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Nuo Išleistuvės.

nesugriovė kanuolių šūviai, jiems prilauki, jeigu bent atiduotus išnandojiinui biu Taigi reikia manyti, kad pra neturėjo ginklų, paleido, 160 nijų lietuviais kovoti už autoNuo siųdien pradedame iš tų u degė pats kareiviai, kad keli regimentai atvirai stotų rokratų. Užgimė jau ter£ dėjus karę be pritarimo žmo gi suąreštavo. .
nomiškaj^Lietuvų, tai susi
leidinėti “Lietuvų” padidin nm barikadų išvyti revoliu- revoliucijonierių pusėj. Kol jo ir tiesų mip&terio nesuti nių, socijalistai surengtų Vo Diiįaburge teipgi suštrai- važiavimas nutarė, l^d Su
tame formate. Prenumeratos cij< uierius. Bombardavimas kareiviai klauso rando, kol kimai, kadangi 0amov už kietijoj tokias jau riaušes kavo visi darbininkai. • Mie valkų gubernijos lietuviai tu
prekę paliekame po senovei— traukėsi 11 vai., taigi mušėsi šaudo į žmonis, savo brolius, draudė persekioti parengu kaip dabar Maskolijoj. Ne stas pastatytas po karės laiko ri būti priskirti prie autono
$2.»00. Užkvir^iame visus se ai t gatvių dar nedėlios die kol gina netikusių . tvarkų ir sius žmonių skerdynes urėd- reikia užmiršti, kad Vokieti tiesoms. Viename darbinin miškosios Lietuvos. ’
nus skaitytoju- atnaujinti sa
randų tvirtynėse, žmonių su ninkųs. Durno?
atsakė, joj darbininkams ginklus kų susirinkime expliodavo Santikiai su kaimyniško
ro prenumerata, kurių laikas Korespondentas Londono kilimas negali pasisekti. Bet kad baudimas ir atleidimas gauti daug lengviau negu bomba. Expliozijos 8 ypatos mis Rusijos šalimis turi būti
yra pasibaigęs ir meldžiame liikraščio ,,Standard” prane- jeigu žmonės sukiltų visoj urėdninkama priguli-vien vL Maskolijoj ir čia darbinin likosi užmuštos, o 28 sunkiai paremti *ant federacijos pa
paraginti kitus lietuvius už *• savo laikraščiui, jog Mas Lenkijoj, perkirstų gabeni daus ministeriui; sūdai jų kų socijalistiškos organizaci sužeistos.
matų.
sirašyti ‘ Lietuva, nes dabar kvoj žuvo su viršum 20000 mų maisto tvirlynių karei negali bausti. Kadangi ca jos yra nuo seniai, todėl stovi 'Rygoj revpliucijonieriai iš
•■Lietuva" yra didžiausiu n žmonių, be skirtumo vyrų ir viams, stoka maisto’ sudemo- ras parėmė Durnovų, tai tie tvirčiau. Ir supratimas dar lipinėju atsišaukimus penkio III. Kokiu bud u iškovo
ti autonomijų.
l:etuvi-ku laikraščių, o jo.- moterų, nemažai žuvo ir mažų ralizuotų ir tvirtybių karei sų ministeris pasitraukė nuo bininkų kur kas augščiau pa se kalbose, kuriuose kviečia
] renumerata teip Į-igi kai} vaiku ir tai vis ant didesnės vius greičiau negu mūšiai, vietos.
kilę negus Maskolijoj.
gyventojus atimti ginklus Kfld įgyti autonomijų, pir
mažiausių.
netikusio caro garbės!
-kuriuose kareiviai lieka per Įtekmė * WIttės puola, pa Jeigu randas nori ištikro nuo policijantų ir kareivių ir mučiausiai reikalinga yra ga
lutinai sugriauti dabartinę
■•Lietuvos" Išlėistuv.
Randas, griebdamasi tų galėtojais.
sekėjų jis neranda nė terp pradėti karę su Prancūzija, pasikelti.
prispaudimo tvarkų.
Tam
nežmoniškų skerdynių Mas Kaune teipgi likosi išlipi- urėdninkų, nė tėrp Maskolr- tai jis turi rokuotiesi su vo
tikslui reikia vienyti visas
kvoj. statydamas visas savo n?ti atsišaukimai šaukianti jos partijų. Jam pritaria kiškais soeijalistais. kurie ga
Iš Kauno.
pajiegas, sti ngėsi nugazdinti žmonis pasikelti, sekti Mas vien teip vadinami lįberali- li būt geresniais padčtojais
Kaip pąduoda paskutiniai, Lietuvos politiškųjų partijų
neramius gaivalus kituose kvos paveikslų. Čia ant ga škiejie konsetvatistai, bet Prancūzijos, negu Austrija ir atėję į užrubežius telegramai. ir pavienių ypatų pajiegas.
Revoliucija Maskolij
miestuose. Mat ir Peterbur tvių gubernatorius sutraukė partija ta labai silpna. Vi Italija Vokietijos. Sulaiky Kaunas yra beveik visas re Susivienijus namieje, pride
ge darbininkai rengėsi pasi kariumenę su kanūolėms. sos svarbesnė.-eB'partijos tie ti nuo įsikišimo į karę Austi i- voliucijonierių
socijalistų ra mums jungtis su visomis
Kaip dalykai stovi Ma
kelti. bet n •žinodami, kaip Bet Kaunas, kaip ir Varša- siog reikalauja,.- kad Wittė jų ir’ Daliju visada gali tu rankose, kurie stengiasi gy kitomis Rusijos tautomis,
iijoj. labai sunku supai
pasibaigs sukilimas Maskvoj, va, yra .tvirtynė. Kol for pasitrauktų jau nuo vietos, kraštų socijalistiškos organi ventojus prikalbėti prie atvi kurios padeda griauti tų
kadangi iš ten atetna
lauke. nedryso pasikelti. tuose stovinti kareiviai ne kadangi jį laiko pž svarbiau- zacijos. Ypač Austrijoj tas ro pa.-ikėiimo. Kaunas, vie tvarka, o kol kas reikia: ne
prieš taraujančios /.iiiio.Tuom tarpu, jeigu nors vieni perėjo atvirai į revoliucijo šių priežastį di martinės lie lengva, kadangi ten ir be ka imk, yra pirmos kliasos t vir mokėti jokių mokesčių, užda
hač iš Maskvos. Vieni
darbininkai butų pasikėlę nierių pusę, pasikėlimas ne tvarkos Maskdll toj. Dabar rės yra nesutikimai terp ran ty nė. kariumenės čia daug ir rinėt monopolius, neleisti
Mamai užtikrina, ka i
\ įsuose dideliuose miestuose, gali pasisekti. Užtai kituo Wittė perstatiM H ('arui, kad do ir visokių Austrija a {įgy iš tvirtybės fortų galima iš vaiku į rusiškas pradedama. i caro paskirtas jenei :
■ernatvrius Dubasov a' uti- randas nebūtu galėjęs siųsti se Lietuvos miestuose, turint reikia kuogreffl nsiai išduoti venančių tautų, kokioms vo sunkių kanuolių miestų iš sias mokyklas, neiti . Kauno,
šiai pergalėjo revoliu jo nie- pastiprinimo i .Maskva, čia gerus ginklus, pasikėlimas naujas tiesas jH yios parody kiečiai nenori pripažinti pri griauti. Čia galima%ut pa Vilniaus ir Gardino guberni
cius ir jie, pamatę n aii^in-; revoliucijonieriai butų galėję gali pasisekti, ypač jeigu tų liberalams,tH tu raudas ne gulinčių tiesų: neužganėdin sikelti vien tašyk, jeigu ka- jose į valsčiaus teismus ir vi
^umų tole.-uio besiĮtri* m mo. paimti viršų. 'I’uom tarpu maištai kiltų ir kituose Ma- sirengia griebtįt »i reakcijos, tos iš rando tautos, taigi sla riumenė pereitų į revoliuci- sas kitas dabartinės valdžios
įstaigas, neleisti savo brolių
lUtarė parduoti, a du Ia kitur nieko panašaus nedarė, skolijos kraštuose.
o konservatist(m B parodytų, vai, neduotų Austrijai kištie jonierių puse.
Į kariumenę. reikalui prisiė
Kaip dalykai stovi Latvi kad žmonėms [pažinios ne ji į Vokietijos pradėtų karę.
Jienų po kitai ant g; '-iii {•a-1 Jeigu Dubasov suvaldė pasijus straikuoti visiems darbo
Iš Minsko.
! kėlimų Maskvoj, jeigu čia ga joj, teipgi tikrai nežinia, ka va tiesos it
neturi nieko
^ngtas barikadas.
žmonėms miestuose ir so
Minsko
gubernijos
dvarpo

