkas pa
tų išvys iš Vokietijos. Kratas keliavo 283665 ypatos. Daugu lijos ministerių perdėtinis Stoly- sakojo kaimynei apie manę, bet
produktų, ku maistui.
Persikeitimai, kokius maitiugos mede policija darė lygiai Berlyne, kaip mas nešdinasi j Siberiją dėl val pin padavė carui rezignaciją. manau, kad žodžių nesigailėjo.
riuose yra angos
turi
pereiti musų kūne, labai painus ir ir Charlottenburge maskoliškų džių prispaudimo. Bet ar Siberi- Matyt jis ne galėjo su caru kame Įėjus man užsakyti pietus, sugrie
i__ _
gliadarys, bubė už rankovės ir privedęs prie
——- tinai reika dar ne visai ištirti. Bet kaip ten su tais studentų skaityklose ir kaip sa joj jie pasiliuosiuos nuo prispau nors susitaikyti.
kaimynės, kurios aš dar ne spėjau
ko,
rado
čia
daug
anarchistiškų
dimo?
Juk
ir
ten
ta
pati
netiku

persikeitimais
nebūtų,
galų
gale
tos
maitinlingas palai
j| Dėl brangumo grudų, Pary patėmyti, perstatė manę.
raštų.
sio
caro
valdžia.
kymui, augi gos medegos pasidalina, jos vis yra tos visos
Atidalininįas angliadario ii
žiaus duonkepiai pakėlė ant 5 — Labai malonu, — nedrąsiai
mui ir atnau medegos, kokios būtinai reikalingos atnau || Šveicarijoj, mieste Zueriche,
cukraus.
|| Vokietija ant jūrių dugno klo centimų kainas duonos bandutės ištarė mano kaimynė.
jinimui musų jinimui ir palaikymui musų kūno; tos pa likosi suareštuotas maskoliškas
ja trečiąją telegrafo liniją terp Parlamentui paduotas sumany — Dabar ir busite pažįstami; y
kimo. Visi tie produktai pereina daug vi matinės medegos, elementai, yra mineraluo ukėsas Radialiks (pravardė per
Amerikos ir Vokietijos. Ispani mas tuom tarpu panaikinti mui ne teip nuobodu bus, — vis šyp
sokių persikeitimų, kuriuos gimdo prisigrie- se. Persikeitė tik jų sudėjimo kaleina ir
kreipta, bet ji išrodo lietuviška). ja daleido Vokietijai ant Kanari- tus ant svetimų javų.
sodamasi pasakė šeimyninkas.
bimaa į musų kūną įkvėpto plaučių oxygeno. būdas jų veikimo ant viens kito. Toki jau
Šveicarijos
valdžios
rengėsi
jį
iš

škų
salų
įtaisyti
savo
telegrafo
Galutini produktai visų tų persikeitimų yra procesai atsibūva visoj gamtoj.
ĮĮ Serbijos ministerija pasitrau Iš karto męs draugiškai kalbė
duoti Maskolijai. 4 d. berželio staciją; toje stacija jungs vokiš
— angliarugštis ir vandens garai esanti iš
kė, kadangi neįstengė susitaikyti jom ir pietus tą dieną valgėm jau
penki,
teipgi
maskoliški,
ukėsai
kus
telegrafus
esančius
ant
jurtų
drauge.
Pažvalgos Aristotelio ir šių laikų mokslas.
kvėptame ore.
su parlamentu.
užpuolė kalėjimą ir stengėsi iš- dugno ir į Argentiną ir Braziliją.
— Sunkus jūsų amatas.... Kai
Surinkime iškvėptą orą cilinderyj, ku
IV amžiuj Christui negimus, G rėk i joj liuosuoti Radialiką, !>ct nepasise
ĮĮ Vokietijos valdybose pietinėj valanda gresia pavojus....
Į Buvęs Vengrijos ministerių
riame yra vanduo. Ištirkime gazą esantį gyveno mokslinčius, garbė kurio išsiplatino kė.
Afrikoj 10000 čiabuvių hererų nu — Apsipranti.__ Nesibijai ni
perdėtinis Tiša apreiškė, jog Ven
augščiau vandens kalkių vandeniu. Kalkių toli už rubežių jo tėvynės; tai buvo grekimirė iš bado.
mirties, nė ligos, nieko, — atšaki
nsdug, susidūręs su tuom gazu, tuojaus su škas filosofas Aristoteles, vadinamas „tėvu || Pietinėj Amerikoj, republikoj grijos randas kas metą išleidžia
sidrumsčia; taigi aišku, jog iškvėptame ore gamtos mokslų". Jis laikė ugnį elementari Chili, sustreikavo tarnaujanti ant gana didelę pinigų sumą papirki || Morokkoj sultano kariumenės kaimynė.
— Kaip-gi tamista pakliuvai (
yra daug angliarūgšties, daug daugiau, ne ška gamtos pajiega teip kaip ir vandenį. visų geležinkelių, ir |»<*r tai bėgio mams laikraščių. Papirkti laik pasikėlėliai likosi sumušti.
tą neramų, visų peikiamą gyveni
gu jos yra :ų»siaučiančioj mus atmosferoj. Sulyg jo manymo, kiekvienas elementas ap jimas trukių! pasiliovė. Tarnau raščiai, tarnaujanti randams ir
mą?, — tiek išdrįsęs, užklau
Almosferinyjj ore, ant 10000 apėmio dalių, ima keturias pamatines medegos ypatybes: janti reikalauja geresnių algų ir valdančioms partijoms yra veik
siau
aš.
yra vos 3 apėmio dalys angliarūgšties, iš sausumą, drėgnumą, šilumą ir šaltį. Persi trumpesnio darbo> laiko.
visuose civilizuotuose kraštuose,
—
Ką man reikėjo veikti, li
kvėptame gi ore — 400—500 dalių anglia- keitimai tų medegų atsibūva perdavimu vie || Guatemalės aukščiausiasis tei neišskiriant Anglijos, Prancūzijos
kus
vienai
prie svetimų žmonių,
Paraše
Br.
Vargšas.
rujšties; taigi tokiame ore jos yra 150 kar no ypatybių kitam.
arba Amerikos.
smas
pcrkrimBČjp
antru
kartu
Vaiku
šešių
ar septynių metų, ku-'
Apsistojau
pigiam
viešbuty)
;
tų daugiau.
Vanduo drėgnas ir šaltas, jis yra skysti provas 19 ypatų .pirmutinio sūdo || Carskame Sele, eskadronas
rie
ne
mažiau
nelaimingais buvę
vienam
iš
geriausių,
kokį
galėjau
E Suaugęs žmogus, kvėpuodamas, išpučia mo pavidale ir gali persikeisti į garą (į orą),
uzarų,
saugojantis
caro
šeimyną,
mirtin
pasmerktų
už
sukalbi
ant
negu
mano
tėvai
? O kad visi pei
surasti
tame
miestelyje.
Galas
I kasdieną apie 2 svaru angliarūgšties, o sun- jeigu ji šildyti, arba į kietą (žemę), jeigu
gyvasties prezidento Cabreros. susibuntavojo. liet kareivius pasi- namo stovėjo į gatvę, o visas il kia tą gyvenimą, kiekvienas lydi
j kiai dirbdamas net 2j svaro, Rei kalingą jam duoti išgaruoti (pasilieka mat, išgara Antroje prtjvhje, iš 19 ypatų, mir-’sekė nuraminti ir susibuntavojugumas ištiestas buvo purviname tokį skersoms akims ir turi tiesą
angliadarį kū vus, kietos mįnerališkos dalys) ir tt..
t •'
tin
pasmerkė
12
ypatų,
iš
jų
II
sius
nuginkluoti.
Kareivių
vadokieme, tik nuo durių iki gatvei iš juoktis ir žeminti, tai nieko; už
nas paima su
Tokios pažiūros, nors nesutinka su šios — .—-*•?»’.. - „•
••— vaj
atiduoti kariškam sudui.
dėlioti plytgaliai ir akmenai gel tą viską turiu duoną palaikymui
maistu.
Už dienos mokslu, netik užganėdino Aristotelio
ni;<»na<
Viena
ypata
likosi
ištei

darytuose rui- laikų ir apšviestus žmones, bet laikėsi 2000
' Laikraštis “Novoje V remia" bėjo nuo bridimo iki kelių purvy purvino gyvenimo, galiu prideng
sinta,
kiti
pasmerkti
kalėjiman.
muose, kur su metų, kol Robert Boyl, XVII amžyj, besi
praneša, buk važiuojant caro bro ne. Prieš langą mano mažo kam ti kūną nuo šalčio nors pigiausiu
sirenka daug remdamas ant atliktų mėginimų, nesutvėrė
Į| Japonijoj sustreikavo darbi liui Mikolai automobiliu j Car- bario, kiek tik galėjau užmatyti, skarmalu. Jie turi pilną tiesą kal
žmonių, kaip pamatų tikram chemiškų elementų suprati ninkai Bcshi vario kastynių. iš skoje Sclo.nežinia kas suvertė ant riogsojo dideli staldai vežimams bėti apie tokius, kas patinka, nes
antai
bažny- mui, teip kaip dabar suprantame chemiško viso su viršum 1000 vyrų. Užsi kelio akmenų krūvą. Jeigu auto ir arkliams nakvojančių, arba su toki yra perkami už kelis' skati
čiose, teatruo* elemento arba sudėtinio prasmę.
laiko jie neramiai: nutraukė tele mobilius butų smarkiai j akmenis stojusių pasilsėti pakeleivių. Tas kus. ... Už kelis skatikus, kokius
Iškvėptas oras.
gauni nuo jų. šokinėji, šaipais,
se, mokyklose,
Toliau negu elementas chemiška analy- fonų ir telegrafų dratus; vartoja įvažiavęs, caro brolis butų galėjęs namas priminė man tuos laikus, vaitoji tik dėlto, kad juos palink- *
DU! kvėpavimo, jeigu nėra gerai įtaisytos
kada
aš,
dar
jaunučiu
būdamas,
za eiti negali; ir žmogaus protas negali ap paraką ir dinamitą griovimui ka užsimušti.
sminti, o kas širdyje. — Kam ru
ventiliacijos, oras greitai pagenda. Ne vien
syklų įtaisymų. Randas išsiuntė || Netoli poeto Zarsijos, Tunise, važinėjau į atlaidus ir teipgi pa
imti nieko dar svarbesnio.
pi?....
angliarugštis atsidalina kvėpuojant, drauge
kelinį
užvažiuodavo
tėvas
pas
kareivius ginti kasyklas.
(šiaurinėj Afrikoj), ant slapta ga seną, protingų žydą Aiziką. duoti Suraukusi jauną, gražų veidą,
I atsidalina ir kitokį oxydavimo, taigi palenElementai, jų ženklai ir atominiai svarumai.
|Į Durnos susirinkime 6 d. ber benančio amuniciją turkiško lai pasilsėti arkliams ir patiems išger pasakojo man kaimynė, išreikšda
gvo degimo produktai, oxydavimas gi arba
Chemiškų, nepadalinamų sudėtinių ar želio. jos prezidentas (ialovin ap vo atsitiko expliozija, kuri išardė ti porą stiklų arbatos, kurią visa ma savo piktumą, bet tik man,
palengvas degimas nuolatos atsibūva musų
kūne, bet angliarūgšties atsidalina daugiau ba elementų, kaip jau sakėme, yra nedaug — reiškė, jog caras rugoja, kad du laivą ir 80 žmonių jo įgulos užmu dos pas Aiziką galėjai rasti. Il vienai, menkai ypatai, — vienai
siai, todėl jos daugumas yra kaipi miera iš viso, iki šiol žinomų, yra 74. Iš jų susi rna per daug palengva darbuojasi. šė. Ant minėto laivo buvo 500 gas. kaip kirmėlė, namas su per- dulkei tos nelaimingos, pagal
,
sprendimui apie gerumą oro. Geras, tinka- deda visi esanti aut žemės daiktai, o gal ir Terp rando pasekėjų gi platinasi bačkučių parako.
linkusiu stogu, apaugęs gelsvai nuomonę kaimynės, visuome
inas, kvėpavimui, oras turi dešimtyje tūk ant visų dangiškų kūnų, visi, gal, esanti paskalas, jog, durna neužilgio bus ĮĮ Vengrai iškilmingai apvaikš- žalioms kerpėms, augščiau ku nės. Jos maloniam, plonam balse
stančių apėmio dalių turėti ne daugiau 10 gamtoj daiktai. Paminėsime jų jardus ir išvaikyta. Kiek vienok yra tei čioja 50 metines viešpatavimo rių kyšojo
apgriuvę
kami skambėjo paslėpta, gera ir baisi,
Elementai sybės tose paskalose; sunku suži
apėmio dalių angliarūgšties. Jeigu jos yra ženklus ir atominį svarumą.
ciccoriaus Pranciškaus Juozapo nai, ženklai dažo ant langų ir du švelni ir ašaruota neapykanta, be
teisindangiau, oras yra pagedęs, gali užkenkti tie yra:
noti.
sukaktuves, kuris Vengrijos ka rių. toliau didelis staldas — tas rijties išsiteisinimo prieš
chemiški
atominis
•Veikalai, o kartais ir mirtį atgabenti.
Nieko,
apart
gaiją
”
visuomenę,
elementai.
ženklai.
[| I’ramoningiausiame Lenkijos raliumi tapo apvainikuotas 8-tą viskas buvo paveikslu viešbučio
svarumas.
bjauriausioms
žvėriškų
veidų
su
13,9 mieste Lodz nesiliauja užmušinė- dieną berželio 1867 metuose. baudžiavos laikų, kada ponai, suAzotas .................. ... N .... .................
. Angliarugštis gamtoje.
Aluminium......... ... Al .... ..................... 26,9 jimai terp tautiečių ir socijalistų Socijalistai Pešte kėlė demonstra statę arklius ir vežimus, ramiai mislims neteko jai matyti ir tie
Prie angliarūgšties, kokią, kvėpuodami, Argonas................ ... Ar .... ...................... 39,7 darbininkų. Pereitą sanvaitę už cijas, reikalaudami išplatinimo ir gėrė midų, išdirbtą praktiška Ai- visi stumdymai, užkabinsimai
išpučia žinom
-_$s ir gyvūnai, reikia dar pridėti Barius .................. ... Ba .... ......................... 136,4 mušė čia 11 ypatų, o tame skait- Vengrijoj visuotino balsavimo tie ziko ranka, apie ką jis pats ne gatve einant, visas jos atskirtas
gyvenimas neleido atleisti visuo
9,0 liuje du dirbtuvių savininku, o 37
. «ngliarugštį
v c : atsidalinančią, einančią į orą Berillius .............. ... Be .... ......................
sų. Buvo čia ir susirėmimas mi kartą pasakodavo. Gal jau Aizidūmtraukiais, kūrinant malkas ir anglis; to Boras.................... ...B .... ...................... 10,9 ypatos tapo sužeistos. Tautiečiai nių su policija, ir prie to diktai kas negyvas, bet tie namai pana menei, nes ji jautė tame skriaudą,
liau angliarugštį atsidalinančią degant ga Bromas.................. ... Br .... ..................... 79,3 sutvėrė paslapta sanjungą ir už žmonių likosi sužeistų.
šus į tuos, kokius mačiau, važiuo kaip kokią naštą ant visados už
verstą ant jos pečių.
lui, kerosinui, žvakėms ir kitokiems žibu Vanadins........... .... V .... ..................... 51,0 mušinėja priešingos partijos dardamas su tėvu į atlaidus.
riams; apart to dar reikia pridėti angliarug- Bismutas............. ... Bi .... ..................... 206,5 bininKus. Prašalinti nuo darbo || Italijos randas kariumenės Vos spėjau atsibusti ir nusime — Tamista klausiai manęs, ko
reikalams šįmet pareikalavo 40 sti viršutinį švarką, atsidarė du kiu budu aš patekau į tokį gyve
1,0
M| besidarančią puvant ir besidalinant or Hydrogenas........ ... II .... ......................
Pozn’ąnskio medvilnės dirbtuvių
milijonų doliarių daugiau, bet rys ir žemai pasilenkęs, su link- nimą? Ilga ir paprasta pasaka...
......................
182,7
...
W
....
VVolfram
.............
ganiškiems kūnams ant žemės paviršiaus ir
darbininkai nušovė dirbtuvių di
parlamento komisija atsisakė pa Ismu veidu, maloniai užklausė ma Tėvas mano buvo prastu darbi
.....................
154,9
...
Gd
....
Gadolinius
...........
temėj. Tai čia gema klausymas, kas ir korektorių Reisą ir mirtinai pašovė
remti rando reikalavimą, todėl jis nęs šeimyninkas:
ninku, motina, užrakinusi manę,
[ -kiu budu išvalo orą nuo tos daugybės nuola- Gailium ............... ... Ga .... ..................... 68,5 inžinierių Asniką.
negali pereiti. Matyt, Italijos — Ar ne paduoti užkąsti?.... išbėgdavo plauti, kam papuolė,
4,0
; tos teršiantios orą, kuriuom męs kvėpuoja- Helium................. ... He .... .....................
|| Rymo aplinkinėse, į išlėkusį ižmonės pritaria Anglijos užmany- Jus. kaip matyt, toli keliavot.... grindis, drabužius; vienok nors
Germanium......... ... Ge .... ...................... 71,7
[ nse, angliarūgšties?
.....................
55,6
orlaivį
trenkė perkūnas ir jį užde-1 tam kitoms tautoms sumažinimui O kelionė žmogų vargina, bet už dirbo, skurdas buvo kasdieniniu
.4.
Fe
....
Geležis
(Ferrum)
jį.
Visi žaliejie augmenys, po įtekme sau
gė.
Buvęs
jame kapitonas Olivel-besigiuklavimo,
...................
*kas *teip
’
Au
195,7
labai tai galite ramiai pasilsėti <ant ma svečiu musų mažam kambaryje.
Auksas
(Aurom)
...
gi šviesos, paima reikalingą besitveri m ui
112,8 li likosi užmuštas.
ypač Vokietijai nepatinka.
audeklų angliarugštį, nuo anglių atskiria Indium........................ In
no minkšto patalo.... Ar ne įgi- Paaugus man iki penkių metų,
vienais metais netekau tėvo ir
191,7
°iygeną. anglis palaiko, o oxygeną, jau iš- Iridium ......................
|| Persijos •» rattdui nepasisekė ^"[Į Laikraščia praneša, buk Mas. jot slogą?.... Aš visados, jeigu
motinos, su kuriais drauge mirė
171^7
Yterbium
.............
'...
išleidžia vėl į orą; oras todėl vietose,
suvaldyti pasikėlimą. Pasikėlė- kvoj pasekėjų naujos anarchistų[ kur nors prisiruoštu išvažiuoti, be
man ir viskas brangiausias, ką ga
88,3
Į *ut yra daug medžių, kai p antai: laukuose, Ytrium........................
Uai turi 15000 ginkluotų vyrų ir -partijos likosi užmuštas direkto. slogos jau neapsieisiu;.... kiek125,9
lėjo
turėti išauklėta varge mergai
Į fpnose, soduose daug geresnis, sveikesnis Yodas ..........................
6 kanuoles. L
•
rius medvilnės dirbtuvių OttoPel-. vieną kartą....
111,1
Cadmium
....................
tė
.......
1
| begu vietos^, kur augmenų nėra. Augmezer. Laikraščiai rašo, buk tojiį Gal dar ilgiau butų kalbėjęs ma Sunkiai atsidūsėjo. Aš, nulei
38,8
||
Susivažiavę
terptautiškan
Į Išdaigiausiai reikalingo sau maisto painia Kalium........................
lonus šeimyninkas su truputį už39,8 kongresan pel^ijos sostapilėj, partija greitai auga Maskolijoj,> riesta nose ir reta barzda, jeigu dęs galvą, klausiau, voliodamas
į vv°r0,
žemės augmenys šaknimis paima Caltium......................
15,9 Bruxellej visų civilizuotų kraštų sočijai demokratai kasdieną žudo. aš ne bučiau paprašęs paduoti ar- terp pirštų trupinį duonos.
į Sz
iš kurio, sudegus jiems, lieka Oxygenas....................
59,1 socijalistai tjj.gytė pakelti prote daug sąnarių, kurie pristoja prie[ batos. Vienoj ir kitoj pusėj ilgo — Gal tamistai nubodo mano
I J?
Iš angliarūgšties išeinančios iš Cobaltaa......................
137,6 stą prieš pręyesąiĮimą ir laikymą naujai * susitvėrusios anarchistų koridoriaus ėjo eilės durių su pa pasaka?....
I j®rių ir žmonių plaučių, iš dūmtraukių ir Lantanam ..................
7,0 kalėjime viršįniu|cų Western Fe- partijos.
pasakokit,—
K • pasidarė musų girios, nuo jų paeina tar- Litium ........................ Li
žymėtais ant jų kreivais nume — Pasakokit
24,2
Mg
||
Baisus
sūkurys,
6
d.
berže

lyg
besijausdamas
kaltu,tariau
aš,
l''mUlnaSua&umas dirvų. Teisybė, žie- Magniam....................
deration of Min^rs organizacijos:
riais ir kaina. Čia reikėjo pabū
54,6
Mn
lio,
išgriovė
miestą
Kurachi,
Indi■ ®os laike, nužudžius medžiams lapus, jie nž- Morgancaa...................
Moyer’o, Haywood’o ir Pettibone.
ti man apie sanvaitė, laukti drau ir pats nežinau kodėl, padaviau jai
95,3
jose. Vėtra ta, išmetė ant kranto go, su kuriuo buvom sutarę toliau ranką.
I toiega. Besidarbuoja, bet nereikia užmiršti, Molibden.................... Mo
|| 4 d. berželio, mieste Lodz, daug laivų; mieste gi veik visos
74,5
I į?
žiemos musų kraštuose kitur me- Arsenikas .................... As
drauge važiuoti. Miestelis šlapias, — Greit nubosta tokios pasa
Lenkijoj,
teroristai
metė
bombą
į
63,1
Cu
triobos
likosi
arba
sugriautos
ar

I 2>ai žaliuOja ir atlieka gamtos paskirtą dar- Vaiis (Cuprum) ....
buvo vėlus ruduo, kos, — tyliai ištarė kaimynė ir
policijos patrolę; expliozijos du ba I pagadytos. Miestas Kurachil 7juo labiau, kad
22,9
ev
• •
•
•
Na
e
arba vėjai reguliuoja pa- Natriam......................
nebuvo, kur išeiti, o namie vie- jos skaisčiose akyse sublyzgėjo
policijos
šnipai
likosi
užmušti,
o
129,4
Ne
yra Bombayaus apskrityj, turėjo' nam tupėti teipgi nesinorėjo, teip dvi dideli kaip perlai ašaroj. —
I
°xygeno ir angliarūgšties. Aug- Neodimas....................
58,4 du kareiviai ir 3 civiliškos ypatos 120000 gyventojų.
I “•oy* todėl
-ši yra reguliatoriais, jie palaiko Nikkelis...................... Ni
kad stengtųsi sueiti su kuom nors — Priėmė auginti mane tėvų
93,3 tapo sužeistos. Pasiskubinusi ant
kaimynai.... Rin^ąii mieste mal
Į
tokiooro sudėjimo, kokio mums Niobium .................... Nb
118,3 expliozijos vietos kareivių patrolė || Sugrįžo jau į Peterburgą so- pažintin, kas gana greitai pasise- kas, rinkau grudus po laukus, šie
To?
h i ftikia.
aAZ'la". TokBkjjj^t
yra įdomus ryšis terp aug• kė. Prieš mano duris, kambaryje
.... Os ........................ 189,6 pradėjo tuojaus šaudyti į susi cijalistai durnos atstovai: Dzapaam 1 n m
I
JI gyvūnų. Jeigu nebūtų augmenų,
. numeris 13, gyveno jauna mergai- ną ir šiaudus nuo gatvių ir vis sa
ridze,
Dzungeli
ir
Kandeliako.
Slbs 1
rinktų angliarūgšties, kad męs, Pnllndium.......... .... Pd......... ............... 105,6 rinkusias ant gatvės žmonių mi Atkakus jiems Peterbungan, poli■ tė, apie kurią tiek te žinojau, kiek vo maitintojams, peršalusi ir per
..... .... Pt........................ 193,4 nias ir pašovė 13 ypatų. Suareštokiu oru, greitai turėtumėm Platina
ji galėjo žinoti apie manę. Kartą, dienas ne valgiusi, iki devynių
cija pas juos padarė kratą.
142,4
Prazeodimus ...
d
—
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Šeštas lankas.

Reikalingas prie "Lietuvos” Rengdami knygą suras^
metų amžiauss. Į musų miesteli, Puolė smulkus lytus. Palinkę že — Kelios dienos atgal miesto no Chėswick,L Pa. (Allegheny
vių, gyvenančių Amerika^
kuris dar šiądilien stovi mano aky- myn, pageltę lapai, drebėjo, judi majoras F. Busse sutvėrė naują County). Jis pats ar kas kitas ptantino Banevičiaus ir jo pačios spaustuves vaikinas nuo 14 iki 17 prisiusime tam, kuris PjUg
Qnos. Kauno gub., Šiaulių mie metų amžiaus, mokintis druko- adresus, tuziną gražių P^uj
se, atkeliavo čcirkas, kuriam? nię- nami vėjo, O lašai lytaus be per komitetą prižiūrėjimui mokyklų. teiksis ducĮi žitoia aQt ?dreso
sto.
Turi apie 30 metų amžiaus, rystės darbo. Turi gerai mokėti konvertais. Adresuok it^
7*1111 Zimmer,
ko, apart kelių šokėjų ir poros žir trūkio plakė juos, vis daugiau ir Ant pirmo posėdžio, terp kitko,
>. 2n
gų, nebuvo. Čia įbruko manę,, daugiau guldydami jų ant žemės. užsiėmė įvedimu cenzūros knygų
Polytechnic I’rinTT®*®
gyveno Chicago, III., 136 — I4th
skaitomų
mokyklose:
bus
duoda

Per
langus
perlinkusių
krautuvekaipo antra • ranką, patarnavi1947
Broadvvay
raj išsilavinusių Place. Jie patys ar kas kitas teik Reikalingi agentai kiekvienoje
mams.. _ Man, kaipo kūdikiui,, lių krito silpni spinduliai ant gat- mos tiktai tokios knygos, kokias Pajiešk;
vietoje Amerikos. Geriausi prosiuvimo ant maši- sis duoti žinią ant adreso:
patiko toksai Šokinėjimas “gražių1 vės, apšviesdami vis tą patį pur daleis viršminėtas komitetas. NeFrank Buišis,
iimo. Atsišaukite
e Keletą valandų darbo vakaponių ”, prižadėjo man aukso kal vą. Cirkas, kurį teisingiau butų noroms gema klausymas, ar gy nų ir
PINIGŲ
Angliška kalba nereikalinrais.
605 South Avenue,
nus ir aš ne užilgio atsiradau pavadinti didele daržine, ant grei vename mes šventoje Maskplijoje pas:
Iki
500
rublių,
rublis po...........
uniic :
Schenectady, Mass. ga. Adresuokite
vis,
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis
svetimam miešte.... Nuo to lai to išbaltinta, jau buvo pilnas. Mu ar Chicagoje? ir čia mat, pamatę
B. Mares,
Chicago, Įll.
Viri 1000 rublių, rublis po .../ j.*
ko prasidėjo mano gyvenimas zika iš penkių surūdijusių triubų rankose nepatinkamą “poneliams” 24 \V. 251 st.,
67
W.
671h
st.,
New
York,
N.
Y.
Prie kiekvieno siuntinio reiki*' *
Pajieškau
dviejų
draugų
:
Igna

pilnas kartybių ir - išjuokimų, li niurzgė kokį ten sudėvėtą valsą. knygą, sukonfiskuos kaipo neledėti 25c. ant pačto kaitų.
co
Vėžio
ir
Jono
Vilčichovskio
;
Pajieškau
savo
brolio
Kazimie