lėjo parengti tokias nežino- dangi iš Latvijos prieštarau bendro siu kptfBtitu' jonaliiTeip kalba vien ’e'g
niai sušaukė visus randau- džiuose.
' niškas skerdynes, tai tas ga jančios ateina žinios. Tiek šku surėčlymfę Taigi mat
ninkus ir pasiūlė jiems ran IV. Valsčiai, mokyklos
lėjo atsitikti tik per tai, kad žinia, kad randui pasisekė Witte visi dar tikisi tuščiais
kadangi jie
da
vojamus žemės plotus pa
kiti miestai neparėmė Mas bent geležinkelius apvaldyti. veidmainiavimaifi nuramintii
ir bažnyčią.
prilaukiu'
Iš Latvijos.
imti
suvisu,
kaipo
savo
sa

kvos pasikėlelių. Iš tikro. Kyg°J užmušė. 3 policistus.
Bet tas.
Kiti tele
^Visuose Lietuvos valsčiuo
Revoliucijonieriai Latvijoj
lis: an- I vienok, gal būt, kad Duba Paskirtas Latvijos jeneral-gu- turbūt, uepaslĮpks.
laikosi gerai. Suvaldymui vastį. Mat dvarponiai pa se turi būti vartojama pri
priešin sov nesuvaldė dar Maskvos bernatorius jenerolas Soločia revoliucijos, reiktų caro būgo pasikėlimo bežemių gimta žmonių kalba, visus
ga, kad pasikėlėlių. nors ir užmušė gub, su gana didele kariume' kanumenei rifų tų musų pus- ūkininkų, todėl terp jų nori reikalus vedant..apie nuraminimų apie suval daug žmonių, nemažai, be ne traukia į Rygų. Atėjo Nesutikimai^rerp Vokieti’.brcFų latvių apgyventų kra- Išdalint: dali žemė*,- kad a})- Kadangi dabartinė moky
dymų revoliucijoc lorių negal abejonės, nugulė ir savo kar- jis ištikro į miestų 1 <1. sausio jos ir Prancūzijos už Mona šių iš naujo užkariauti. Į saugoti likusių dalį.
kla yra tik ištautinimo ir iš'bnf nė kalbos. Katroj, to- ' eivių.
ir išsiuntė Wittei telegramų, ko neišdilo, liet vėl labiau j»a- Peterburgu atkako iš Mantvirkinimo t įrankiu, tai rei
Londono laikraštis ,. Daily jog suareštavo daug revoliu- bididino. Prancūzija parei džurijos pirma divizija I ar- Pirmojo Lietuvių Tautos kia, visas tokias mokyklas
( dėįjpusėj yra t< sybė, sunku
suipoti. Kada gi vi&okiuo- Mail” užtikrina, kad Mas cijonierių vadovų, atėmė kalavo, kad pb*m susirinkimo1 įmijos korpuso. Tų. daly va- Atstovų susivažiavimo nu paversti grynai tautiškomis,
terptautiškos , ‘konferencijos,1 vusios karėj su Japonija, ar tarimai, priimtieji© Vil kur mokslas butų išguldomas
■ ee fiitsitikimuof randas pa- kvoj, nors ir pasidavė daug daug ginklų.
įprMęs meluoti net stabdo revoliucijonierių, bet toli ne Maištai apėmė tūlas guber Vokietija apreišktii, koki mijos dali, tuojaus iš Peter niuje viešuose posėdžiuo prigimta kalba ir kad patys
jlpęminntimų m j teisingiau- visi, kadangi dar nedėlioj ir nijas pietinės Maskolijos, y- klausymai Morokko reikaluo burgo išsiuntė į Latvija. se 21 ir 22 dd. lapkričio to krašto žmonė* rinktų sau
mėn. (4 ir 5 dd. gruodžio
Bu Jam nepatiriančių žinių panedėlio dienų ant gatvių pač Ekaterinoslavo guberni se bus Vof
Taigi neužilgio pači rodys-, ar mėli, pagal šen. kai. metų mokytojus.
u./reikia man; , kad ir da traukėsi mūšiai, nors jau ne- jų.
Čia revoliucijonieriai Išpildyti Pra tzijos reikalą japoniečių sumušta armija iš
Kadangi Vilniaus vysku
skaitl.) 1905 metuose.
bar rando leid amuose tele- teip smarkus kaip subatoj. apvaldė geležinkelį nuo El^a- vimų atsisaki 'okietijos ran moko ko gero nuo japouiepystėje lietuvių bažnyčiose
I. Dabartinis padėjimas
gramuose ntM -ug yra teisy Matyt, abidvi pusės pailso, terinoslavo į Krimų. Revoyra vartojama pamaldose len
čių. Jeigu ji ištikro ko gero
liucijonierių rankose yra ir Tarlamentf ’hryžiiy, Pran- išmoko, tai ji pereis į latvių 'i Maskolijoje ir Lietuvoje. kiška kalba su politišku tik
bės. Tų pat rtina net pa susilpnėjo.
Pripažindami, jog dabarti slu, tai Lietuvių susirinkimas
ties rando ^Legramai. Jis
Prokonovo. dirbtuvėse pa Tveras, kadangi geležinkelio c’Mj''*, užru Kinių dalykųi pusę.
nuo seniau ji i garsino, kad sidavė randui 10000 revoliu- trukiai negali bėgioti tiesiog ministeris ap IŠkė, jog arti*, 8000 ginkluotų latvių įsi nė caro vyriausybė yra pik nutarė vienbalsiai išreik
.Maskvoj revSi icijcnieriai li cijonierių, bet vien.tųsyk, į Peterburgu; vežami į Mas- naši labai s vi ji valanda, k li veržė jau į Vitebsko guberni čiausiu musų priešu; jog da šti Vilniaus vyskupystėje gy
kosi pergalėj kad jie pasi kada jiems Dubasov pažadėjo kvų kareiviai turėjo pereiti rioj gali būt pikai ingos vi* 'jų ir perėjo jau geležinkelio bar prieš tų vyriausybę pasi venantiems ir kovojantiems
sos tautos p regos atmuši- linijų terp Režicos ir Pskovo, kėlė visi rusų valstijos kra lietuviams geriausį linkėjimų
duoda, net i traikavę darbi* atleidimų.
Peterburge pa pėsti gana didelį tarpų.
nfnkai gryžtįprie darbo.
garsino, buk laike mušiu su- Telegrafiški eushiešimai, m ui Prane un « priešų pnsi- Jie apreiškė, kad vakarinę štai; jog geresnį gyvenimų pasisekimo kovoje su lenkoAr štraik vę darbininkai batoj, Maskvoj tik 500 revo kurie buvo pertraukti, vėl kėslui mų. I labai sunkius1 Vitebsko gubernijos dalį pri galima įgyti tik laimėjus ko manų kunigija už tiesas lie
gryžta prie drbo. ar ne, to liucijonierių, likosi užmuštų, terp tūlų didelių miestų su dabartinius I kus apšaukė ir skiria prie lietuviškosios re vų su senąją tvarka, susirih- tuviškosios kalbos Lietuvos
tikrai nežila.
Svarbesniu o 800 sužeistų.
Bet toms taisyti, tik nežinia, ar tar Vokietijos pį amento perdė- spublikos. Čia jie išdegino kime dalyvavusiejie lietuviai bažnyčiose ir papeikti šiųdieninės bažnyčios tvarkų Vil
čia yra: a? jenerolas Duba- rando žinioms nieks netiki. naujanti sugryžo prie darbo, tinis.
daug dvarų. Cerkvėse dra nutarė:
Šviestis, rištis ir stoti ko-1 niaus Vyskupystėje.
Abiejų
kri
Kų laikraščiai, skė abrozdus ir tų darė be
f80v pergalių *revoliucijonieLondono laikraščiai garsi ar gal randas, bont svarbe
rius ar ne..' Kad -jis jų ne no, buk randas gavo žinias, snėse stacijose, pastatė karei kaip gali,; gamina žmonis, reikalo, kadangi tokiais dar von draugia su sukilusia visų
Iš Paketo, Vitebsko gub.
matyt teipgį .jaučia pavojų, bais atstumia nuo savęs teip tautų baudžia:
j
pergalėjo •cnt iki -nedėlios jog Lenkija visa rengiasi pa vius telegrafistus.
Suštraikavo Čia mokintiniai
Randas užtikrina, kad dar kadangi kai KHavimais gali gi geidžiančius laisvės stačia II. Lietuvių autonomija.
dienai, toj .egalėjo užginti ir sikelti ir pasigarsinti nepriPrieš
“ats randi k Ir jis pripaži- gųlminga, kaip tai padarė bininkų vadovų atmanytas ma suskobiu ti karę, arba jų tikius baltgudžius.
Kadangi Lię|uvos gyven vietįnėe mokintojų seminaripagimdyti
nė
t
ten,
kur
be
jos
juos atsiuntė iš Peterburgo tojų reikalai pilnai gali būti jos ir padavė užveizdai savo
b, kad šį 1 atoj po pietų ant Latvija. Buk Lenkijoj yra visuotinas štraikas Maskvoj
galima
apsieiti.
kelis kariumenės regimentus. užganėdinti tiktai prie tikros reikalavimas. Terp mokiuatvių ati ųo sutraukti visų jau 500000 ginkluotų vyrų, nepasisekė ir tiki,' kad bent
VilerijJiuri pradėjo kano- kurie laukia vien prisakymo. artymoj ateityj tokio ėtraiko
Jeigu užglm ;ų karė terp Paskutiniai' telegramai pa musų • krašto autonomijos tinių reikalavimų nieko svarkolos Maskva negir- Kodėl, vienok, tas prisaky nereikia bijotiesi. Ar ištik Vokietijos ir V anemijos, ro- duoda, buk ta latvių dalis (savivaldos) ir kadangi nori baus nėra, jie neperžengia
lejiinė Jdapoleono laikuose mas neatėjo tųsyk, kada Du ro teip bus, ar randas savo dos, Maskoli. a, nors sulyg gryžta dabar atgal iš Viteb ma, idant ir kitos Lietuvoje vietinių mokykios reikalų.
į uzai buvo eeių ca- basov skerdė žmonis ant viltyse neapsiriks, tų parodys padaryto tarp šitų kraštų sko gubernijos ir buk juos begyvenančios tautos galėtų Nutarimas. Lietuvos vals-t
„ '
[dę užėmę. Jeigu Maskvos gatvių, sunku su ateitis. *■
traktato, priValo padėti Pran- veja kareiviai. Latviai turi pilna laisve naudotis ,,Lietu
ČionilĮ. ■
Rando
išsiųsti
į
užrubežius
čuzijai, bet dėl revoliucijos gerus ginklus ir baterijų re* vių susivažiavimas” nuspren•evo pnieriai pergilėti, prasti. Reikia todėl manyti,
Vilniuje,
d. gruodžio,
Idos, griovimo na- kad paskalas apiė apginkla telegramai apie suvaldymų namieje, da
Begalėtų jos vol vėrinių "kanuolių ir iš jų
1905.
m.
tijai gi’karėj.< moka naudotieji gerai. Kur
Latvių, nebūtų tei vimų Lenkijos yra neteisingu, pasikėlimo Maskvoj, teisingi, paremti. 5
Reikalauti Lietuvai auto*
Mus, Liątuvos valsčionis,
ar
neteisingi,
randa
užsitikėturėtų
padėti
Italija
ir Au jie sugriebė kanuoles, neži nomijos su Seimu Vilniuje,
kalo- nu gi šaudyti iš ka arba bent skaitlius ginkluotų
slegia
valdžia visokiais bu
tjai, be abe- nia.
išrinktu visuotinu, lygiu, ir
nuolii ndėsiu, jeigu ame vyrų neteip didelis, kaip pa jimų net ant biržių, kadangi strija,
dais. Užkrovė ant musus*
maskoliško rando proconti
Rygoj visi darbininkai slaptu balsavimu, neskiriant
ramu’ jgu pasipriešinjnas gadino Londono laikraščiai.
a; tų galėtų tiknuitų jenerolas d..ryrevoliucija nesiPalf rodo tų irtas, kd į
vų iš visų pusių siuiMa
?au kareivių ir ginljų,
[o«; matyt, randas ryri
iati visokiems niekšais,
Bklayimui juodosios sjjiirdavimaa
miet >
> siibatoj, 5 vai. j
Artilerijos šūvi;
< ; bombų pagimJ
olų eilę gaisrų. ij
Bkvąę teip kaip 1|J
■ Visos triobos aj