kau profesijonališka jodinėtoja ir Po antro varpelio sukruto publi gališką?
Jeigu norite, kad pinigai
b
ro Šateikio, Kauno gub., Raseinių abu Kauno gub., Šiaulių pavieto, Reikalaujame darbininkų. Alga
buvau tuom užganėdinta kol.... ka, laukdama išeinant ir išjojant
— Nuo I d. sausio iki 31 d. ge pavieto, Rietavas parapijos, Pi vo Viekšnos miestelio. Vėžis pir $15.00 ant sanvaitės. Darbas ant gerai suvaikičiotų ir niekur
tai elųtkite per "Lietuvos”
kol nepamačiau ir nesupratau, kas vieną iš tų. ką turėjo ją šį vakarą gužio pasimirė Chicagoje 15,103
visada. Atsišaukite vakarais nuo
manę laukia sulaukus žilo piau< palinksminti. Aky mirksnyj’ pasi ypatos, arba 16.7^ daugiau negu rų kaimo. 27 metų amžiaus. Pir miaus gyveno Stoughton, Mass., 6 — 8 ir nedėliomis nuo 10 iki adresuodami teip:
A. 0L8ZEW8KI
mus tris metus gyveno Indiana Box 9. J. Vilčichovskis gyveno
rodė ant virvių du jaunikaičiai ir
ko....
3252 80. Halsted 8L,
Chlc*^
tuom laiku praėjusiuose metuose. Harbor, Ind. Jis pats ar kas kitas Elizabethport, N. J^ Jie patys 11 30 iš ryto. Ne agentas.
— Meskite tą gyvenimą!—Su po gana ilgų besilaužymų, nulen
45
La
Saite
str.,
(Room
8)
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant
teiksis duoti žinią ant adreso:
šukau aš, — Važiuokite > su ma kę paraudusius veidus, teip pat
Chicago, III.
adreso
:
Jurgis šateikis,
greit pasislėpė, kaip pasirodė.
nim.... Sviėtds'platus....
J. Milaševič,
3236 Illinois Court, Chicago, III.
— Jau mėginau, — nedrąsiai at Lukterėjus, išbėgo vaikinas su
217
Park
st.,
Lewiston, Me.
sakė ji. ‘ — Aš bijau žmogaus ir mergina ir vėl prasidėjo išlankRobin*r>n*» Kruziu* Gr*ii ir ma**!«*^
Pajieškau savo pusbrolio Jono
■ak*. Abu* pert*uit* Uid*.
jau niekados įiegalėsiu jam tikę stymai kūno ir kada mergina, iš
PERSIDIRBIMAS.
HKJ8 pu»l. 10..
kelta ant karties, pametė lyg-sva- Matydami žmogų, kurio svei Piečaičio, Suvalkų gub., Vilkaviš Pajieškau savo pačios švogerio
©07
ti....
rumą ir grabstydama orą ranko kata suardyta teip kad jau negali kio pavieto, Virbaliu vol., Sukte Dominiko šlevinskio, Kauno gb.,
— Mėginot’ jau?!
užpuolė ant bažnyčių* Kreži*
•ė. Kandę Ir Movė IRkllIui Žlnoue*
— Nebuvau dar teip.,... paže mis, krito žemyn, trumpas jos sė- ma ją atitaisyti; suardyta nuo lių kaimo. Dar neseniai kaip A- Raseinių pavieto, Andrejavo para Parsiduoda labai pigiai saliunas
altorius Ir uzpečėtljo bažnyčia....
minta, jaučiausi dar g^va, turin jonas liko oro pakeltas, o publika persidirbimo jaunystes metuose merikoje. Jis pats ar kas kitas pijos, Viržintų sodžiaus. Neseniai iš priežasties užsidėjimo kitokio 0AH Istorija Chicago* Lx-tu»lu. la
k n. Kraučiano prova to :aikraĄ1r<Į~* * •
pribuvo Amerikon. Turiu labai biznio. Lietuvių apgyventoj vie
čia lygias tiesis ypata, kada pa pasileido laukiniu juoku, ilgai plo arba nuo pačių apsileidimo, nega teiksis duoti žinią ant adreso:
buvus! balandžio luėtosije. UB3, CbtaZ^a <
V«s~ ii?. Yra čia surinkto* tlrJ įSĮ;,*’
svarbų reikalą. Jis pats ar kas ki toj. Randa pigi. Atsišaukite ant
George A litą,
mylėjo mane jaunikaitis.... Me dama delnais. Visi tuom paveik lime nieko daugiau daryti, kaip
tinka apie <1iir«<>« Ip-tuvin* >,
Kraučluno prova kuri teaiai per I dteasT *?•
(Weld County) Eaton, Colo. tas teiksis duoti žinią ant adreso: šio adreso:
mlualitkame audė. žodi* in zudr |3Jyj
čiau cirką, persiskyriau su savo slu buvo užganėdinti apart vie tiktai jų pasigailėti. Tokios ypagrafijos abieju putlu advokatu, ka.IriSJ!z
Stan.
Andriejauskis,
‘■Lietu vos" ilieistojo. r. įlaktoriaa*
draugu — žirgu ir ėjau su vyru, nos ypatos, kuri, perkreipusi iš tos stovi prieš mus akis lyginai
153 Metropolitan A v.,
v
•lai Chicago* tv. Jurgio liet taiayivki^l
Box
1028,
Stoughton,
Mass.
Pajieškau
apsivertimui
nesenos
klausydama jos, ir tikėdama jam. džiūvusį veidą, rausdama, pasislė kokis veidrodis, sykiu mus perserBrooklyn, N. Y.
merginos.
tokios,.kuri
turtinga
ar

Puikus’ paveikslai piešėsi mano pė už sutrukusios uždangos.
giantis apie musų pačių padėjimą.
Kcyyuktapralo »Ua žmogau* gymį!* *
Pajieškau savo brolio, Motie- Parsiduoda labai, pigiai, geroj
prote. Aš mačiau savo lizdą, jau “Už teip pigią kainą ir tiek pa Tuomet turėtume pats savęs klau ba turtingų tėvų rt kuri nusimano
Žemu ano pat Jo ruiradimo iki iėatesZJT
Vilizaeijo*. » paveiktteilai
Amoni u vartotu* akoeuiniMTiaraakZ-’**
čiau savę liuosa nuo smūgių prie- matai”, — kalbėjo vienur. .“Gaus sti ; ar męs neverčiame bile vieną apie biznį. Kuri nori turėti leng jaus Valyšo, Kauno gub., Šiaulių vietoj, lietuviškas saliunas su vi
m tu ir tt................. .......................
Lietuviu pratėviai Maėote
žiurėtojaus ir biivaif laiminga.— per snukį nuo pono už nukritimą”, organą prie persidirbimo. Atkreip vą gyvenimą tegul atsišaukia pati pavieto, Ligumų vol. ir parapijos. sais tavorais; vieta lietuvių apgy 07H
noria iki jie pateko po laidžia m-ZZ a-*Ž
Liet u tusi M y lėtoje*, chicsg nf" mr?
Balsas jos nutruko ir ji pradėjo —girdėjosi toliau. Ant galo pa dami didesnę atidžią atrasime ga arba kas kitas tegul du<xla man Gyveno pirmiau Dayton, . Ohio. venta. Priežastis pardavimo —
M ir i dkk!ė» mapoa. larodaažtaB
•enovite lietuviu pratinai rvreaa fciL-T
raudoti.
.
;
sirodė augšta, laiba mergaitė ant na tankiai, kad labiausiai nuken žinią, o tam duosiu atlyginimą. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti savininkas išvažiuoja tėvynėn. At
pnei Krutaua gimimą........ ...7^.
SS*
— Kas-gi toliau atsitiko?.... mažo žirgo, kuris, ištiesęs kaklą, čia nuo persidirbimų musų skil Atsišaukite, o tuomet aprašysiu žinią ant adreso:
GUOEtbnoiogite
arta n okalai -rM temti
sišaukite pas: ■
Pagal Dr M HaUriaadta rikte E*!
Cb'caęu, III 1«B. ptui 887. y£7u J?**
Kaz. Valyšis,
Kaimynė raudojo. Jokie mal kiek įkabindamas, bėgo į ratą. vis. Męs priverčiame jj dirbti apie save ir duosiu atsakančias ži
J. J. Kvederis,
■ia mokaliika knyga apie rimt akkT?r
2101 Piore Rodė, Springfield, 111. 618 Market str., Waukegan, III.
le» žmonių veisle*. Ji parodo vtaa
davimai, jokios linksmybės nega Prasidėjo ta operacija, kuri turė perviršius, prikimšdahii visokiais nias.
člu, ritu žeme* krėžtu ir net te-ti—
hu žmoni* ir ju pa veikalu*. Aptilo m
lėjo, rodos, pertraukti to verksnio, jo labiausiai užganėdinti atsilan netikusiais valgiais ir pripildami
J. A, Grauža lis,
parva, tikėjimą, papročiu* '•ėaVmi^ąo
nai visk* Ii patilpusiu paveik*!* nmnX
vaitojimo, atminus sunkią praeitį. kiusius tą vakarą svečius. Į ratą užnuodytais gėralais. Tada jis ga
/tf Supply Co.,
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų
Amoniu granu, prastu ir biai.nu. ula všZ
kūnas plaukai* apteke*. v .uis* į ke^AteZ*
Pajieškau puseserės Barboros mūrinis namas su lotu, ant HalMažos bangutes upelio linksmai kybojo lankai, per kuriuos jodinė na tankiai atsisako sistematiškai
Ells\vorth, Pa.
palaku*. Kaita* Arenta* tako: . Htiai* t?
va* žmogų ant abrozo ir paveikslo m**"ta
Grigigės, Kauno gub., Raseinių sted Street, arti “Lietuvos" redak
siaučia saulės spinduliais, tekėda toje turėjo peršokti žaibo greitu
pažvelgtu i tnlu Amoniu reteJi* veidu* aJZ
veikti, o kai-kada, jeigu neprižiū
me dideli nevienodumą, tada atata**frį7g
mos baltu dugnu, bučiuoja akme mu, idant vėl atsistoti ant žirgo, rimas, visiškai suserga. Atsi Pajieškau savo pusbrolio, Anta pavieto, Vadžgiriu parap., Paski- cijos. i-mas pentras — storas ir
ju yra panaiu* paveikslui Dievo. 1***J
Basi pažinti Amoniu istorija tegul penato
nų kaimo. Ji pati ar kas kitas gyvenami ruimai; 2-ras pentras
nėlius, susilieja į ežerą ir dar kar kuris bėgo tuom pačiu žingsniu.
knyra. Preke neapdaryta*.. ..tez.ta
mink, kad gali skilvį palaikyti no Bluvio, Kauno gub., Telšių
A Miar, ta graaiuoae ir arutuo** uodimo *??
tą sukrutėjusioms, sudejuoja, atsi Per pirmą lanką kaip paukštis
teiksis duoti žinią ant adreso:
pavieto
ir
parapijos,
,
Požarų
so

—
gyvenimai
dviems
šeimynoms
kuogeriausiame stovyje, jeigu var
J. Rimkus,
sveikindamos »šu nekaltu ir pui perlindo jodinėtoja ir vėl stovėjo tosi Trinerio Amerikoniškąjį E- džiaus. 7 mctSi kaip Amerikoje.
Genrte. Nalkovski ir kitu* *ui
Prekė $4200.00. Sis namas stovi
kiu gyvenimu, kuris jau praėjo ant žirgo. Prasidėjo entuzijasti4,(10 N. 51h st.,
E. St. Louis, III. ant svarbiausios biznio ulyčios,
Girdėjau
kad
gyvena
Chicagoje.
liksyrą Karčiojo Vyno, kada tik
— pražuvo. Pbaėjo ir niekad jau, škas delnų plojimas. Teip vieną
lietuvių apgyventoje dalyje, tinka
pajausi kad skilviui reikalinga pa- Jis pats arj^itasteteiksis duoti žinią
ugnį: H kokiu aiuogsnbi sukatedakeaė.k*r|r
niekad nesugrįš.— Mano kaimy po kitam leido jodinėtoja lankus,
Pajieškau savo brolio Antano visokiam bizniui. Gera vieta lie
ant
adreso
!.
kiek j“)* anglių, griežle*, auk** druska* g
gelba, kad apetitas sumažėjęs, ar
kitu mineralu; kiek mariu, esere, atea; t*
nės, kurios lyginai viskas buvo prie garsaus delnų plojimo. Dar
Butkaus, Kauno gub., Šiaulių pa tuviui. Randa jo atneša nuo $50
Jonas Rumblauskis,
vardai, ploti*, gylis; koki kūrime v»>><iecv»:
ba visa kūno pajiega sunykus, ši
*uru*. prėski, saidų* ar kart aa. kuki juoaegy.
praėją ir tuose metuose spėjo ii du lankai, dar du laimingi šoki
vieto,
Užvenčiu parapijos, Želvių iki $t>o ant mėnesio tai yra 16%
29
Ames
sf.,
'
Montello,
Mass.
va*ai gyvena, ir te Kiek kurio]* Aemėj* yni
tas vaistas turi būti vartojamas
gyventoju; koki Ju tikėjimai, kalbės.na***
pasipažinti su dumblais gyvenimo, mai ir numeris užbaigtas! Žirgas
sodžiaus. 8 metai kaip /Ameriko procentas nuo įdėtų pinigų. Į to
visada nuo visų ligų skilvio, žar
■tai. »u k H-k irvrrntota.
pr*teo*l«;
krūtinė augštai kilnojos; tik už vis tankiau purtė galvą.vis sunke
kur koki or»t: *alči*>. k*rWkū. Iteta* *r<tePajieškau Kazimiero l’rso, pas je. Jis pats ar kas kitas teiksis kį namą įdėti pinigus yra geresnis
nų. negromuliojimo, nerviškumų
dm*( kur koku liet* di-no* ir uaktiea: kur rtvalandos, nušluosčiusi ašaras.pra- sni ir retesni darėsi jo žingsniai.
duoti žinią ant adreso:
pelnas negu aukso mainos. 16$
ir kaipo kraujo gamintojas. Gau kuri turiu svarbų reikalą, teipgi
dėjo kalbėti.
Jurgis Butkus,
Ir jodinėtoja neturėjo tos gracijos, namas aptrekose.
(2 00
pajieškau Justino Baltuškos, Kaupamislyk sau. Dasižinokite “Lie
»3ū*ryt*
50
— Netikiu žmonėms, netikiu kokia buvo prieš pirmą lanką, o
146 \V. i8th st.,
Chicago, III. tuvos” redakcijoje.
07
A
lankai
ir
Lietuviai
nuo
1S8
iki
HX *.
Jus Triner,
Parai* |<*4ial lenkliku* Ut<<nka* jĮemk*tei*|
dėlto, kad jie nejaučia ir ištvirkę. palikti keturi lankai, matyt, ne
Chicafu. IH . 1H9#. pu*l. 64 Y r* tai a|**tfi**B
799 S. Ashland Av., miniškių katino; o teifigi meldžiu
Ltetuvo* tu Lenkija *u*n lenijiaote Jo i**ekl
Aš jį mylėjau už atvirumą, už ge linksmino jos. Dar du lankai per
tų,
kurie
manę
pažysta
atsišaukti,
Kaip lenkai i**4ti*č m IMnOMM
Parsiduoda pigiai 2 pentrų me
Chicago, III.
ftaikJČtau; Ketetučiu. X yta«nlU^KH
rus velijimus ir už norą išgelbėti šokti ir jai, gal būti, ateis giedre
pertkaite »upra*ite. ar tunu prteteiyttė
nes noriu H*ėienai išvažiuoti, ka PERSIKĖLE ANT BRIDGE- dinis namas su lotu. Gyvenimai
■ u naudinga, ar blčdin^a............ ............ UM
manę.__ Bet kas atsitiko?.... snė diena, nors, kaip jai matėsi,
dangi esu čia vos vienas lietuvys.
PORTP!
5 šeimynoms. Prekė. $4900.00
I/rviLo“^*^ į'u.'rJZ’E.
Tas jaunikaitis, teip karštai kai- ]nieko neturi jau paslėpęs nuo jos
Norėčiau išvažiuoti kur daugiau
K J.. Odetoje, lite, puti- 100............... 8*
Pažystamas visiems lietuviams Dasižinokite pas:
8 A Gyvenimo Vaizdeliai »u*id«iaatt ilaitaed
bėjęs man žodžius meilės, įstūmė gyvenimas.
.
Bet viltis, —Į viliojan
lietuvių gyvena. Aš Kauno gub., Bridgeporto ir apielinkės musų
sekančia gražiu paaakaiči* a t* i* veikiajai
J. Stasiulį,
_ Vnzria1* a * Lnit«c-faa* vali*
—
V*<U. — K**
k*lte*; * G*tw*
manę į draugiją, kurioje aš nieko, ti ir žadanti viltis.... Iš tolo jau
Kovarskio valsčiaus.
Pa:*rčio ėied**kitko t*rg**; Sl/Bi
draugas Antanas šratkus, kuris 4544 S. Paulina st., Chicago, III.
—
ZOeiTfc.
Chk5*<o,
III.
l«a,
4
apart vyrų nemačiau.... ,Cia vis rengėsi žirgas ir jodinėtoja prie
Ant. šakalas,
laikė didelę krautuvę po nr. 4537
4U« P*»*kc» i* gyvenime liemvitalcJi
Velnių, turinkto* D ro J.
kas man buvo Užbaigta....
tų paskutinių dviejų šokių, su ku
543 Hacker st.,
Kane, Pa. S. Wood st., ant Town of luike
pu*l*p . Cbta**o. Iii. IDOSbl
Kaimynė nuĮeido akis. Praėjusi riais drauge užsibaigs ir jų sun PRAKALBOS! PRAKALBOS!
šiose dienose persikėlė į savo locNaujas apgarsinimas.
ktter*. apie dva*e* (duAi**). vriBia*. I
baisi teisybė naikino joje užgimu kus, varginantis darbas. Jau ir Spring Valley, III. 29 d. berže Pajieškau Jono Balčiaus ir .An ną namą ant Bridgeporto po num.
dmlmMi ir tt. P***ko* uz.-afrtc* t
Nauja knyga išėjo iš po spau
lio,
subatos
vakare,
atsibus
čionai
ktelbcj* kokioje buvo įvaakoto* KaaM
sias geras ir šventas mintis.
penktas lankas liko užpakalyj’!
driejaus Klupšo, Kauno guberni W — .U«"d st., šalę lietuviškos dos “Lengvas Budas" išmokti An
pa<al kauniečiu kalt*. Suralkti fnbsuvalkiečiu kalba.Pru»u Lieturcijr pat*
— Tikėkit man! Meskit tą gy Žirgas ant sekundos suktojo, pa prakalbos. Prakalbos bus ant A. jos, Šiaulių pavieto, Joniškės pa bažnyčios, į buvusią “Lietuvos"
tu
lietuviu kalt*. Dzūkijoj parai dzaka
gliškos kalbos be pagelbos kito.
venimą ir važiuokit su manim. purtė galvą, suknarkė ir iš pasku Vienbiskio salės, ant Dakota gat rapijos. Pirmiaus gyveno Duqu- redakcijos vietą. Čionai krautuSudėta grynai lietuviškoms lite
Ai>d*ryto*.............................................. 42 0
Aš prižadu visi ką jums padaryti. tinių spėkų, kiek įkabindamas, vės, prasidės 6-tą vai. Atvažiuos esne, III. Jie patys ar kas kitas vė bus pripildyta visokiais aprėuulmiuimų <*■ »ctort*a* pa*
roms, kad kožnas gali gerai supra- -1-1*lu).Ii mano
iš
Chicagos
L.
S.
D.
P.
atstovas
P*r*»r Dra* Viaea* Pieuri*. ųuį
— atsakė pasileido bėgti. Štai jau ir šeštas
— Ačiū tankistai,
paretini
Dra*
J. Batanavičia*. itneaf* 1
dalais ir kitokiais tavorais. Far ti; 95 puslapių tiktai 25 c. Turi
dr-gas Grigaitis, kuris savo pra teiksis duoti žinią ant adreso:
1906 m . pu»i. 301. Gražio* tpytaMar U
ir paėmė mane ranką.
lankas! Jodinėtoja šoko per lan
veninio
todiečių
...................... -......... ”
Kaz. Andriejunas,
davinėsiu už nužemintas prekes me daugybę visokių popierų dėl
07 Lietuviiko* Patuko* Y vairia*
Tuom tarpu, nedrąsiai, įėjo per ką, žirgas suklupo ir paskutinėms kalbomis jau pagarsėjo po visą 55 — >5th str.,
nnko Dr. J B*»auančiu*. OtetoMChicago, III. ir stengsiuosi visus perkančius už rašymo gromatų su dainelėms,
m. puzl. S80. Čia telpa 141 labai
duris šeimynihkas ir patėmiję: kojoms, iš visos spėkos, kuogrei- Ameriką. Užtai lietuviai ir lietu
kinpu ir ilnge.dtiu palaku. Ka>
ganėdinti.
kuogeriausiai.
Užpra