Varšavoj ant gatvių, ban
dyta rengti barikadas, bet ir
tas nepasisekė ir tame nieko
įstabaus nėra. Varšava juk
pirmos kliasos tvirtynė. Vi
sos citadelės Sunkiosios kanuolės nukrėstos į miestų ir
jų šuvjai į trumpų laikų gali
išgriauti visų miestų, išmušti
žmonis, o pasikšlėlių revolve
rių šūviai nepasieks citadelėj
esančių kareivių.
Varšuvoj
rerolincijontoriai galėtų pa
sikelti su rilČia laimėjimo

nes popietės visur nžrubežtuose pakilo iki 79į už 100
rubl..
Užrubežių laikraščiai gar
sina, buk naujas vidaus ministeris Durnovu, priešinasi
įvedimui kokių nors svarbių
reformų, priešinasi net pri
pažinimui žmonėms tiesų ca
ro manifeste pažadėtų ir jis
vėl įgauna tokių jau niekeno
neaprubežiuotų valdžių, ko.turtjo Pjere irprieėft

tų pasibaigi
mio, sunkti
gi kartais
riumenų sm
ant, j orių 5
mušta, jos
kaštai* įren
išnaikinta.
Nereikia
ki arijos pa
stų vadovai

arė ant sausže*
įsakyti, kadanitlingesnę ka
la mažesnė, bet
ietija butų sų4eip dideliais
laivyne butų

štraikuoja, neišėjo nė vienas
laikraštis. Žmonių revoliu
cijonieriai neužkabinėja. 28
d. gruodžio,
darbininkai,
trioboj socijalistų organiza
cijos, parengė susirinkimų.
Netikėtai juos apsiautė kariumenė su kanūolėms. Ka,riumenės vadovas,l«jo 1 vidų
ir pareikalavo, kad susirinkę

lyties, tautos ir tikėjimo.
Toji autonomiškoji Lietu*
va turi būti sudėta iš dabar*
tiriės etnografiškosios Lietu*
vos, kaipo branduolio ir tų
pakraščių, kurie dėlei ekono
miškų, kultūriškų,* tautiškų
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pakeliamus mokesčius. Di
džiausia dalis nuo mus paim
tų pinigų eina ant Rusijos
valdžios reikalų* o mažiutėlė
jų dalelė, kuri neva lieka j;J
Lietuvoje ir ta kusta kiše*./
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Kooperatyviškų tų juos ant ilgesnio laiko a
nenor su mumis ne susikal neduokime jų naikinti nė monė paplito po visų Lietu nomijų, Suvalkų gubernija, Rusija yra prisirengusi ir ne
valdoiai, nė ponams.
bėt mūsiškai.
vų. Lietuviai dabar didžiuo kaipo lietuvių apgyventa, iš padės ginklų nepergalėjus Draugystę „Lietuvę”, bet rūpinti dvasiškais reikalais
Rusijos valdžia laiko mus 9) Ūkininkai nereikalauki jasi savo kalba, budu ir pa administrktyv*fško atžvilgio, priešų. Laisvė žodžio apgar veltui? 6tų d. lapkričio, 1905 o.ne ant poros tik san valčių £
prispaudus ir neleidžia mums me už , ,pleciukus” nuo grin- pročiais, didžiai brangina is turi būti prijungta prie Lie sinta, o tik kų išėjusį po to m., paskutiniu sykiu susirin Juk reikia 'atminti, kad
apsišviest. Musų mokyklose telninkų, nes męs patys nu toriškąsias savo tradicijas ir tuvos, kaip ji priklausė jai darbininkų laikraštį konfi kę, iš viso likę 9 sanariai, nu iškovojimas atskiros parapi
mokintojai — rusai, {nokina tarėme mokesčių nemokėti.
rūpinasi nuosekliai, lygiai prie pirmojO/Jietuviškai-len- skavo, o redaktorių areštavo. sprendė Draugystę užbaigti, jos surištas su neišpasaky
vaikus vien tik rusiškai ir Męs visi čia susirinkūsiejie, kaip ir kitos apšviestos Euro kiškosios Respublikos padali Tai tau laisvė žodžio ir nepa- o likusius pinigus p. K. Pilė iškaščiais: reikia apmo
vaikai, išvaikščioję mokyklon įvykdinimui viršui paminėto, pos tautos, įgyti tautiškų sa nimo. Prieš priskyrimų tos liečiamybė. Visa Rusija pa nas užmanė paaukauti visus kunigo algų, p. Audrai keli
keletu metų, neišmoksta pri nutarėme susitelkti į „Lietu varankiškumų.
Tie rūpe gubernijos pilė autonomiško kilo dvasioje, visi rengias į — kovojantiems už Lietuvos nes kaštus į Londonu ir a
vos valdonių sanjungų”, nes sčiai, išreikšti liuosoje užsie sios Lenkijos, tai yra prie kovų ir valdžia neišturės vi laisvę; p. V. Barulis. vie gal, o teipgi nors kokių ir
derančiai nė rašyti.
/ Musų tarpe yra daug to- tik visur išvien eidami gulėsi ninėje lietuvių spaudoje ir lenkų įtekmės, lietuviai pro suomenės spirimo, nieko jai nok, su užmanymu p. P- ne gę, pakol darbuojasi, nes už
. kių, kurie turime
bai ma- me viskų pasiekti.
daugybėje peticijų, paduotų testuoja.
negelbės ir areštai ir apskel sutiko, bet po ilgesųio išva dykų negalima tikėtis,
f žai žemės, •
jos ne Stokime visi P ž paskutiniu laiku rusų val
bimai karės padėjimo, kaip džiojimo pritarė, kad paau kas eitų ir dirbtų. Žinoma
vali ži a per vienų ir viens U Ž džiai iš įvairių Lietuvos kam idant visuose Viršiausiuose kelias dienas atgal įvedą ka kauti tik 2 dali viso draugy iš kitos pusės vėl, jeigu para
/ Lenkmetį užgriebė daug mu- visus!
pų, štai kaip trumpai išrei manifestuose ir paliepimuose rės padėjimų Lenkijoj.
stės turto, kurio liko £14.3.5, pijonai nesutiks nieko duoti
' sų žemės, dabar ji turi mums (Pasarga: Su „Sųjungos” škia:
nebūtų ignoruojamas Didžio Mat valdžia viena ranka o likusių dalį pasilikti sau, p. Audrai už jo triūsų, taį,
jų sugrųžinti.
reikalais tesikreipia kiekvie 1) Lietuviai, pripažindami, jo Lietuvos Kunigaikščio ti- ketina duoti laisvę, o kita kaipo pamatę kitai susitve žinoma, prisieis abiem su ku-*j
Musų teismai (sūdai) val nas į „Lietuvos Ūkininko” kad jų apgyventoji teritorija tūlas.
r
ranka atima jų dar neduotų. riančiai tautiškai draugystei; nigu iš ano algos pasidalyti^
džios įtaisyti, neteisingi ir redakcijų; antrašas; Luki- (šalis), nuo istoriškųjų laikų,
Vilnius, Lapkričio
Ketina duoti žmonėms laisvę p.. Karuliui pritarė daugumas tuosyk, žinoma, kunigo a]
paperkami ir vedami sveti škiai, Jurgio prosp. No51, b. apima vadinamas „lietuvių
- 2 (15) d. 1905 m.
su tokia sanlyga, jei žmonės ir nuspręsta paaukauti su- pakils.
5).
moj kalboj.
Įvairių Lietuvos kraštų pi ramiai lauks, nutils reikalavę šelpimui kovojančių už Lie Čia, Londone, tegaudavo
gubernijas” Siaur-Vakarinio
Męs valsčionys turime ma
krašto:
Vilniaus, Kauno, liečių įgaliotiejie:
tik po £3 ant sanvaitės, o jeisavo tiesų, žodžiu, jei ramiai tuvos laisvę žmonių £9.8.0.
žesnes tiesas už kitus luomus, Lietuvių „Memorandum”. Gardino, dalį Kuršo ir priD-ras J. Basanavičius.
ir kantriai lauks, kol valdžia Pinigus pavesta pasiųsti gu iš tokios algos turėtų ir
Lietuvių tauta — seniau- skirtajų nuo Vienos kongreso Donatas Mklinovskis.
i nors visus maitiname duona,
teiksis susimylėti. Lenkijo pp. Pilėnui ir M. Bar ulini, su p. Audra pasidalyti, tai,
‘ uždirbta kruvinu musų pra siai-ariškoji tauta — išlaikiu laikų prie Lenkijos, Suvalkų J. Ambroževičius.
je, karės laiko padėjimas ir bet ne į „Darbininkų Balžo” žinoma, nebūtų kas nė vie
sioji iki šių dienų seniausio gubernijų, laiko jas, iš etno ^sįLDovoina-Silvestravičius. visos laisvės manifestu ap redakcijų, o „Laikui” į Ško nam nė kitam; be .abejonės,
kaitu.
. , Visų musų skriaudų nebe je formoje savo ariškęję kal grafiškojo atžvilgio, lietuvi Dėl iškilusio Lietuvos au garsintos, nuo lenkų dabar tiją, kur yra tveriamas tam alga kunigui turėtų pakilti
galime čia nė išpasakoti.... bų, gyvena krašte, kuris ir škomis, gyvenančius tose gu tonomijos klausimo, maskoli atimtos, kol nenutils reikala tikras „Rinkimui ir priėmi iki kokių £7 arba gal ir £8.
> Teip męs gyventi toliau dabar, po vardu Lietuva, yra bernijose terp lietuvių, len škas dienraštis „Slovo” maž vę atsiskyrimo, autonomijos mui ant Revoliucijos reikalų Ir už kę; tokia didelė alga! jos teritorija. Moksliski ty kus, žydus, rusus ir kitus —
nebegalime!
Pinigai Ar gi negeriau 'butų iš sykį
daug šitais žodžiais apgaily- Lenkijos Bereikalo valdžia aukų Komitetas”.
Męs, Lietuvos valsčionys rinėjimai parodė, kad pirm paskesnių laikų atėjūnais, o stauja maskolinimo politikę teip baisiai gazdina, tuo ji tapo,sulyg nutarimo, pasiųsti parsikviesti tokį kunigų, k u/ I
— tikime, jog tik tada galėsime atėjimo į tų kraštų lietuvių, gudus (baltrusius) —susla- Lietuvoje: „Maskolinimo po dar labiau kuria ugnį neapy ant vardo p. Audros, tada ris norėtų pasilikti ir dėlte
žmoniškai gyventi, kada męs niekas čia negyveno; kad vėjusiais lietuviais, ir dabar litika, — sako, — per 40 me kantos prieš save žmonių šir da „Laiko” redaktoriaus, į kad turėti sau tvirtų vietę^ ■
patys valdysimės, kada val patys lietuviai išdirbo tos ša gyvenančius kaimuose su lie tų veikusi Lietuvoje, atstu dyse. Lenkijoje visi darbi Bellshill, Scotiję ir apgarsin turėtų pats prie tos kovos ir V
džių sau rinksime, kada visų lies kultūrų, ir kad paskiau tuviškais vardais ir lietuvi me kiek iš to krašto lenkus, n inkai straikuoja ir strai- ta No21 „Laiko” tų pinigų prisidėta
♦
musų kraštų, Lietuvų, valdys čia atpludę iš rytų ir pietų ška architektūra.
kuos, nepadės ginklo kol ne- priėmimas. Tie pinigai, vie
Para pijonas
slavai ir vokiečiai iš vakarų, 2) Geisdami kuo plačiau neleisdama jiems čia pirkti iškariaus laisvės.
Seimas Vilniuje.
Beveik
nok,
rodos,
tapo
persiųsti
at