pasveikinimais
ir
juokingoms
dai

vaitės
nepraleiskite
nė
vienas
šios
ture*, tam geru ir irraiiu p*“1“ ‘
kaip kaimynė greit patraukė čiausiai norėdamas atsikelti, kada
truk* Preke neapdaryto*
Pajieškau
Juozapo
Žigulio
ir
šau
visus
atsilankyti
i*
persitik

nelėms,
dar
lygšiolei
tokių
puikių
progos.
Širdingai
kviečia.
Apdaryta...................................... -___ - k n
ranką, patylom tarė:
Lietuviėko* Pasakos Yvairtc* Dali* H1A1
jodinėtoja jau krito žemyn, spyrė
Vinco Linkos, gyvenusių Rygoje. rinti, o aš kiekvieną meilingai pri popierų neturėjome. Tuzinas 25 GPrinko
Komitetas.
li-ra» Ilasanavičia*. Chicag*
— Laimingi mano namai, kaip jai į galvą.
pu*' 333 Te 1 pa <i* ae gražia Ir iaUkjtK**
Paeina Kauno gub., Šiaulių pavie imsiu ir patarnausiu.
centai, arba 100 už $1.30 ir ekspre
palaiminto Abrlahomo.... Gal jau Kas dabar galėjo pažinti
to, Joniškės parapijos. Turiu
Su guodone,
są užmokėsim. Aplaikėme teipgi 0** Llctnvifko* Pasako* YvtJrto* Delta n
DIDELIS BALIUS.
pasveikinti galiu?
mano kaimynę, apsiliejusią krau
rinko Dr. J. Basanavičių* chicago. IM-^te»
prie
jų
labai
svarbų
reikalų.
Jie
A.
B.
šiatkus,
daugyl>ę puikių kvietkų prie gro
W.
Lynn,
Mass.
Dr-stė
§v.Ka

pusi. 330. Telpa čia 306 gražiu, žingeidžia ir
Su kuom?
— Kaip tai?
ju ir jau pastyrusią po šeštam
juokingu pasakų, beryjančia kiekvienasktepatys
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
ži

matų lipymo, jeigu kas reikalauja,
924
—
33r
<l
Street.
Gja irklausytoja..............................«
zimiero
parengė
balių,
kuris
at

paantrino šei- lankui, kuris dar išpalengvo siū
— Su kuom
.......*’
nią ant adreso:
tai pas mus galės pigiaus gauti 70Apdaryta
Lietuvitko* Pasako* Y vairią*.
myninkas, trypdamas ant vienos bavo ore. Susisuko žirgas, palen sibus 15 d. birželio (June) 1907.
rinko
D-ras
J. Basanavičius. Chicago. III H®Juozas
Norkus,
negu kur kitur. . Teipgi apturėjo
pusi Ste Telpa čia 334 labai gražio* lt
vietos ir išskėsdamas rankas, — kė galvą prie savo draugės ir Ilibernian Hali, 105 Fcdcral Sq.
mančlo*
pasako*,
bo vi jaučio* kiekviena “**•
1202 E. Falls st.,
me ką tik 10 tūkstančių palangos
GERA PROGA!
t rtote ir
8TV0JB
ir k lauš v to te .............
................
Juk Dievas davė žmogui akis ma trenkęs su koja į žemę, atsigulė Prasidės 6 vai. vakare ir trauksis
I>rutuo*r
'pdaruObt
Niagara Falls, N. Y.
Parduodu labai pigiai visus 5 trijų devynerių dar pirmą kartą 07 Pamoktai Iteinttes..........................
iki 12 vai. nakties. Įženga vyrams
Ir TVisyMt
tymui. Tas nieko.... Tas teip šalyj jos ant visados.
galvočių vi»u amžių Chicago, IU . lę* P""
kambarių rakandus (furniture), tokios kvepiančios ir geros gavo35 c., moterims 15 c. Muzikantai
lapių 182 Szitoje knygelėj telpa 13S P*
tur būti, nes I’ievas paliko MesiPublika sujįjdo. Užpakalyj iš grajys kuopuikiausius lietuviškus Pajie’jSkau savo pusbrolio. Jono nes išvažiuoja tėvynėn. Geriau me, todėl pasiskubinkite parsi«ioa. juokingo* ir rttnintmgo* pa»ak*ttt*- »te
nori turėti granu, juokinga ir pa**ki«»>*
jošiui apie tąi įstatymą....
■kaitvmu tegul nusiperka čia knytete.atat*
girdau kokį tai kartų murmėjimą šokius. Užtai kviečiame visus lie Blinckio, Kauno gub., Šiaulių pa sia proga naujai apsivedusiems traukti ba netrukus išpirks. Bak
ka
papaiakoti ir ant kiekvieno klausite0
Sunku buvo suprasti, ką šei- ir atsisukęs, pamačiau šone šeikės duoti Kmintinga atsakytu*....... j-.-O**0
sukas 30c. Musų krautuvės katavieto,
Viekšnos
parapijos,
Žiogai

arba
iš
kitur
,
atvažiavusiems.
tuvius
ir
lietuvaites
kuoskaitlinmyninkas, kalbėdamas tas atski myniriką.
IOO Pasaka apie Kantri* Alena, kari
Galas. giausiai atsilankyti ir kuogeriau- čių sodžiaus. Jis pats ar kas ki Kreipkities adresu:
liogą kožną siunsim už 4 c. mar
metu vaikMlodani* po »v>U d*«>gy«*J
»
vargu Ukentėjo. Chicago,TU. itee.ptteL0.UWte
ras frazas, mar ė, bet galėjau spė
kėms
prisiuntimą.
Reikalaujame
tas
teiksis
duoti
žinią
ant
adreso:
Anton
Kiedis,
sžai
pasilinksminti.
ti, kad ta jo kžlba lytisi to stai
'Jonas Konchius,
59 W. I4th PI., ‘
Chicago, III. pardavėjų, visose šalyse ir duo
/
Baliaus Komitetas.
gaus atitraukinho rankos.
tinti *n buriu ir »»niyĮfoi»*
dame gerą uždarbį. Adresuokite:
401 Johnson st.,
Chicago, III.
lliku kaimiečiu; ji verčia rtmitjtojt
— Tai niekąi, šeimyninke,—ta
drauge *u pridegtai* vargu
M.
Žukaitis,
riau aš, — m arto kaimynė važiuo
ŽMOCU* SepliuSki*. Vertė ii Irvdrfkv
DIDELES RADYBOS!
227 E. Main Street,
Chicago. IU-. It». pu*l n. Grad »
Pajieškau
Franci^kaus
ir
Niko

ja su manim, pas mane...............
— Pardavinėjimas jaunų mer
kaip
turtingo prrkrjo tunu* ap*irtw
Pametė $190,. surištus skarelė
PAJIEŠKOJIMAI.
tlofra mergina ir laimingiau gyveno
Nęw Britain, Conn.
demo Telmantų, Kauno gub., Ra je arti La Šalie ir 57-tos gatvių,
— Su tamista ? ?, — sušuko žy gaičių j paleistuvystės namus
tu turtingom* ap»ivedu»iu»..............
CIO Dede atvailava. Komedija vien*n* te*
das.
Chicagoje, kaip jau pereitame nu Pajieškau gero darbo. Esmių seinių pavieto, Kelmės miestelio. Englewood. Kas juos ras ir su
Pagal lenkitka »u laite- K, B-* ir
caro. I1L 1«B. puti M. Šita
— Ko-gi teįp nusistebėjai, ta- meryje buvo minėta, neužsibaigė jaunas vaikinas, 20 metų amžiaus. 4 metai kaip Amerikoje. Jie pa gražins man, tai tam duosiu dide
keli* kartu* lofta lietuviiko*
terburge. Matkolljoje. Ji jr»
Aukos revol. reikalams.
mista?
viena auka. Kasdieną atsiranda 6 metai kaip gyvenu Amerikoj. tys ar kas kitas teiksis duoti žinią les radybas. .
valdrio* cenzūruota ir tafel ta ę*'**“*
Lie'ura parsiutti. Matkolijo* valdai*
“
Liet.
”
red.
”
— Man gaila jos, — rodydamas naujos ir naujos aukos, ištruku Moku 4 kalbas, su rašymais ir ant adreso
■iuntimo nedraudtia. ..7.
. Frank Marszal,
Iš Cheltenham, Pa. M. Buržo BIS Geriau* vėliau* negu niekad.
fg. TeTmantas,
pirštu į kaimynę, pasakė žydas.— sios iš paleistuvystės urvų ant skaitymais: lietuviškai, angliškai,
5757 La Salio st., Chicago, III.
$10.; J. Buržo, J. Guokas, A.
; Vis su Dearborn gatvės. Nukakusi poli maskoliškai ir lenkiškai. Neuž 1404 - 52nd?Av.,,Grant Works, III.
Ji turi gerą gyvenimą
ktiygute teip kaip ir No. 310 ' »
c<'n niro* dale i* ta ir gali būti LI*tB»*
»br
teVaiciekauskia ir P. Junaitis po
žmonėms, visų guodojima, o su cija nurodytu antrašu pn. 2110 siimu su nereikalingais papročiais,
............. ................................. 1
HL
Reikalauja 2000 darbininkų val $1.00; J. Kairiunas 75c.; St. Ur eo*2
Mindaugis Lietuve* karalius..CTn***”
tamista kas? Paprastas šeimyni- Dearborn str., suėmė dvidešimts kaip tai: gėrynių, rukymu, nė ki
iftOO. pusi. tB Istoriėka* pan-ik*la*
stijoms: Oregon, Washlngton ir bas, J. Taniauskas po 50c.; J. Pe
aktuose. Lenkiukai j*raW......... , rrdjrškas gyvenimas. Vaikai, vargai, penkias ypatas, terp kurių yra ir tokiais. Apsiimu geriausiai atlik t«s, myliniyjįs ^okslą ir laisvę. Montana. Algos $2.25 iki $3.00
lietuviėkai Vertė Vincas K«p**s (!**>
ka). Knigelė piukirta y-,*:ingai
traitis,
Ig.
Buinauskas
po
25
cen

klapatai.......
pats “bosas”, Jonas Pitt. Jie gau ti darbus, kaip tai: aptiekose, Tikėjimo gali būti kokio nori, nes ant drenos. Kelionė iš Chicagos
teatru......................................................... ..
- velnias vnode^-**®^
Ar dęlto teip kalbėjo įzydas, kad dydavo jaunas mergaites jieškan- bankose, kontoruose, spaustuvė tas mane urtipaaa. . Myliu mok $14.00. Teipgi reikalaaja anglia tus; J. Punelis, S. Maukus, O. 881vienamegolvoa
akte. Pagal Icukiįka >u
tetg
Goštautienč
po
10c.
;
D.
Masiliū

Chicago.
III.
l«0S
pusi.
norėjo, kad ji dar ilgiau gyventų čias darbo ir prižadėję “gerą dar se, agentūrose, ir visokiose krau slą ir laistę) Meldžiu atsišaukti kasių, mokestis 90c. už toną. Rei
kaipir No. 310 yra Maskolijo* ceaz^te^į,
•s Yr todėl gali būti Lietuvon .lunčiai**
nas 5c. Viso $16.60. Iš tų pa
pas j j, mokėdama brangiau negu bą” su geru užmokesniu, nusiga tuvėse. Galiu uždėti kauciją ko ant šio adreko: ° •
kalauja 400 darbininkų į valstijas skirti: $10.60 Liet. Demokratų P., 471 Akyvi apsireUkitnal
**,_Lnuh.%*«.
kiti už numerį, ar jis pavydėjo jai bendavo pas savę; o ten paprasta kią kas tik nori, didelę ar mažą.
nė* nuolatai žiuri, bet ju FJ*1
N. lUisvaį Lietuvis,
Micltigan ir Wfsconsin prie tentų o $6.00 politiškiems prasikaltė
Chicago. III.. 1*M. pusi W b“
Parodo it ko daro*! žaibai. rrl,a.u‘^? ūįk<*i.
to šeimyniško, ramaus gyvenimo, operacija. Migdanti vaistai, bru- Jeigu kas reikalaujat, kaip viršmi- Box 61,
Springfield, III. piovinyčių ir medžių darbo. Mo
ir sniegas: ka* yra debemal. ant ko Jt° ;M>0
liams.
ar iš tikro gek|ė jai palaimos, ku tališkas pasielgimas ir pardavi- nėta, mokyto ir protingo žmo
ir tt. . ..••••....•»
kestis $28 Iki $35 ant mėnesio, su
47« Aritmetika. Knyga ifoitnokintoui
rią matė šokinėjime aut žirgo? mas j paleistuvystės namus už gaus, prašau atsišaukti ant mano Pajieškau savo brolio Francis- pragyvenimu ir ruimu. Neturin
di(. Prekė .......................................... ....
473 Mokslą* apleieme
*5
— Na, o kaip ponyte su rokun- kelius dolidrus.
adreso:
«
caus Blažio, Kauno gub., Rasei tiems už ką nuvažiuoti uždės ke
Laiškams Popieros.
vi ir pabaiga, Chicago. HL 1W®\ 1 . ji<
paveiGlėilai*. Apraie k*JI*
^ yr*
da? Žadat važiuoti. . Tokį mok Nors laikraščiai ir visuomenė
nių pavieto, Girkalnių parapijos, lionės kaštus. Teipgi reikalauja Naujausio išdirbimo, 25 c. tuzi
susideda, ant ko laikosi ir kaiP*“^^>
K. M Armonas/
saulė, žvaigždė*, mėnuli*
PLcto*
slą mesti į šalį!....
užinteresuota šiuom laiku Chica
na nuo kitL: ka* yra
6 Burleigh st.
dobilų kaimo. Gyvena kur ten 400 dafbininkų Chicagoje ir ap nas. Tautiški paveikslai arba at
to* retai matomos žvaigžde* '™“
Po ilgų apgailestavimų,-gavęs gos urvais, bet reikia manyti, kad
knvsta. ii kurio* žmogus gal i tikrai »t—
Cambridgeport. Mass. apie Lawrcnce. Mass. 4 metai at linkinėse. Atsilankyk pas mane viri laiškai (l’ost Cards) 25 už
Prekė............................... -v- ••
------ 11.00
pinigus,išėjo šehpynink;:ės, linguo- po kokiam laikui liausis darbštu
gal .kaip rašė, paskutiniu kartu tuojau arba rašyk informacijos $1.00. Nešiotojai ir krautuvninDrūtuose, gražiau** apdaruo™ • •"•
g,
73
J
Trumpa
te-nol**
pa««*
damas galvą. Buvo penkiolika mas policijos ir praėjus aidui Pajieškau savo brolio Joe Zim aišką. Jis pats ar kas kitas teik knygutės įdėdamas už 2c. stem- kai gauna didelį uždarbį. Atsišau
V ipper. vertė it rusiikc* kalba* i
P*
*1*1* senovitku liekanų
ra-*1,
minučių po septynių, kkada aš su verksmo išvogtų mergaičių, vėl mer, Kauno gub., Raseinių pavie sis duoti žinią ant ądreso:
pą. ‘ Lietuviškas agentas.
kite:
lapiai* imai-omiaj.
ilM1rtia m»° JJ
30k
Yra
tai
tikriausia
kaimyne išėjau ant siauliros ir šla- prasidės urvuose senovės "biz to, Silalių valsčiaus, Paižnių so
Annė Blažikė,
J. Eucas,
F. Milašauskas,
pios gatvės ir pasukau cirko link. nis”.
S. Boston. AljLs.
džiaus. Paskutiniame laike gyve- 1713 S. Lee it.a Philadelphia, Pa. 128 S. Clark str.a Chicago, III. 25 W. 2nd st.,
Apdaryta.
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9 iki 1430 m
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“o* ten, ve
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J........ Sii♦taus pa
Ari*. *p*
įžik-ago. Ii
gakėlėf ii
P... 7
S. Dali* I.
Sgo. I11-. 1
*i gražiu, '
m litą k
i niekad

[Dalis II

Lto. in..

Dali* H. 8®
*go. m. wos
žingeidžių ir
lekvien* »kai-

. Dslis IV. So*-*£o. m 191e.
tazios ir ušiihk v iena sk*i»
T.......... žt-ŠiJ
I........ 11 .50
4* iJguldinėtt
III.. 1K99. pu»glpa 128 zragsakairts K»*
pamokinančią
aygele, o ture*
kteusimo mo.|.....,-5Oo
, kurt pęj
Savybe t>ėdi»
(,pus 1.(56.120®
IĮ 1904 pml-.Mfnimo inasKO
•čiatn sudpsenimo masko-

JJįįįadarv S<tero.

k«Aii“ «monija ^u-

TrinuhaMMK Aleksindro II. Patart ^o
^Grąžyt- (įleido 8u*it. Liet. La tev. CblZcTnu 190S. pu»l. S8- Kny<«t. apraėo kiSTg )aak»tyma>i revoliueijiiko judeiuno
Sutekkoro »u earumn ir. kaipo pa»«-kine
----- -J-* minėtojo caro............1S.
tetdotf numirėli* Pmėtnv*

V U aluje. IMS.
.............. fl®c 13(f Palociai tautų ant upės Selna’os,

Paryžiaus Paroda, 1900m.
L. I9rtk pust. 307. Yra tai
..
aag|j. 131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
“lb«>s tnofc, kaltos p*čten> per w
Francijoj.
>toj>u ba
ktetete- ** teitai yra »
sku*. Szi 133 dės Champs Elyzees, Paryžiuje,
4a; katetatosi. kaip taria
kata*
teipferoi nitai*
Francijoj.
ra*, cv* ir **aii*u»io ntekjlo, (rali lengvai
JtaaMUagMk, kalbų ..J................. ^I.no 133 Didžiosios operos paloclus. Pa
išdaryta....................... J.................... *1,73
ryžtoje. Francijoj.
*008 *0bm* lietarilkaVaSglHko* kalbos <da
te b. Sutaisė A. Laite. Chicago. 111Į., 1909, 134 Tvirtynė šv. Jono ir Katedra,Mar**il. K Caterasi rtsokim IMuviteui io,
seilles, Francijoj.
Sili*Upliiytu* anghAkai. Kiekviena* iodu
''"ilŠūMata* kursivotns literom* prie k<>kk> 135 Laivų užplauks ir ežeras, Villefrantkyrteo crauiatikos ji* ptiiirnli. Knvgo* for■a<a*4i9coiiu*. Kieti irt i y no audimo apche. Francijoj.
rtiA MSabrtnės litera ai*t angaro* *»%? ,OO
iSST Žašyaaa lietuvUkai pnglilko* ir a n s;h 136 Carniche kelias Ir ežerėlis VllleIte•b*ti»vtfk<’* kalba [aUi daly* — I ir II. t
franche, Francijoj.
• Kt. IZK ir Nr. 13SK] vMno)* knygoj. Yra
Monte
U Mtkaliaataiisia knyga uormtteiti* gerto 137 Pajūrinis kraštas Casino,
■samti aariitka kalba. Formatą* ir s t-Oarai
Cario.
teki kaip Nr. 1S8............... L.............. 8*1.00
13SN Žodynas anglilkai-įietuvikko* kalbos 138 Vatikano daržas ir šv. Petro ka
Įteii* 1IJ. Sutaisė A. Dalia, ChieHgo, Iii.,
tedra, Ryme, Italijoj.
{■U rt»l ®5- Čia rasi visu* augliuku* io-^Mtatitauldytua ItetuviMal. Prte kiekvieno 139 Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe
Siko žodžio kabėse yra pridėta tarmė.
tro katedros.
fcniin* augi tikai tarti, teipgi kiekvrt
■aažadt* paženklinta* liursyvoiu* literom*
140 Didžioji galerija Colona palocluje.
Ryme, Italijoj.
nr taunp*i įtruto*. gražfo* morokku skuro*.
loaai audimą, *nt nugaros parutei auk- 141 Skliautas Settlnio Severo, Ryme,
aafiiaroms. lapų k raita i marmuruos 8 1.00
Italijoj.
1SSO žodynas Ta* pat* iteip Nr. 1377. tik pllaaiapdarv-.** brnneia. drožia morokko oda 142 Koloseumas, Ryme. Italijoj.
[čia audimo nėra uė bukio]........ 87,00
143 Neseniai atkastas paloclus, Pom13«U fyrekiinia* Šv. Tėvą. Popiežiau* Renepejo, Italijoj.
(Hkto IX. valdžiusio apaltaltekų tostą Ryme
. -aaplCOJ iki 1044 metų. Kas nori pažinti pa|glų Iventinybų. tegul perskaito litų kng 144 Senatas Ir Kanalas. Milane, Itali
joj.
14'20 Tikyba ar mokslas’ ‘TrtnėJimaftikėJi■ilki, mokai i.*ki ir draugi ikai poli t likt. Ab- 145 Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
tra laida su priedu, Chics k, III., 1901. ^usL
lijoj.
ni.......................................... .
1498 Ltetuvilkas Sapr. minką*, surinku** i* 146 šėrimas karvelių ant pleelaus San
mugeiio svetimtautifltu sapnininku irsurėdyMarco, Venecijoj.
ta* pagal tikra perstekei ekiptiika sapniuinka
— *a 310 paveikslu ir aptpteymu planetų bei 147 Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj,
paslapčių, kokia* senove*:žmonė* vartojo inItalijoj.
spžjiniui ateitrt. — Gertitįsiai iSguIdo viso
kia* tapsiu. Chicago, I1L J.'Ub puto. 2U6 ROc 148 Mahometonų bažnyčia Omare.
Apdaryta*......................... T..................... 05
1514* Prtedeiis prie iietsvifto klausimo Chtea 149 Oceaninis pakraštis, parodantis ke
ri, iii. 1906. pusi. 3& Foiitteka* Lietuvo*,
lio užuolankų. Alglere.
ztemim**............................ 1...................Z. 13c
151S X*aj** Pila** Orakulrt *rba knvg* bur 150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
ta, bosu ir visokiu pastepfiu, ir pruktiėk* C.
Kaire, Egipte.
C. 8L Germani Deinazinyiįiė, su paveikslėliai*
Surinko ir iėguldė ii svetimu kalbu J. Laukte. 151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
Chicago. UI. 1904. pu»L 41Z. Kn.<o* formate*
iri tolina, ant viriau* apdaru kohoruota* pahometonų bažnyčios Gamoa EI
nikste* Martininko ruimo, Yra tai dldžiauAin.
nairpaktiėkiausi* knyg* monu. burtu ir dėlaauayMė*
mokslu
.............
________________
•sūnystė*
mokslo
.......L
L...................
SS OO 152 Mahometonų bažnyčia Sultano lia
Aptaryte.................j.................. ......*8.30
na n, žiūrint, nno Ctadelio sienų.
1591Paslapty* Magijos belBpiritumo (viešoje
nokSo. Pagal svetimu* kaltiniu* lenk likai
Kaire. Egipte.
aJMaa F. J., hetuviikai vqrte J. Lauki*. Chi■SA DL 1903. pusi. Jrt3. Yra tai iteHktnk- 153 Pyramidos Ir Arabų Vilija, žiūrint
Maaoan darymo. Dabar jau su monu knynuo Ghizeb kelio. Kaire, Egipte.
ŽjkUhSteta lieta vi n neprigaudines. nes nusipta ii* knyga atrasite joje visa* monu ir
Daržas išdžiūvusiame
■rta patapti* ir jas suprasite, nes allktal 154 Arabija.
ymytos ir paveikslai* par yty toa v uos stapupės take.
btas ir kadai ju daryto-... .................ROo
Mw5B»*kved;* granata ralym n I Pamok i n an- 155 įėjimas į palocių, Singapore, Indi
okavgelė kaip ralyti gromata* visokiuose
joj.
Mkalocm te visokiu luomu žmones : in gitniprekėjus, ponus, kunigus, u- 156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.
"taiakusir in pati eara. Teipgi meilinki laiA
“> J**aika»či« in merginas ir merginu in J*u- 157 Tautiškasis greitasis trūkis, Singa
™»čias reikale su»ipažinamo ir apsiveihino.
pore, Indijoj.
Ui.. :■**. puto. 114.........................4Oc
158 Policijos stacija Hong Konge, ChiIWua prisėskit per Money Order Į
nijoj.
w f^Kistrzrotoje groir.atoje adresuoda 159 Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
160 Chiniečių vlenbuorinlal laivai |
A OLSZEWSKI,
plauko] Hong Konge, Chlnljoj.
®S2 S. Halsted St,
Chicago, III.
161 Gražusis kelias Sbangh&i. Chlnljoj.
162 Žvilgis ant viešos turgavietės,
Shanghal, Chlnljoj.
163 Tautiškas priešpiečių namas ant
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101 Besiartinanti audra ant ežero Erie.
103 New York. Terorų krovimas į di
delį oceanln| laivų.
103 New York. Pilies daržas (Casttle
Oarden).
104 Boston. Ežeras viešame darže.
105 Atlantic City, New Jersey. Pamaryj.
ioe Niagara. Patkavinis vandenakrltys nuo ožinės salos.
(Horse
Shoe Falls Irom Goat Island)/
107 Chicago. Auditorium viešbutis ir
Michigan Avenue.
108 Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904m.
109 Moki indljonas namleje.
110 Moki tndljony gyvenimas.
111 Sloux Indijonų vadas, He-No-Fraid.
112 Vartlutnka! (The Sentlnels) 3.043
pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
113 Motina girių, 63 pėdas apėmlo. Yosemite Klonyj, Cal.
114 Magdelenos Kolegija, Ozford, Ang
lijoj.
115 Airija. Killarney, pilis Ross.
116 įėjimas Į Muckross Klioštorlų. a1’Joj117 Siaurinis miestas. Glbraltar.
118 Berlynas. Bondler lovis Ir Katefidra.
119 Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės,
plliea .
20 Vokietija. Laivas ap’eldiiantis Koblenc‘ų, ant Rhelno upėa.
Švedija. Stockholmas nuo vandens
pusės.
123 Stockholmas. Karališkas paloclus.
123 Švedija. Ant kelio į Odde.
124 Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
nuo Chamonii.
126 Thun. Šveicarijoj.
Žiuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francuzijoj.
129 Tullerinų daržas. Paryžiuje. Fran
cįl
cijoj.
’

Btereoskopai
D ari>3
“anoramos.

164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
laukai
165 Yokobama, Japonijoj. Prūdas egiptiškų lotus kvietkų pilname žydėjime.
166 Junltų ttnyčia Honmoku, Yokohama, Japonijoj.
167 Yokobama, Japonijoj. Siaučlus dir
bantis lytines kurpes.
168 Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių
žuvių pardavinėtojans stotis.
169 Paroda ugnagesinių atletų, Yoko
hama, Japonijoj.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar
žas.
71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri
procesijoj.
172 Japoniški vaikai, nešanti pokylinĮ
Matsuri altorių, Yokohamoj.
173 Matsuri pokylis, muzikos pastolas
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj,
joj.
Daržovių
174 Yokohama, Japonijoj.
pardavinėtojas, rodantis saro

VISIEMS DOVANAI!