žemės. TaČiaus tuo darbu
Pasiuntinius Vilniaus Sei jau atrado lietuvius tose vie sios, žmogui įgimtos laisvės, negalima pasidžiaugti dėlto, tas pats dedasi ir Lietuvoje, gal į Londonu „Darbininkų
man galės rinkti, visi suaugę tose, kur juos aptiko viduri ir sykiu norėdami, kad ir ki kad jų vietas užėmė ne ma kyla darbininkai ir inteligen Balso” redakcijai.
Lietuvos gyventojai, kiekvie nių amžių istorija ir kur ir tos tautos podraug su jais gy skoliai, bet „gaivalai” visai tai. 23 lapkričio apgarsin Čia reikia paaiškinti, kad
Paskendo laivas.
nas galės tiesiai ir slapta pa dabar jie tebegyvena.
venančios, galėtų tuom nau maskoliams svetimi (?). O tas susivažiavimas visų Lie Kooperatyviška Draugystė
duot savo balsų už tų, kurį Lenkų ir kryžiokų spau dotis, lietuviai reikalauja sa šitoksai tas maskoliškosios tuvos inteligentų ir susipra „Lietuva” persiuntė savo au Tampa, Fla. Netoli nuo Čii
jis norės rinkti, nes jeigu džiamos pietinės ir vakarinės vo tėvynei plačios autonomi politikos apsireiškimas tik tusių darbininkų į Vilnių. kų į ,,Laiko” redakcijų ne paskendo laivas „Sakata.”
rinkimai Vilniaus Seiman lietuvių gentės: Gečviai (Geč- jos, su įsteigiamuoju seimu padėjo lietuviams įgyti tau- Laikraščių naujų dar nėra, dėlto kad neištiki p. Lizdei laivu paskendo 7 jurininkai, iš j
įgulos išsigelbėjo tik vienas jur
butų ne visiems lygus, jeigu vininkai) ir prusai ilgose ir senovės Lietuvos sostapilėje tiskaję sęmonę, ir jau dabar Vileišis ir dabar dar nekal kai— ne! Bet dėlto, kad ninkas.
rinktų ne tiesiok ir ne slap nuožmiose karėse pražuvo; Vilniuje, idant apie savo ša gręžinęs maskolius kę tik ne čiausias avinėlis, nieko ne- kaip tūli sanariai draugystės
Megzdžiotojai. ,
ta. tai tenai musų užtarytojų po slavų įtekme, dalis rytinės lies reikalus patys galėtų tar į Gedemino ir Didžiosios spauzdina, geriaus sakant, atvirai ant ^sirinkimo išsi
Tūliems
amerikonams ne duod&
nebus ir musų rinktinė val Lietuvos genčių iš dalies pa tis.
Maskvos kunigaikštystės lai nekviečia prie savęs žinančių reiškė: nepasuiki ant p. Liz ramybes, kad jie negali atsižymėci
džia skriaus mus, kaip kad virto į gudus. Dar karalių 3) Pripažindami, tokiu bu kus.”
A
„Vii. Žin.” darbų vyrų' ir tikrai mylin deikos vietininko, p. B. Nor tokiais darbais, kaip daro Europos
skriaudžia siųdien rusų val Mindaugo ir Gedemino ir di du, jų apgyventa jų žemę isto
čių tėvynę.
manto, kuris su „nupirku monarchiŠkuose kraštuose. Ten,
džio kunigaikščio Olgėrdo riškuoju savo prosenių pali
džia.
X. Z.
siais jam krautuvę žmonėms” tekant valdonų dukterims, tautos
Iš Odesos.
Lyg Seimo sušaukimui pa laikuose, - Lietuva, būdama kimu, lietuviai leidžia kipasielgė neperdaug teisin aukauja pinigus vestuvių dovaJ
Mylimas Broli!
Iš
Prūsų
Lietuvos.
savyvaldė
valstija
ir
turėda

tys rūpinsimės savo reikalais
gai .... juos nuskriaudė, pa noms. Todėl dabar, tekant prezi-l
•toms tautoms, jų tarpe gyve Kas girdėįRusijoj, gal ži
Roos^Atar
ma
nemenkų
įtelynę
ant
gre

ir patys valdysimės. Siųdien
nančioms, naudotis tomis pat nai jau iš viąjiuių Amerikos \ Prūsų Lietuvoj nuo atei sinaudodamas iš tiesų šios ša dento
menkos
užsimanė su-į
pagerinimui savo padėjimo timųjų slavų likimo, įvedus tiesomis,‘kuriomis to krašto laikraščių. Pas mus jau iš- nančio pavasario pradės dirb- lies.... Nukentėjo per jį rinkti nuopoH'kieriai
Amerikos žmonių 800-^
prie Jagėlos (1387 m.) krikš aborigenai naudosis; prote kariautas pirmas žingsnis. dinti trumpę geležinkelio li sekančios ypątos: J. Valai 000 dol. do ai jaunavedžiams,
nutariame:
čionystę,
pateko, dėlei neaky stuoja priešais visokių prie- 18 spalio, buvo apgarsintas nijų terp Tilžės ir Mikytų.
1) Valdžiai/ mokesčių ne
tis, V. Uuosaitis, J. Balaika Prezidentas osevelt ir jo žentas
yra milijonie
mokėsime, nes už surinktus lumo savo politikų, lenkų į- spaudų ir pasikėsinimų tos, manifestas, žadantis duoti Ant * paskutinio turgaus ir A. Krajauckas...
jie ne reikalauja
nuo musų pinigus užlaiko tekmėn, kuri nuo Ilorodliau? ar kitos iš jų aut jų kalbos, žmonėms laisvę, žodžio, spau Tilžėj už kiaules mokėjo po
Kooperatyviška Draugystė dovanų, gali jų apsieiti. Gepulkus kareivių, visokius či- seimo (1413 m.) ir Liublino politiškosios laisvės, tikėji dos, susirinkimų sęjungų, 59 Mark., už penėtas po 53- , .Lietuva” savo laiške, siun riau tie ypatų rbintojai ir megzdžiotojai mon hijų padarytų, jeinauninkus, žandarus, šnipus, unijos (1569 m.) juo susti mo ir k.
bendrovių, nepaliečiamybė 55 Mrk. už centnerį svarumo čiant pinigus į „Laiko redak gu nuo monar iškų kraštų petim’ zemskius, sprauninkus, pri- prėjo ir galų gale beveik nu 4) Lietuviai reikalauja sau ypatos ir namų, rinkimo žmo gyvo gyvulio; už paršus po cijų, aiškiai nurodė, kad pi tų ką gero, o megzdžiotų'Eu^
etavus, urėdninkus, guber- žudė tautiškų lietuvių dva ir kitoms tautoms Lietuvos nių atstovi}, bet nelygų, nė 17—25 Mrk. už porų. Už nigus aukauja: „sušelpi- pos tautas ne girtinuose darbu^
• natorius ir t. t., kurie mums sių. Tokiame' apverktiname tiesų užimti visuomenės ir neluominį, ne tiesų ir neslap žęsis mokėjo po 5.80—6.30 m u i kovojančių už se. Amerikoj a juk milijoną!
jodinėja ir visokiais budais padėjime lietuviai buvo iki valstijos vietas, neapriboto tų; busiamai durnai pažadėjo Mrk. Už šėpelį kviečių mo Lietuvos laisvę žmo- varguolių. K 1 pagerinimui jų
pa-pirmojo lietuviškai-lenki- nekilnojamų turtų. įgijimo, tiesę išleisti įstatus, juos už kėjo 6,50—6.70 Mrk., rugių nių.” Tas buvo padaryta būvio politikie nerenka aukų?
smaugia.
Negalinčių dirb varguolių pade*
< 2) Numesti tuos iš vals škosios Respublikos išdrasky- tiesų susidraugavimo (sę- tvirtinti ar atmesti, tiesę pri — 5.50—5.70 Mrk., miežių — dėlto, kad dalintojai aukų ži jimas Amerikoj a juk dar blogesčiaus sąnarių, kurie eina mo (1772 m.), nors Lietuva jungų ir susirinkimų) tiesų, žiūrėti valdininkus ir juos 4.60—4.70 1drk., avižų — notų, kad „kovojanti už Lie nis negu Euro s monarchijose,
prieš žmonis drauge su caro visiškai savavaldė buvo. Len lygybės prieš įstatymus ir bausti už peržengimus prisa 3.20—8.30 Mrk.
tuvos laisvę” yra ne tik po va ten bent šiek tie daroma apsau■
|Į
Klaipėdą
atkanka
dabar
kinimas
Lietuvos
nesiliovė
ir
tarnais, o vietoje jų išrinkt
dovyste L. S. D. P., bet v i- gojimui dirbanči žmonių- senat
tiesos prie visuotino ir sta kymų', Yra tai jau truputis
iš
Lietuvos
ir
Latvijos
pulkai
tokius vyrus, kurie gins žmo po pirmojo išdraskyrao; len taus rinkimo su slaptu ir ly laisvės, neva konstitucija,
s i, kurie už laisvę Lietuvos vei, Amerikos t ais yra vien panių reikalus ir nepasiduos kų kalba, įvesta administra giu balsų padavimu, daly- bet ne tikra konstitucija, pabėgėlių, bėga daugiausiai kovoja, nors vadovystės L. S. vargelių namai.
cijon ir bažnyčion, užsilaikė vuoti, per savo atstovus, lie Žmonės, žinoma, darbiniu* vokiečiai.
Dai
D. P. ir nepripažintų, turi ly
caro valdžiai.
vana.
Dagiliuose,*
netoli
.Prieku
beveik
visur
Lietuvoje
iki
gių tiesę, be skirtumo
. 3) Rusus mokytojus nuta
Šitose aplintuvių seime Vilniaus mieste kai neapsistoja ant to ir rei
elis nupuolęs iš
riame išvaryt, o jų vietoje musų dienų. Rusija iš savo ir visuotiname valstijos par kalauja tuojaus duoti pilnę lės, sudegė ūkė lietuvio Pa- nuomonių, ant tų pini
rba meteoras.
Sudegė teipgi: ar gų. Ypačpp. Barulis ir Pepavedėme naujai išrinktam pusės, paveldėjus lenkų poli lamente. ,
laisvę, lygias visiems (ir žy dago.
is, bet teipgi
klys,
karvė,
3
kiaulės,
13
vi

tikų
Lietuvoje,
pasirodė
stam
truševičia
tai
patėmijo,
ku

viršaičiui (staršinai) atkviest
5) Lietuviai reikalauja, dams) tiesas, panaikinti sie
Vertę jo apmokytojus lietuvius, kurie biai — egoistiška ir nuo gr. idant jų ypatiška, o lygiai ir nų žydų apsigyvenimo. Rei štų Ir javai. Gaisras užgimė riems didžioji dalis susirinku
nų doliarių.
musų vaikus mokytų lietuvi Muravjevo laikų (1863—65 jų gyvenimų nepaliečiamybė kalauja sušaukimo .visuotino nuo padegimo. Ditavoj su sių ir pritarė.
>ar nori j j su-/
Naujas.
skirti auksų
škoje kalboje; iki mokintojų m.), padarė tai ko nė vienos butų įstatymais aprūpinti; jo įsteigiamojo susirinkimo degė padvarija lietuvio Liliat kvietimui, mokinkime vai tautos istorijoje nėra girdėta, idant jų šalije butų panai žmonių atstovų, kurs galuti škio. Ir čia, kaip sako, ug Kun. Matulaitį užtvirtino
— ji uždraudė lietuviams kinta luomų skirtumas; kad nai nuvers supelėjusių tvar nis • užgimė nuo padegimo. arcivyskupas klebonu prie
kus namie.
4) Panaikinkime dabartinį špauda ir tuom sustabdė kul nė vienas negalėtų teismo iš kę, panaikįs žmonių vargin- Sudegė čia teipgi: du arkliai, vietinės lietuviškos bažny
itą sanvait
valsčiaus teismų, o jo vietoje tūriškąjį šalies klestimu ant vengti, o bausmė tiktai sulyg tojus, o žmonėms suteiks pil dvi karvi, pašaras, javai ir čios. Žmonės dšiaugiasi iš
ilia Walsey7
Mokyklos teismo įstatymų butų paski nę laisvę. Visi į tę tiki, vi visi padarai.
įveskime teismų „trečiųjų”, viso pusamžio.
kun. / Matulaičio pamokslo,
tai yra, abi pro vejančiosios rusifikacija, administracijos riama.*
si to užsimanė ir niekas jau Bėgiojimas garlaivių ir bo sako, girdi, labai gražiai pa
pusės renka kiekviena sau po sauvalė, atstūmimas lietuvių 6) Lietuviai
reikalauja nebesuturės j plasnojančios tų ant Nemuno pasiliovė nuo sakęs. '
nuo
visuomenės
ir
valstijos
vienų teisdarį iš savo žmonių,
nuomonių, tikėjimo, žodžio ir dvasios. Seniejie valdinin pradžios gruodžio, kadangi Kun. Talmontas, kaip gir
ėmsK
dėti, iškeliavo su p. Audra į
jo abudu išrinktiejie teisda- krašto tarnystės demoraliza spaudos laisvės, ir kad pilie kai , Trepov Jų vadas, norėjo Nemunas jau užšaloaug.J..
riai išrenka dar vienų ir tie vo Lietuvų juo daugiau, stū tiškai-politiškomis . tiesomis sukelti tamsius žmonis prieš Lauke, ant ežero čiužinė Škotiję, kur ketinęs p. Au
mė jų į ekonomiškajų pražū galėtų kiekvienas<iygiai nau manifestę, nurodydami, kad dami, įlūžo 7 vaikai, iš jų tik drai pagelbėti iškovoti lietu
trys teisdariai teisia.
o,
5) Caro tarnų, vežiojimui tį, ir privertė to krašto gy dotis, nežiūrint tautos ir ti <ai žydų ir socijalistų darbas. 2 išsigelbėjo, o penki prigė viams neprigulmingę parapi
imirfi
„pačio” (arklių) nebelaiky ventojus būriais į svetimus kėjimo skirtumo.
Iš to išėjo baisiausios skerdy rė.
ją
» savis Amerikos did|
kraštus
išsikelti,
nuo
ko
lie

Be abejonės škętiečiams
ti, o viršaitis ir kiti valsčiaus
7) 'Lietuviai reikalauja ne nės žmonių po visų Rusijų,
Chicagos gatvL. eži n keIš Londono.
gerai kaštuos ta kova už ne
harles Yerkes. G|
Phirėdos sanariai turės važinėti tuvių šalis nupuolė kultūri apmokamo, visuotino ir pri pietinėje Rusijoje buvo žydų
Londono
lietuviai
pradėjo
škai
ir
paskutiniu
laiku
gy

phipj
1837
m.
*
prigulmingę,
geriau
atskirę
verstino
jų
prigimta
kalba
savais arkliais.
skerdynės, kokių dar žemė
6) Neklausysime ir jokių ventojų skaitlius sumažo ir mokymo; įsteigimo ganėtino nematė, o šiaurinėje Įr vidu palengva busti iš letargo. nuo airių lietaviška parapierte duoti Kalėda
reikalų neturėsime su caro baisiai suvargo. Administra skaitliaus pradedamųjų, vi rinėje Rusijoje inteligentų ir Štai, Londono priemiestije jį:
attle, Wash. Pas tea
činauninkais, vis tiek kas jie cijai tas nerūpėjo, ji, regis, dutinių ir augštesniujų mo žydų mušimai. Baisu ir ne Tottenham, kaip jau buvo Bet kas iš to!. Daleiskim, laipioją Goldsmithą atėjo
nebūtų: įsprauninkai, prista- manė, kad jos vyriausia už kyklų (Vilniaus universite išpasakytai biaurn. Kas bu minėta „Lietuvoje”, susitvė kad parapijų lietuviams ir iš ir fivertė jį parašyti į ba
vai ir t. t. Varysime juos iš duotis yra ne žmonių gerove to), ankštai sujungtų, idant vo, sunku aprašyti.
Gali rė kuopa „Šviesos Draugy kovotų — kur gi kunigas? an|2750 dol. Paskui Go
maudynes kamblį
savo krašto, pakako jau jiems rūpintis, bet juos sumaskolin- galima butų iš pradedamųjų ąpie šitų dažinoti ir suprasti stės,” kuri susideda iš 15 są Juk kun. Talmontas nepasi unaręs
bėro į banką ir pinigus
narių.
Vėliaus
buvo
bandy