Lietuviškas katalloųas, katrame yra šimtai visokie X
daiktų, pevelkaMllal Ir jų prekše kaip ta h
-

—--- - —-

w

Laivu Kalendorius

-y, —>«w^g v^uv^vu^f avww 1

Milų, ksraetų, maadaliaų, varganų, fonografų, plunksnų,
drvkuojamų mašinėlių, kišoninių Kampų, knygų irti.

Lietuviai naaiduoklt Išnaudoti visokiam apgavikam,
kurie po yvalriom firmų vardai* d*nk»lo*l ir apgaudinėja vlaotnSata.
Reikalaujanti viriui minėtų daiktų, viaadoa kreipkite* pa* M. J. DAMI
JONAITĮ paduodami tavo pilnų adresų o gau»ite KATALIOGĄ DOVA
NAI Ir busit aprūpinti gurate • teisingai* daiktai*.

šitas Kalendorius parodo kada, iš xar ir koki laivai išplaukia Į
i-u r opą, i§ kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkortės nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelione kaštuos.

Vienatini lietuviška prekyat* Amerikoje, kurį
__
Išalunšla visokius dslktus apstoluojant per laiškus, J visus Amerikos
Ir Canadoa miestus Ir kaimelius, per paštų arba oapressų. Adresas:

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

----- te
rž
ę g šilk Arte kaituoja
J!
nno F•orto’,
LAIVO VARDAS

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
(■uodotinoma tautiškoms ir Imž-ę
nytinema Draugystėms terdirb*;-

1

[

AMERICA........

Guodotiniem* kunigam* iasdir*

bluecher....

bar- Kapas, Arnotas, Dalmati
Karudns, Amerlkontazkat*
kas, Albas. Stulas ir wmu* baž
WeHawas, Aaarpas, Juos
nytiniu* parėdus. Vmoki duba at
tas, Kukardas, Ženklelius,
lieka artistiszkai in teikė.
Kepures Ir dėl Marazalku
NoredamiH ęuodutiuo* Dr te«,
arba guodotini Kunigai, kad Ju*u
darlia* butu prideraneziai atliktas ir tuom suuelpti sawo tautetj, paw’esklte ji tikru
lietu waiuai,

BREMKN.....

baltic...
bata via..
BARRaBose

Chicago, III.

115 W. Dlvlsion St-,

lyno gromatu *v viaokiai* apskaitymai* U dainomis teaisa* ui

Uilaikaa kitokiu Udarbiu snitankiu kelta gatunka ir daugy W aaa-

markf ir teiainga adrtaa, o aptart* M poslapiu didute lio meto N AVJA
KATULCGA DYKAI! Kuriame yra Šimtai* visokiu daikte, »u viri ds
kli**o*. pr«-k«* pigta*BM kaip kitur. Šturaykam. Agraten ir Perlonam
parduodu vteoklu* te voru* labai pigiai, duodu dideli rabate adruauoklt:

112 CHANO ST.. BROOKLfN. H. t.

K. WILKEWICH

Gilberton, Pa.
84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergtantis Nikko žinyčių J. Ambrazevičius,
Box 4
nuo Piktojo.
Plttsburg, Pa
185 Havrališkt mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monotos F. J. Bagočius,
2316 Tustin st.
upės, Honolulu. Haarai.
187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
New Havefl, Conn.
Kavai.
K. Llažaltla,
217 Ferry St
188 Hawailška moteris, gaudanti Peeheai, mažiukų kriauklinę žiuvalMt. Carmel, Pa,
tų.
Jonas Bania,
Boa 541
189 Cbinicčial renkanti ryžius. Kavai.
190 Gyvenimas Pretortjoj, Pietinėj Af
E. St Louis. III.
rikoj.
Feltz J. Galmlnaa, 5*7 Coillosvllie
191 Įplauka Ir plaukicnti laivų taisymo
dirbuvė Vai para iso, Chile.
Brooklyn. N. Y.
193 Jamaicos Brookline gatvė. Port E Froomea.
J' ' 71 G ra n d 8t
Antuao
155 Metropalltan
A Diržu lai tla.
193 San Franclsco gatvė, Mezlco City.
194 Didysis pilsčius, Mezico City.
Brockton, Mass.
195 -Jojimas lėntmls".
K. Balčiūnas.
571 N. Malu St
196 Mano apginėjas.
197 Kalėdų rytas.
-LIETUVOS ŪKININKAS"
198 "Tėve musų, kuris esi danguose”.
Lietuvių Demokratų Partijos Laik
199 Pagalvėlių karė,
rašti* skiriamas IJctuvoa darbo žmo
200 šėrimas kačiukų.
nėm*. Išeina vienų kartų per sanvaltę
Teleskopaa Ir 100 virš paminėtų pa U Vilniaus, Lietuvoj.
velkslėlių kaštuoja......................... *3.00
Jame telpa teisingos tintos Iš visos
100 tų pačių paveikslų bakselyje
voj motų prekė 11.80; Amerikoje 12.50.
be teleskopo ..........................*2.00
Lietuvos Ir kitų kraštų svieto. Lietu
25 paveikslai Iš Jėzaus gyveni__ yra
_ miela prigimta
___ šalis tėvy| Kam
> . a a va, ag
. . . I.IA minėtųjĮ ’Į
mo ..........
O® *’ nė-Lieta
tai užairašyklt
Pats vienas teleskopaa be paveikslų j
o tino.lte kas ten dedasi da -j
kaštuoja
*1.00.
—?'
**•
bartiniame revoliucijos laike. Vienas
Vienas teleskopas užtenka visokiems numeris ant pamatymo 5 centai. Amo-,
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai rikoje vyriausiu agentu:
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
M. J. Damljonaitia,
visi tlkr | t< pat| teleskopų.
8252 8o. Halsted St,
Chlcaga, III.
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
A. OLSZEVVSKI,

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo Iš po spaudos labai
grniųs tautiški payeikslai (abrosdai).
• 1. Didis “Lietuvon Kunigaikštla Vytautas.
LIETUVOS” AGENTAI.
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keistutis.
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis AlMontello, Mass.
girdas.
B. P. Miškinis, 775 Montello st.
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Gedeminas.
New York, N. Y.
Paveikslų mlera 22X28 colių.
A. Lranieu'skis,
144 E. Kouston St.

3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.

80. Boston, Mase.
Nik. Gendrolius,
287—3rd SL
Newark. N. J.
178 Ferry SL
V. Ambrazevičla,

Brooklyn, N. Y.
Stan. Rinkevičius,
73 Grsnd St.

New York

White Sur
Hamburg-American
North German Lloyd
Dominion
White Htar
Cunard
Cunard

New York

White Stsr
Hamburg American
Dominion
North German Ltoyd
Canadian Pacific R.

New York
New York
Portland
BUlimors
Montreal, Que.

Cunard
North German
North German
Cunard
North German
North German

New York
Balt įmurę
New York
Boston Mass
Raltimors
N*w York

..............
.........
.

Dominion.....
cassel....... . ..............

EM PR ES8 OF IR E L A N D
<<4IPRE<8OF BRITAI N..
KTRURIA................

Dabar laikas naudokitės visi!
Oeriasala virt* dėl pirkimo »u grąžtai* kaltai* Armonyk*?
Skripks koaortiaiu. Kliarniate. Trtuta* ir daugybe visokia
muBikaliiks tnatrumesi*. Geru Dalegortiiu nukaistais, visokia
tiedu. Leselugėlta, geru Brit» u Albumu dėl fotografija, B*volvertu, Strtrlbu. EMnriktara Lianpuklu. Boblaiu Litera. Adre
sam Partčiu. Fluk»nu «uk*laiu (foantain peni, Gramatika, to-

Hamburg American

,

CANADA... .
..........
CYMRIO.. .
................
CARMANIA..,.*."***,*.*.?
<’AI«>NIA............
CAMPAN1A...................
CEDRIO....
DEl TSIII AND

T. ANDRUSZEVVICZ & C0.

Portas
ii kur Išplaukia

Kampan i lo< vardas

gera......................

GRo-SER KURFLĖRŠf
IVERNIA..............

kronprinz wh.hf.lm
kaiskr wilhelm ii ...
KAIsER W1LH d. GU

New York
Portland
Boston Mass.
New York
Now York

Lloyd
Lloyd
Lloyd
Lloyd

KROONLAND.
”* Red Slar
KAIHER AUG. V1CTORIA Hamburg American
kenbingtun.........
Dominion
LAKE M ATI BONA
Canadian Pacific
LAKECHAMPLA1N..........
LAKE ER1E..................
LUCAN1A..........
Cunard
MA1N..................... ................. North German
Lloyd
MAJESTIC............
Whils Slar
MER1ON ...
American
NEW YORK
American
OCEAN1C....,,.
” ’
White Htar
philadelphia. .*’’’**’ American
PENNSYLVANIA.......... " Hamburg American
PATR1CIA..........
PRETORIA............ ..
RHEIN............
.......... North German Lloyd
8AKONIA ....’. ................ Cunard
HEMLAND ........ ........
Red Star
GRAF VALDERSĖĖ.’** “ Hamburg American
HT PAUL....
American Line
SOUTH WARK....
Dominion
PRINCESE ALICE...
North German Lloyd
VADERLAND..........
Red Star
ZEELAND ...................... “ Red Slar
FRIEDRtCH d. GROSSE
Nortb German Lloyd
FINLAND..............
Red Slar
ST LOUIS..........
.......... American
nordland .... ......... American
W ESTENLAND.
American

Portlaud
Montreal Que.
8c. Jobo N. B

New York
Baltimore
Ph ladelphta Pa.
New York
New York
New York

Baltimore
Boston Mm

New York
Portland
Ne» York

Naw York

Philadelfdiia
Philadelphia

Diena Išplau
kimo

Valanda
išplaukimo

Birželio 2J 12 diena
RugpiučiolS
2 ryto
Liepos
10 ryto
Birželio 14 4:30 ryto
Liepos
13
7 ryto
Liepos
11 10 ryto
Liepos
6
2 diena
Birželio 19 4:90 po p.
18 10 ryto
Liepos
2
9 ryto
Birželio 15
»
ryto
Birželio X0 12:30p.p.
Birželio
6 ryto
Birželio 15
2po piet
Liepos
3
2po piet
Birželio 14
3 po piet
Gegužio 31
3 diena
Birželio 22
1 popiet
Liepos
24
2 po piet
Liepos
18 10 ryte
Birželio 25
9 ryto
Birželio 19
2 po piet
Birželio 23 10 ryto
Liepos
V 10 ryto
Liepos
2 10 ryto
Liepos
13
7:30 ryto
Liepos
11 10 ryto
Birželio 15
2 po piet
30 10 diena
Birželio 22
3 po p.
Liepos
30
3 diena
Birželio 29
9
ryto
Liepos
17
2 diena
Birželio 17 10 ryto
Liepos
13 10 ..
Liepos
6 9 30 „
Gegužio 31 10
..
Birželio 22
9.30 ryto
Liepos
230 po p
Birželio 15
7 30 ryto
RugpiučiolS 10 ryto
Birželio 26
>l»P
Liepos
9
9.30rytO
Birželio 29 8:30 ..
Birželio 29
9 30ryto
Birželio 29
9.30ryt.
Birželio 89
2 po p.
Birželio 25 10 ryto
Lie|>os
20 10 JO ryto
Birželio 22
1 po p.
Birželio N 10 ryto
Birželio
15
8:30 ryto
15 9.30 ryto
Biržele
29 9 30 ryto
Birželio
Liepus
20 9.30 ryto

Per tie
perplaa

rtort>««rienri'‘1 v
t0,, .Oteago. Iii..

Tilž,

.Eydtku• nūs

10
10
11
7
14
12
10
9
7
7
7
7
7
10
14
6
6
8
14
12
9
14
7
7
10
8
10
10
8
9
V
V
13
7
9
9
7
7
14
14
14
14
9
7
10
7
10
10
8
8
10
9
7
7
7

37.80
87.80
38.15
41.80
37.80
36.05
36 65
37.80
41.80
43.80
43.80
41.80
37.60
30.65
36 65
37.90
37.90
41.80
30.05
30.65
36.30
36.65
44.15
44 15
41 15
39 80
37.80
36.65
36.65
36.05
36.65
43.80
38 15
43.80
36.65
3D 80
43 80
43.80
37.80
37.80
37.80
36.65
30.30
39.80
37.80
43.80
3’5 65
38.15
39.80
39.80
34.15
43.80
43:80
39 90
39.90

37 95
37.95
38 20
41.95
37 95
36 70
36.70
37.95
41.95
43.95
43 95
41.95
37 95
70
30.70
37 95
37.95
41 95
3 . 70
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
38 20
43 95
3*5.70
39.95
43.95
43.95
37.95
37.95
37 95
36 70
30 45
39 95
43.95
3795
36 70
3120
39.95
39.95
3120
43 95
43 95
39 95
39 95

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

j

Žemiau paro

Chicagos į New Yorką.......... ...................... ,*16.00
M „Bostonų............................
*16.00
„
„Philadelphia................................. $15.50
„
„ Baltimorę.................................... 115.00
„
„Montreal.................................... ..115.00
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? Nei Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gausi 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, III

,
Į

Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.

Aut 17 Akmenų
Railroad
Laikrodėlis
Patentuot*t reguliato
rių*. ausuke uiaukama*
ir nustatoma*, vyrilka*
•r moteriUa* 1SK auk ■
•uote*, dvigubi ••Huntiag lukbtal. grąžtai tA
kvietkuota* Tikrai ge
rai iatk| rodo. Visur

Prekė 35c. koinas.
Nusipirk po vienų Šių paveikslų,
galėsi grašiai papuošti savo ruimų.

Nusipirk už Raudos pinigus
gerą Gyvenimą.

mntoetas ant
motu. A1H
adreso
Bkrieno

line C O. D. ant

Prlsiųadamaa pinigus adresuok:
A. OLSZEW8KI,
3252 8o. Halsted 8t,
Chicago, III. pat laikroddlijittur moHal I* 00. Fi* laikrodSlto
Cįdedama 14K aukilntf labai gndų lenciūgėlį »u
mpasu dykai.

Exceisior VVatch Co.
Shenandoah, Pa.
Andrlua Mačis.
131 S. Mala St
Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1614 Ross Avė.
Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SU

New Brltaln, Conn.
M. J. Cheponis,
21 Pleasant SL
Baltimore, M d.
2018 N. Washington, St.
L. Gawlis,
711 W. Lombard St.
Jonas Želvis,
26 So. Green St.
J. Luls,
521 Cotnmbia Av.
J. Diemedis,
Wm. J. Moran,
S. E. cor. Sharp and Camden Str.