liks, nes kaip jis pats pripa- sujais prapuolė.
į augštesnes laiptiškai įstoti, iš laikraščių. Nors apgar
valgyti musų gardžių duonų ti.
ta
sutverti
tokię
jau
kuopę
žysta,
oras šios žemės visai
ir smaugti mus, tegul važiuo Iš dalies, po įtekme perse o lygiai ir tiesos liuosai kiek sinta laisvė, nepaliečiamybė
pačiame
Londorie,
vienok
su jo menka sveikata nesu
kiojimo lietuvių tautos ir jų vienam tokias mokyklas steig ypatos, bet niekas nesuturė
ja, iš kur atvažiavo.
nepasisekė; yra, vienok, vil tinka, ir, žinoma, kuoęrei7) Savo brolių į kariumenę kalbos, iš dalies dėka vaisin ti.
jo tų žmonių skerdynių. Tuo.
neleisime; jeigu kurį norėtų gai europejiško progreso į- 8) Lietuviai reikalauja, i- jaus po manifesto įveda ka tis, kad neužilgio bus bandy Čiausia turės iškeliauti. Škomas pa sėkmingesnis ir išduos tiečiai ir vėl be kunigo.
suimti valdžios tarnai, ko tekmei ir lietuvių tauta pa dant jų kalba butų pripažin rės padėjimų, tai ten, tai Čia.
Ar gi negeriau butų, kad
skutiniame 25-metyje atbu ta administracijos kalba tose Vienu žodžiu, laisvė tik ža geresnius vaisius.
duosime.
Škotijos
lietuviai pasirupinMėginta
teipgi
4
prižadinti
uldinė- do iš amžino snaudulio, ir pa- vietose, kur lietuviai gyvena; dėta ir jų paimti reikia per
Kuria apsiim 'o visai pinigų neturi.
Lenkijai auto- spėkų, perkovę, prie ko visa jau nuo pusantro
tautiškoji sa- 9) D

lu 165 dienas perejo skersai
• Amerika.

MERIKOJ.

Los Angelos, Cal. Į Santa
Monica atkako Van Wilsox. Jis
Iš Jierldtii, Con.
visą kelią nuo New Yorko į Cali10 d. grvodžio,/draugystė D. L*
ornią, taigi 3667 mylių atliko K. Gedeaąno ir 19 kuopa S. L. A.
pekščias į 165 dienas, taigi išpuola parengė Į \ak:lbas. Kalbėtojas
X> 22 myli kas dieną.
buvo p_| likolainis iš New Yorko.
Taut. V atėjo pusėtinas bū
Nelaimes kastynese.
relis. Kalt 'ojas aiškino naudą
Calumet, Mtch. Lake vario
skaitymo naudingų laikraščių bei
kastvnėse, nupuolusios nuo virknygų, aiškino, kokią naudą atneš
„ 'Jaus uolos keturi darbininkai likoša
prigulėjin asų T. M. draugystę
t si užmušti.
ir S. L. A. Ant galo aiškino šendieninį padėjimą Maskolijos ir re
’ Nelaimes ant geležinkeliu.
Durangs, Cal. Netoli nuo čia voliucijos pasekmes Maskolijoj ir
<šŠoko iš relių Denver & Rio Gran Lietuvoje. Ragino šelpti brolius
de pasažierinis trūkis ir susidaužė. kovojančius už laisvę su despotiš
Pasibaigus kalbai
Prie to daug žmonių likosi sužei ka valdžia.
merginom
perėjo
su skrybėlėms per
stų,o 12 y ra sužeistų labai sunkiai,
salę ir -urinko aukų revoliucijai
jai mirtinai.
$3.60., kuriuos pasiuntėm „Ko
Mahanoy City, Pa. Netoli Ge- vos” r-dystei.
ardville susimušė Lehigh Valley
Per .tą pavasarį musų klierikageležinkelio truki? su virviniu ka lai sutvėrė Šv. Kazimiero draugy
ro. Prie to 3 ypatos likosi užmuš stę, kurios pirmsėdis KazisBudvetos ir kelios sunkiai suželtos.
tis laiko už nuodėmę ateiti ant
L La Crosse, Wis. Netoli nuo taut^kų prakalbų, kad negirdėtų
^5ia iššoko iš relių pasažierinis trū caro peikimų, laiko už pareigą
kis Chicago, Milwaukee & St. Paul ginti carą ir kenkti tautiečiams vi
geležinkelis. Prie to 3 ypatos li sokiais budais, kad ir su melo pąkosi mirtinai apkultos,o 17 yra ap geiba. Pas mus yra dar .tikinčių į
kultų net mirtinai.
caro ( dorybę ir neklaidingumą.
Jeigu
tokius paragini prie aukų
Minot, N. D. Netoli Crunville
revoliucijai,
tai pašoksta, išplūsta
untGreatNorthern geležinkelio su
biauriausiais
žodžiais revoliucijosimušė du trukiai. Prie to du ge
nierius,
aukaujančius
ir raginan
ležinkelio tarnai likosi ant vietos*
užmušti, o vienas teip sunkiai ap- čius prie aukų. Laikas butų susi
Bikulė, kad į porą valandų pasi- prasti ir pastoti vyrais, lietuviais.
Mieli broliai! Užbaigkime su
pirė.
senais metais visus partijiškus ir
asLbiŠkus nesutikimus, susijungkiGaisrai.
New York. Sudegė Čia, pr. me į vieną drūtą ryšį tolesnei ko
102—106 Woster st. didelė trioba.. vai su despotiška caro valdžia už
Nuostolius gaisro padarytus ska - laisvę ir labą musų*visų tėvynės.
J. Januševičius.
V ant $300000.
l Niagara Falls, N. Y. 28 d.
Iš So. Bostono, Mas.
[gruodžio siautė viduryj miesto
Laikas bėga, o su tuotn keičiasi
gaisras, kuris pridirbo nuostolių
ir
žmonių^ pažiūros. Dar metai
Lant poros šimtų tūkstančių doliaitgal
čianykščius lietuvius užėmė
[ių.
teatrališki perstatymai, o dabar
I Minneapolis, Min. Sudegė čia tas juos ]au visai neužima (kadan
mideli namai. Sudegė teipgi vie gi atsirado svarbesni reikalai.
na moteriškė, viena mirtinai ipd<- Rd.). Čianykštė teatrališka drauKė, o kelios ypatos apdegė sun Į gystė pradėjo mokytiesi naujų
kiai.
dramų, bet dabar vėl viskas nuti
Dunkirk, N.Y. Sudegė čia len lo. - Gal ir darbuojasi, tik apie jos
kiška Šv. Jadvygos bažnyčia. Me bartus nieks nežino.
na*’, kad ugnis užgimė nuo padegi „Lietuvoj” savo laike p. Kertukas pagarsino, jog čianykštė Teat
mo.
rališkoji Dr-tė jau septynis kartus
lošė komediją „Amerika Pirtyj” ir
Kerš. Protestus ir pamokini-’ vieną kartą „ValšČiaus sūdąs”. Ta
imu s dėl padalinimo aukų jau už- pati draugystė vieną, kartą lošė
baigėme, Kaip begalima*! protė „Amerika pirtyj”- Br&oklyne. IŠ
[štai paalsina skaityt* ,jus, teipjau tikro gi tik vieną kartą lošė kome
[nusibosta ir atsišau ifinai, jeigu diją, o du sykiu dramą „Ponas ir
juose yra vis tas pa- /. Kaip pir- Muzikas”, taigi iš viso trįs syma protestų, teip dabar atsišauki kius.
Nr. 15 „Lietuvos” (tai jau, ro
amų gauname per daug, visų nė jodosi,
per vėlai dabar apie tai kal|vu budu negalima patalpinti.
lėti, ypač kad visuose tuose raš
tuose nieko svarbaus, teip sakan*
visuomeniško nėra. Rd.) rašėt .e
susitvėrimą naujos teatriškos
draugystės, kuri nori ne tik Bosto
■ f New York. Interborough Ra- ne, bet ir aplinkiniuose miesteliuo
K^rransit Co. pakėlė nuo naujų se davinėti revoliucijonieriškus
■b tarnaujančių algas: sargų veikalus, Taigi tikėjomės!, kad
H|aujančių pirmus metus nuc perstatymų ne truks. , Pasirodė
Hįl tat $1.70 už 10 darbo valu,
vienok viskas tuščiais pasigyri>
antrus * metus ant rnais> darbo vis ne matyt.
a^rečiamečiams ant $1.90.
Su revoliucijos reikalais eina čia
Bihustaty tojai tarnaujanti pir- ne blogiausiai, bet visgi yra dar
/metus, už .10 darbo valandų, jaUg kvailių, kurie, nežinodami
/s vietoj $2.00, $2.25, tarnau ką daro, išjuokia tuos, kurie deda
ji antrus metus $2.40. Tar- ir renka aukas revoliucijai musų
pyanti ant stacijų turės ant mė- tėvynėj. Bet su aukoms ant revo
kio po dvi liuosi dieni.
liucijos stovime ne aut paskutinės
vietos.
W Waukegan, III. Suštraikavo
Lietuvio vaikas.
| organizuoti darbininkai. ]ų
21 d. gruodžio buvo mitingas
r toj fabrikantai gabena - seabus,
Lietuvių
Ukėsų Kliubo So. Bosto
[sekėjus garsaus pranašo Dowes
Xiono. 'Dirbtuvėse American ne. Perskaičius protokolą ir pri
Įeel Co. dirba jau 60 pranašo vai- ėmus raportus, pirmsėdis Petras
Stanis apreiškė, jog į kasą įplaukė
netikėtų pinigų 15 dol., paklausė,
if New York. Geležinių buda- ant ko sanariai nori tuos pinigus
[nių darbininkai nutarė štraikuo- apversti: ant tautiško namo, ar ka
i jeiįfu jiems ne pakels algų iki soj laikyti. Petras Korzonas už
>.00 ant dienos. Jeigu užgims manė tuos pinigus paskirti sušel
laikas, 75000 darbininkų bus be piami revoliucijos Lietuvoj. Poxbp.
‘ ■
cevičia paaiškino, kaip tie pinigai
į kasą pateko, todėl paskyrimui tų
New Brunsvvick, N. J. 200
pinigų
revoliucijos
reikalams
■S/Jfjonų darbininkų dirbančių gepritarė . net tie, kurie iš pra
Mffinkelį terp Elizabeth ir Neiv
džių norėjo, kad jie liktų Kliubo
ĮHunsvvick pakelė štraiką, kadankasoj, dar padidino tą sumą, su
HH jiems neužmokėjo prigulinčių
mesdama 8 dol., pasidarė 18 dol.
Surašą aukautojų nepaduodu, ka
IP^outh Chicago. Čianykščio- dangi jį paėmė p. Paltanavičia.
blieno dirbtuvėse, dėl stokos Jis dar užmanė, ant 30 d. gruodžio
fbo, paleido 2100 darbininkų. sušaukti mitingą su prakalboms.
Nutarta 2 vai. tą dieną pradėti
!se dirbtuvėse dirba teipgi lietu* prakalbas. Išėjus nuo susirinki
mo, teko man užeiti į vieną vietą,
kur daug buvo susirinkusių lietu
Chicago, III. Typographi- viu. Jie ten pradėjo viens kitam
.. T..
sbuk
i ___
i;_ _____
Union darbininkų organizacija .įkalbinėti,
revoliucijai
sudėti
- . ..
—
:
-i — —
Irur roįVifl
Įengė štraiką keliose Chicagos pinigai ne nueina ten, kur reikia,
buk juos pasilaiko laikraščių re
ustuvėse iškovojimpi 8 valandų daktoriai
(koki tokį biaurų darbą
’->o dienos.
varo? Pas mus mat kas tik kokį
r
*.
vieną darbą veikia, tas ne apsisau
I Chicago, III. CianykšČiai gos nuo purvų; ypač purvais mėg
iiariai reikalauja didesnių al- sta drabstyti tie, kurie nieko ki
tiems' gero ne daro. Tai labai
liūdna. Rd.) ‘ ir laikraštininkai.
| New York. Dalis čianykščių Revoliucijonieriams girdi, musų
įustuvių pripažino 8 vai.', darbo pinigų ne reikia, kadangi jie plėšia
Z
^.0"*
bankus ii krautuves ir tiek pinigų