Revoliucijos Paveikslas.
..Prie Uuoiybb", dideli* pareikite*,
SirSScolių. perstata ateit Ik imu Lietuvoje
190Sm., kaip reroliocijoetertal draiko tna•kolilk| koncelterijų/ Labįl dailu* pa
veikslą* pllnuo*edaiiK»*e »u šalinojaspiai*
lankai* ir mėlynu daagum lt L t. Tokio
Itetsvllko paveikslo da niekut nėra. Rei
kalingi agentai. Prekė ŠI. ,Adresuokite:

Lithuanlan Act Associatton
Box 133,
Shenandoah, P*.

turtg.
i
; Įrįęfaįį
Opas artja Teleskopas yra tai 175 Japoniški kūdikiai ledinės smėto
Plttsburg, Pa.
. . .
niki*1-1* žiuronaa SU Padidinan
nos šėtroj, Yokohama.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S-S.
kuriDOS kad žiural 176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
I. M. Maskeliūnas,
2134 Forbes St.
abrozėlig pavirsta į nakohama.
Ite
WTeik8l». kurtame matai čie- 177 Japonlečių būdas eiti pailsim
Elizabsth, N. J.
PiačT Zinoaly' triobių. visą mie178 Trepal Į Klgomfzų žinyčių, Kyo
Wm.
Bočkus,
211 First St.
t***® toliai kakus, miškus, daržus ir
to, Japonijoj.
H* Mn11,
kaip kad pats tJ1
vie’
žlnyKyoto,
Japonijoj.
Kigomlzų
179
W*«tvllle, III.
lr Tlską savo akimi ma
čia.
V. S. Kreivėnas.
pSių 'sJre*kop;iS Paverčia j natuAuksinis
pavilionas
ant
ežero
Kln180
kakujl, arti Kyoto. Japonijoj.
n»a *
Pėdina JĮ atskirsto
Mlnorsvllle, Pa.
ir išrodo jau ne 181 Senoviška žlnyčla Fujiyama, Mt
Juozas Ramanauskas.
Į
*1 tikru atsitikimu.
Fuji. Japonijoj.
Sprlngfield, iii.
Ftetiot
dflbar ant pardavimo gr.i 182 Teatro gatvė, ilgio vienų milių.
7 Millrov
J. Ktombauskas,
_c*®Dalt0Piški»8 paveikslus
Osaka, Japonijoj.
183 Nare, Japonijoj. Tūkstantis žlbln
Worce*ter, Mass.
člų prie Ka-suga-No-Myia žiny•ą&ti iš 100 sekančių pa
Antane* Bernotas,
12 Harlem St
čloe.

Mačui i kur bėgi?
Bėgu į valatija vrashingtos. nes ten yra daug
darbo ir uždarbiai geri, o pa* Dom. Milių salima
ašaitl Ir gauti visokia*gera* rodą*; betogalirauU
Šalta alų ir kitokių geriauiių gėrimų tr ruakinių.
Jo kartiem* yra vo* du bloku nuo Union stotie*.

Gyvenk vienoje ir Iszrandavok antrą.

“Standard Saloon”

Už $3200 gali pirkti vieną iš

183 Wa*hington St.,

Ssattla, VVash.

Mare Lauklene

ŠOKIU MOKSLAINE
WATERBURT, CONN.

Philadelphia, Pa.
Ignotas,
1028 So. 3-nd St.

900 Central Bank Bldg., Chicago

Ponu ir ponia Jobą f, Riek ati
darė šokių mokslainj .po No. 103
ant Grecn gatvės, tfy.’netuviškoje
svetainėje, Panodiilo vakarais su
pritsrimo orkestras. Norinti pra
mokti šokli maloniai užkviečiami
atsišaukti. Mokslainė teip-gi gali
būti paraudavote pri va t i škie m s
šokiams ir tL
Telefonu: 177-5.

AUKSINIS ATRŠMEN7AS

gra nauja**/** parf«//Urt»te« laisrNo. Pantrr A
frotnata t**M.
arta Mariai *• *•>-1
tlnla i’.ramentu o bu* tai
Maiieaa.'.
PrtAte tik 25o to tyteuuha au aeltiuutimu..
mMettg PeuN-CaatiMm marNem
.
dOHN’8 ŠUPPtV HOUiž
t
22 SlLnZM nTATiON. GMięAao. M L-1

■ Atsakanti Akušerka

3246 S. Halsted St.

Chicago, m.

Telefonas Yards 7888
Duoda visokių rodų ir geriausių pagalbų moterim*
jų ligose, Patekmingal atlieka darbų pri* gimdy
mo ir daiiuri atsakančiai po gimdymo Podraug
praartu, kad dabartini* mano ofl»a* randasi Olį*ew»klo namo, 3248 S, Halsted *L, 3čio auglio.

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų. I
Arti Western Eelectric Co., Sears, Roebuck Co., National Melleable Ca*tingw
Co., Winslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirališkų dū
dų išdirbinių.

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.
Lickinys po *32.00 kas mėnesis, imant palukį drauge. Ramios *50.00 ant mė
nesio; 5 ar S kambariais, trioba su aukštu ir 7 pėdų panamių su išlietais pamatai*
Georgljos pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo. Visoki pagerinimai
įtaisyti ir apmokėti.

I

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

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO
GRAŽIAI LIETUVIUKAI RAŠYTI,
be pagelbos mokiatojaus, 24 puslapiai,
su prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti “Moncy Orderiu”
ant šio adreso:

P. MIKOLAINIS
Box«lf

Yorlu

14ta Gatve ir 49ta Avenue.

1

■

GRAMATIKA

r

^^sms ma ■

tJ Į

Al

Granto Žemiškosios Bendrijos Podslyj neuiilgio
pakils savo vsrtijs. (Dovydas B. Lyman, globėja*

Willard T. Block, iždininkas.)
Męs parduodame juos dabar po $540 ir daugiau už Lotų $50.00 įmokėti,

likusiejie $10.00 kas mėnuo.

Nuvažiavimas 1 Vidurmiestj prekiuoja 5 Centus.
Vienatiniai Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET
Vietinis Ofisas: 12-ta ui. ir 43 ta Avė. Atdaras kasdien ir nedalioms. Jas. F.
Hildreth, užveizda, savinybės skyrius. Lietuviškas pardavėjas būva visados ant

vietos; Jis visame jums patarnaus.

Pinigu* paskoliname budavojimui.

i

N'

į Halsted ir 14th Gatvių B

| L. KLEIN

M Krautuvė atdara vakarais: Panedelio, Ketvergo ir Subatos. K

/isai lyki
Didžiausias Kataliogas
Lietuviszkoje Kalboje
11 Bus nusiustas kožnam kuris
| I prisius savo tikra varda, pra
I I varde, adresa Ir pora markiu.
I I Naudingas, reikalingas kož
II nam lietuviui ir lietuvei.
JAME TELPA
teisingi Įtprassymai apie suvirsi
200 visokiu kumsaku nesveikumu,
vyru moterų ir vaiku. Iseaisakina
pradžia, priežasti ir pasekmes ligų
ir pasako kokias gyduoles naudoti.
Telpa paveikslai ir prekes visokiu
naujausiu elektro-gydaneziu apa
iszku
ratu, Rotoriniu daiktu, MagiaztasroAparatu, brukuojamu ir Raszornu Maszinu, Stereoskopu ir jiem
Paveikslu, Armonikų Koncertinų,
Britvu ir daugel kitokiu kuinam
reikalingu daiktu. Raszyktuojaus.

Musų lietuviški pardavėjai

j GERIAUSIAS PRIETELK1

fe Tas* kurs pagelbi nelaime]; bet ar gali raatis sunkesne nelaime žmogui I
K
kaip būti varginamu Ilgos?
*
Tuom gelbitojum nuo visokių ligos kankynių — silpnybių, yra Dr. ColHng |
New York Medical Institutas, nes tų Institutą Visuomene vadina gyvasties gclbė I
M tojum ir geriausiu prletellu* už išgydymą daugiausia ir nuo visokių ligų, ne kaip kokui

g

S

J| kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur ne^tenglijl
H gydyt, tuos ir pagelbėjo.
«*
-Ja
Kur mokslss* vienybe - ten yr galybe; per tai Inatitutas* gydyme turi gerą fl
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Intti-1
m tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į kruv^, kurie šiam laikraštyje
R sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasaulį I
J yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausiu* I
SvH vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvairios ligos ir tampa pergą I
H lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.
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Isiklrpk šilta, Užpildyk ir prUituk mum, o už
dvieju dienu Didžiausias Lietuviukas Kutullogas
bus tavo namuose.
......

Vardas............. . ..............

Adresas............

M
A

................................. ...............

Miestas Ir State............................................................

K

Stefonaitls,

Ona Kučinskiulė,
Pardavėja No. 114.

No. 117.

Otto Aukšta,
Pardavėjas No. 33.

pralaima yra tavo išlaima! j

m

John'* Supply House
Pllssn Statlon, Chicago, III

Hj

Dr. Marija Dowiatt-sass

Į

Didelė drabužių dirbtuve Baltimorėj nustojo gy- y 723 W. 18thSt CHICAGO, ILL
jH
vavus ir pasiūlė mums už grynus pinigus visą sąMM
Trlrfonuotl Kalima 11 kiekvieno* aptieki
krovą vasarinių Siutų už labai žemą prekę. Užtai w ' Gydo paaektuinaal vitokiaa ligaa be skirtumo. •1
pirkdamas dabar Siutus iš musų krautuvės užčėdįsi
r
vieną trečdalį tikros vertės.
Dr. J. KULIS IK

Vyriškas 2 Šmotų Išeigos Siutas $9 98 3
W

Vertas $6.00; šviesit} ar tamsių audimą; visokių didumų

Vyriškas Iszeigosir 3 Šmotų Siutas $4 35 |
K

Vertas $6.50; vienos ar dabeltavos krutinės stilių

Vyriškas 3 Šmotų ir Išeigos Siutas $5 95 i
Vd

Vertas $9.00; pasiutas iš gražią worsted audimą

Lietuvių Uydytojaa

S

Gydo visokias Ilges moterų, vaikų Ir
vyru.

Telpgi turi didelę praktiką Ir

gydo penekmlngal visokias limpančias

uisioenejuslaa Ir paslaptingas vyru Il
gas.

Daro operacijas

Nugi pas Petrą
Szlaki, nes labai ii< roikęs. o pas J į gaalsu
u. no*
ji* turi puikų, ialtą <
basarska alų, <nrdžią rusta očlščena I

|V

$1Q 501

Vyriszki Rankų Darbo Siutai
Verti $15; visi gryną vilną; gerai pasiūti

*

•

K|

pasekmingai.

Raulai kur tu begi?

k

■ •

Chicago, III.

3255 So. Halated St.,

Vyriszki Iszeigos ir Paprasti Siutai S7 50 į
Verti $10 ir $12; gerai pasiūti; puikią audimą

ir Chirurgas

y

arielka. ct<crus net'
i; Hž\anos, OISMR.
rug Įraonl žmogus!
puiku užkabdį kiekvieną dieną, tai jau I
"ĮRMrsfiaLft

negaliu ilgiau su tamsta kalbėli. Lik
sveikas, tunu skubintis.
Prie to jis turi I

EI
N
halsted žicstsĮ

puikią salę vestuvėms, mitingam* ir pa
klauso kiekvieno, o ypač ui vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o į
ai jums patarnausiu už dyką visokiuose!
reikaluose ir prov<*e
Atvažiavę i» kitą Į
miestą gali jįtali gerinu * nakvynę.

! w dale ■
gė sukai
1 ižiod ir

E
B*
atst.(
išryta j

SlaptyW šventai užlaikoma! *

CuoOotinae PrefeeerieuTInetitutet
Nondautf <toktorų perleidau, b-1 jie tik mano li<ą užtendino begydant, non ir genia vadinasi. Lok Hospitolė* alų Mta w 1
savo Ofiso paduotose **lando*e, nuo ryto iki vakaro namieje sėdi. B-1 kaip į Jus globą atsidaviau, apraApligą, ir prisiusi**
suvartojau, tai prapuolė skaudėjimas strėnose, rankose, kojose, pečiuose tr visa lig*, kurią buvau įgavęs per neišmintingą VM.ieląti*
yra apraėyta Jus knygoje ,,V*devee į Sveikatą” aat 1M puslapio. Dabar esu sveikas kaip niekad nesirgęs ir dėkingas, aiksyją..^,
rudą o labiausiai už geras grynas gyduoiea.
CU. GALCNAA, lk>x lt*. Muilbtrry, -Hansas.

Miela* Dr. Profesoriau ir apooislistai!
Nors ČJelus tuetus prisikankinau teip labai skaudžia liga, bet kad Jus įstengėte mane ttgydytl B ne to gslvos skandėjįgML Vfla|u
ir gumbo gėlimo, tankau- skae.tuliigo ėiai'inituosl ir b .. _>0rk« Jtmn. su ska-.dAj.mu krutiuč. ir Vi»uo»e sat.ar: . -»e.
nes. tiki j*cja2
non lėgyri, net koėaas daktaras |«g)dę* apleido, nieko n-pagvibMamat. Bet kaip į Jus garbingą Institutą atsmaukiau ir
f&BSho
d-l mano sveikatos darbavotė*. tai tai jau po suvartojimo tųpaskutluiiį gyduolių persitikrinau, kad esu pilnai ilgijut; už tai ĮHa.«
I

čiu didelę padėkavonę.
galinėti-

Tuo* ktlis Sodžius noriu, kad pogarslututnėt į laikraėtį, kad reikalaujanti žinotų, kur tikrą KKe:h*t*e“m.i '
Mn. P. BOSEL1EML KMMooUet Avė , Muiueapoiis, Mu.n.
I

stq
listų pa
į jau per'
ma buv
u; ji sl<
nius reil
dryso i)
rando, c
neturint
i

Išgydyta* nuo
re u mali rmn,
d.'fcpepeijae,
ksmro, ggį.
voe skaudėjimo irstai.
Rimo;
per
kitus buvo
: r:paliaus
**‘*©40®
• Collins
Institutas

„Vadovas j Sveikatą”

Pirmiau dirbt

Tas Institutas ne tik yra gelbėtojum sveikatos ir gyva

kibo
kosu
lys, nerviš
kumas, abelnas nusilp
nėjimas nuo
slaptos ligos
nuo ilgo lai
ko ;
pasek
mingai* liko
si išgydytas.

sties, bet kad yra geriausiu prlctellu žmonig, tai

išdavė labai naudingą daktarišką knygą „Vadovas j Svei
katą*', SuviršJ200 didelių lapą didžio.

Kuris tą knygą

perskaitys, no tik mokės nuo visokią nelaimią ir Ilgą
apsigint, bet ir kitus galės pamokyt. Toj knygoj teippat yra plačiai aprašyta, apie vyrą ir motorą lytišką gy.
venlmą Irti, su daug paslaptybią atidengimo.
Ir tą

SL Bakajus.
Box 335, Pruclor, Vt.

adresą.

P. Vasiliauskas,

Visiems Dovanai!

Box 11(1

Grampian,

€

Pa

vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant
asabiškai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą
Ameriką ir kitas dalis svieto.

Katant knygos bei pageltos sveikatai pas Daktarus, visados reikia adresuot teip: |

Dr. E. C. COLUNS MEDICAL INSTITUTE,

Chicago, III.

į

140 West 34 St. (arti Broadway) NEW YORK, N. Y.-I
Prlimimo valandos kasdiena:

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės tižsitiki mums ir musą
gyduolėms, kuriems domiame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip išsigydyti Ruptura, Akių liga,
ligą,
•
Cll t r* L* i m n
* • Jl
• — Dl • L» •
Galvos 1ligą.
Slinkimą plauką
ir Plikima.
Pučkiis.
Saulės
įdeginji
— Paikus, Saulės įdegimą, Didervines, y
T!-^
-«* brudą.
—
Niežus
ir »-*»•
lytiškąjį
Gyduolės nuo dantų Redaustos'už 20c. Nuo ko
ją užtriną tik 10c, Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visdkių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRbNQZA Co" ,
896-998 Brcadw»y,.
Brooklyn, N.Y.

TIKTAI PER 30 DIENU!

Iszgydau in 5 dienas
**(/

IIYDROCELE

(t V »*g*d<"ts* <>»>••)
Be ietie eeniuliu Ir skauAeHeei

llgydau kiekvieną sergantį Varicocele, Strlktur*. telpgi užkrečiančius kraujy uinuodvjlmus, nusilpnėjimą nervų, Hydrocelę arba vyrų lytitka* liga*. Tokias garsias oferta* tel
kiame visiems tiems kuria buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir iMavė
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai turiu vienintelį budy su kurio pagalba ant visados
Jus llgydysiu

Nemokėkite už neišgydymą. tiktai už išgydymą.
Skaudėjimus skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai u žslse nėjusius. llgydan galutinai.

MOTERIŠKAS LIGAS.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba džiova Itgydomi galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kimų O x a i i no gazų.

Patinimus gimdos, skaudėjimus
pečių, baltligę. pagal mano metados sutaisytus vaistus iigydau paaekmlnglauslai.

KRAUJO UŽNUODYSIMUS,

PRIVATlŠKAS VYRU LIGAS.

ir odos ligas, paveladan: Kbėrtmus. skaudulius, plaukų nuslinkimus ir tt.

Ai iigydau kiekvienų greitai ant

visados Ir didžiausioj paslapty).

Specialistas moterų ir
vyru lign.

DOVANAI!

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

CHICAGO, ILL.

Gera Naujiena Kencziantiemį
Musu Draugam Lietuviam! '

Lietuvy* advokatas, baigęs tnokslę
jurisprudencijog čia Amerikoj. Veda
visokias provaa, civiliškas Ir krimina
li ik u, visuose teismuose (soduose).
Gyv. 3112S. Hslsted SI., arti 31met gatvės

Dr.O.C.HEINE

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai*
kauti 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

DENTISTAS

Priėmimo valandos: •** 8 vai. ryte Iki 8 vai. vakare.

KALBU LIETUVIŠKAL

CHICAGO, ILL.

Modaliomis: ase • vai. ryte 81 4 vai. M Pate

OFFISAS—-Kampai 81-moi ir
South Halsted Gatuiu ::::::

CHICAGO,

ILL

‘ GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKOS
Pasisekė mums nupirkti tiesiog iš
fabryko 1000 (brukuojamu naujausio
išradymo mašinukių. Preke juvisados buvo ir yra $15.00, bet mes pa
leidome jais per 30 diena tiktai po
910.00, ir dar pridedame po
100 arkušu pope ros ir 100 konverta
su tavo vardu pravarde ir adresu.
Pinigus siųskite per Money Orderį
arba registravotoje gromatoje.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jeigu esi jaunas, senas ar viduramtls

Mak

j
Mm

MIKOLAS J. TANANEVICZE,
184 W. 18th St, Chicago, III.
Mes relkiliitane agtoto dėl p i' jai meilau
Grotualoma Poperu. Mslunsfcite 25 c. stin-

/
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NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
Rr

dermatologijos moksle.

d^Enbd

Daugybė odos ligų paeina nuo
oejvąrrtus užsilaikymo ir uzsikreSMMMRA timo telpgi ir nuo vidurinių ligų.
Daugumo gauna ptaėkus, pleis
kanas. slinkimą plaukų, plikimą
per apsileidimą. Gydosi pa* neatsakančius
Oaktoroa-ar agentus, kurie tik pinigus iivllioja. o paskui raiote mums, kad ėmėte daugy
bę gyduolių ii įvairių apgavikų ir pagelboa
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės
negelbės. (Taigi meldžiame mums oarodyti;
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tos). Turime tuksiančius originaližkų padėkavonių ir tą galime ant sūdo prisiekti. Tegul
bent vienas daktaras parodo mums tiek paaėkavonių. o męs duosime didelį atlyginimą.
Pliką galvą sunku Jydytl. jeigu senas ir galva
žvilga, tol to pagelsti negalima.bet jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tom galima suteikti pa
gelbą; plaukai nėra grybai—viena diena neitdigs. Atsiėaukįantiems nusiųsime dyka in
formacijas su plačia aprajymu. Męs nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rato pas mus. Adresas

J M BRUNDZA Co .Chemist
New York& Brooklyn, U.H.A.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearbom Street.
Bankierlai.
^JMų<Skplijame Pinigus *nt tuytenybių ir jei
ta rengiesi turtenybg pirkti, mgs ta džiaugsmą
prigelbėslme, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
nigų Greito* veikimą*. Lengvo* išlygos. Agen
tei apmokami dosntok

Traukia dantis bk jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba gvarantuoja. ::

Męs Tave išgydysi me.
Męs padarėme speciališkumą begydydami ypatiSkus, nerviškas ir chroniškas vyrą ligas per 20 melų
Ta šaka medicinostajio musą gyvenimo studija
Sergantiems neduodame suviliojantį nusprendimajų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame
pilną ir pasiliekantį išgydymą; musu prekės žemos.
kenčiančiusnuojaunystoaišdykurną, pilnai išgydomo.

VYRAMS vir$ ‘4Um ’ ki r"
ka<l ią paji.ga
' "Amo nyksta, suteikiame galutiną Išgydymą.
Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicocelę, inkstą ir pū
slės ligas, reumatizmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąja gysla, votis,
pasididinusias giles ir visas odos ligas.
* * ' *

Nerviški Vyrai
Nuorašas brangaus recepto prisiunčiamas vi
siems vyrams, roikataujanlioms pagalbos. No
C.O.D. ar dovanas gydymo humbugas.
|
Perskaityk visą apskelbimą.

ATMINK kad

VALANDOS: ^„«>Mo8lw

DR. JOS. LISTER & CO.,

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

3202 So. Halsted Street, kampas 32ros gatves, Chicago, III-

C. Berrtaon, P. H. Bx 655. Chlcagot III*
ri.

i&ia

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
*18
nesuaupia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas,
5 1 skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsen-

1 I
i 8
■ II
i I
.^11
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Aitas ralyta vyram*, kenčianti-m* nuo sunai
kinto* sveikata* kaipo pasekmės iaunystoa išdy
kumų ir benufloalknasų. Kianty K mano rodos. '
mf9 raSome P*cijentams ypatiškai ir ją pačią kalboje ir niekados Perstok darės metriniam* su “dovanlnlai* gydy
n I mlnl\ neišduodame ją paslapčių.
mais", elektrMteais diržais, “specijalistais", pa
gyduolėmis Ir kitokiais niekais. Jeigu 1
Męs pristatoma visas gyduoles musų pacijentam* ir iisiunčiame į visą gvietą. tentuotomis
nuolatal vartosi gyduoles, tai Jo* gali greitei suga
dinti gromul lojimą, užauodlnti organizma ir pada
Prašyk dykai Išpildymo Blankoa, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan.
ryti ligų ne išgydomų.
;
Joja Išaišklntoa Įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.
Daugel) m^tų bavau nervišku, nusilpusiu, nejlegiu, o norėdamas atgauti pražudytų sveikatų,
mėginau visokiu* gvdymo budus, vienok veltui.
Gslų-gsle važiavau Kurti pa n ir pradėjau gydyti*
12. pas garsų gydytojų; jogydymometodą mane visi•kai išgydė. Račeptų. vaistų, su kuriai* gydytojas
mane išgydė, turiu savo nuosavybėje, o Kadangi
gerai žinau, kaip sunka Išsigydyti nuo tokių ligų,
tai nusprendžiau,recepto nuorašų ir kitiem* su
kurie kenoianubtų pat Ilgų. Kas pas mane
ROOM 604 L.
40 DEARBORN ST.
CHICAGO, ILL. U. 8. A. telkti,
atsišauks, tam pasiųain nuoraša to recepto užda
rytame laiške ir reikalinga* informacijas dykai. |
Vyrai visose vietose šio* šalie*, kentė vienu ar
kitu budu nuo syroptomų. paeinančių nuo persldlrbimo. Jaunystes išdykumų, neišmintingumų, '
benuosaikumą, nerviškumų, netekimų vyrišku
mo, blogo* atminties, nejiegr*. neturėjimo ambi
cijos, nupuolimo, gėdingumo, skaudėjimų nuga
roje, abeino nusilpimo Ir tt, pasinaudojo ii mano
paeiulijitno, irai apturėjau įimtus laiškų nuovya> jaunu ir senų Ir visokių užsiėmimų, kuriuoee
Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiem* profenoriam*. *pecijal|*toni( ir
pranela. kad likosi teip jau iėgvdvtal* kalpir
lundaktariams, pa* kuriuos tik pinigu* tukiiate, o sveikatos ir teisingo* rodo* negaunate.
ai. Recepte prirašomos gyduolės turi*buM gryno*
Jei sergi kokia liga, eik pas Dr. A. Graičuną, ji* duo* teisingą rodą dykai ir pasakys,
nuo
visų nuodu, vienok receptas teip parašytos.
ar galima išgydyti ir kaip ligai gydymas trauksis.
k*<* H
IšpiMvti kiekvienoj gemj aptiekoj. Al
Dr A. L. Graičunas n esti vadžiojo dar jokio ligonio ir iė pirmo pamatymo pasako, ar
nieko nesiunčia C O D. ir neturiu jokio išmislo iiligonis yra Hgydomas, ar ne; kurį apsiima išgydyti, iigydo greitai ir ui mažį ižmokestį.
gauti iš jus pinigus arba jums parduoti gyduoles. 1
Kurių jus visiškai nereikalaujate, Ir jeigu tomisto
Už sužeistu* visada »ž*toia ir kompanijų agentai nenuperka manę* M žeistiems
atrasi mane neteisingu kokiame non dalyke, tol •
prie darbo, karų, geležinkelių ir tt., suteikia greitą pagelbą ir rodą, o suėsi. * t. klausę
gali mane viešai apskelbti šitame laikraštyje.
i
Dr. Graičuno rodos, gavo visada gerą atlyginimą.
apskelbimas gal r.ebna daugiau šitame i
Gįfdo titokiat ligat bt Mrtumo: Vyriikat, AfotrriUat ir TaU-ų /A, A
laikraštyje, užtai ralvk šiądien ir gauk nuoraša 1
Valandai priimimo ligoniu katditn ir mdiliomt: Nuo t rgto iki 10 tol H Aro.
recepto k reikalingas informacijas dykai knogre?
Tuigfonao 7388 Yardt.
ėlausiai. Telpgi pranešiu tomistai, kaip U galiu
daryti tokį pasiulijimų be jokios nuotrotoa. Adr.:

RODĄ DYKAI!
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10 vai. ryta iki 1 vii. po pietą.
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Dauggal ngo. Dr. Solliae Mod. Inet.l
Kaip pirmiau tkutMliiaual per Bros vargiuiinu*: sunkaus kvėpavimo Ir skaudėjimo Sonnoae, krūtinėj, skrep’lavfoo ir valklėioju^.
dieglių po visų kūnų, tai per Jus storo u | ir g-ras gyduoles, kurias suteikėt, likausi jau Ugdyta*. įion i( pradžios vartojai gyduoiti
J* uė ui u s savyje kaip revoliucijų, bet toliau* vis ir vi* darėsi geriau, o dabar pasilikau pilnai sveikas ir laimingas, n-s liga :>auiaaa^aa
daugiau; už tai lalai dėkavoju. Buliau llmintingai padarys, kad ii kart prie Jūsų buliau kreipiasi*, ne kaip prie tų, kųl bei g pavedni^,
giriasi: netrukus gal ir 0 pasigirs, o ii viao Uk viena* Daktaras yra. Dabar tik pereitIkriuau, kad Dr. E. C. Collina M. I. yra gttBMMa
‘ prielelis ir geibi tujas gyvastie*,
J. ŽEMASTAUOUS, SU First St., Jeney City, Jf. J.
ą

Petras Szlakis,r
3321 Aubarn Are.,

■Stos sa

Kad ne atabiUai. tai aprašant Ilgą atai&auk, o busi Išgydyta* nuo: Kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trampaai k *.
kaus kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kepenų Ir inkstų (kidneys) ligos, dyspepstfos, vidurių ligos, nevirinimo, užklotai**
žarnų slogos Ir skaudėjimo vidurių, šonuose, tultymuose Ir po krutino. Galvos skaudejino, svaigimo, ūžimo Ir spiegiate ąsom
bei kurtume. Krauto nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms Ir parkoms, niežais. Akių figos. Neuralgijos. ^Mr**ū-įu?
tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjimo po visa kūną smagonlų, kaulus ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geltliges. NusilpaėjC
ant sveikatos ir lytiškai i Mjiogumą-nemolta). Blogus sapnus ir sėklos nubėgimo. Nuo saužagystės su jos visoms bahioMite.
sėkmėm* sugriovimo sveikatos.
Priepuolio, nuomario, nerviškumo, greito ir didelio piktumo. Nuo lytiškų piktų utaiRfefa,.
(Slaptų) Hgų — kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų, j trumpą laiką liekasi išgydytos. Pūslės Ilges, skausmingo Ir tankaoi ii*^f
mosi. Patrūkimo Homoroidų. Nemiegojimo, sunkumo kojose, rankose. Lenkimąsi draugijos, aelurcjimo vaisiaus ir kitą
'“‘•P ir moterų: skausmingų ir nereguliariškų mėnesinių, neturėjimo andrapanių, kenkimo baltųjų ir kariMtt
ligos varginimui žmonių atsiranda. Po Ištyrimui, kad apsiima išgydyti ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata Ir iŠeidvBM

M Kad visokio* Ilgo* tampa Išgydytos, tai pats darbai už savo kalba Ir Iš daugybe* išgydytų, pagal J*
rl norą, nors keletą patalpinam padškavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt. Sztai ką išgydyti kalba;
'

Lietuvių Daktaras

___ — o---I

įi likosi :

Jeigu nesveikas* tai nesivargyk ligoms, neatidėliok!

Sg
įį

ogVOL

dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia
gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta ligą? Ar skruostai indube. žymus rupesezio isz-|
reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdąsiasdalis, prieszlaikini nykimą, skaušmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir!
teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
i
I
I
|
I
I
I

I

užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad tavo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi j
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikini]
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slapti®- ■
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbo,.
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar-;
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavinHM

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.

111
■
II
III
111
111
III

MeS
ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky,
nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas yVR*J
LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jatH
DU *r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, Pctj
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu,
rodavik su mum pakol da ne per vėlu.
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RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA. ■
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°
užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo l®1
r^°
P° Pic*» k nuo ik* vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienosi
nuo 10
*ki
valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 WCSt riftdiSOn
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