lis DARBO LAUKO.

tori, kad juos barsto ant gatvių, o
čia geidžianti musų pininigų vien
žmonėms akis monyja. Aukauto
jai, girdi tik težino, kad Šliupui
ar Lizdeikai nusiųsta tiek pinigų ir
ten jie pražuvo (Teip gal kalbėti
tik nieko neišmananti ir men
kos doros žmonės, kurie visus
su tokia miera mieruoja, kaip savę.
Rd.)
.
'
'
Velytume, kad tie išmėtinėjanti visiems veikėjams
nedo
rus darbus lankytųsi ant prakalbų,
daugiau skaitytų, o tąsyk žinos,
ant ko eina Amerikos lietuvių re
voliucijai sudėtos aukos. Tąsyk
išnyktų nužiurėjimui ir tušti pro
testai, o gal plauktų daugiau aukų
revoliucijai (niekšų mat toks bū
das, kad jie kitiems užmetinėja to
kius darbus kokius pats prie pro
gos darytų. Rd.).
Buvęs ant mitingo

Iš Philadelphios, Pa.
Vietinis revoliucijos šelpimo ko
mitetas, ant susirinkimo atsibuvu
sio 13 d. gruodžio Laisvės Kliube,
kur dalyvavo 10 draugysčių dele
gatų, iŠ tų tai delegatų sutvertas
tapo tam tikras komitetas rinkimui
aukų revoliucijai Lietuvoje.
Mes, susirinkusiejie delegatai,
Virdu 10 draugysčių, reikalaujame,
kad vaidai ir asabiški ginčai butų
prašalinti ant syk iš dabartinio
lietuvių judėjimo.
Mes sutinkame su padalinimu
aukų kaip tą padarė Centr. Rev.
Šelp. Kom.
Mes reikalaujame, kad Centr.
Rev. Šelp. Kom. susitaikytų, o
jeigu negali, ar nenori ąusitaikyti,
tai tegul sanariai negalinti atsi
sako viešai per laikraščius, o
ne iš pakampių tokias biaurybes
keldami, tada į atsisakiusių vietą
išrinksime naujus.
Patariame
draugams J. O. Sirvydui ir J.
Baltrušaičiui ne būti vienpusiš
kais, ne kelti giučų ir - ne kenkti
rinkimui aukų. Aukos renkamos
nuo visų lietuvių, be skirtumo ti
kėjimo, luomų, ne partijų, todėl
reikalaujame, kad butų dalinamos
visoms partijoms, katros tik prisi
deda prie revoliucijinio darbo Lie
tuvoje.
Mes patariame šelpti Socijal-Demokratų partiją daugiaus, bet ne
užmiršti varpiečių, nes jie teipgi
už pagerinimą būvio Lietuvoje ko
voja.
Sekr. Viet. Rev. Šelp. Komiteto
J. RinkeviČia,
1237 Palelthorp st.

Iš PhiladelphioN, Pa.
Lietuva tėvynė šaukia pagelbos
taigi duokime pagelbą. Šven
to Antano draugystė, 17 d. gruo
džio, ant susirinkimo vienbalsiai
paskyrė $60.00 iš Dr-tės kasos ant
revoliucijos reikalų, pinigus, pasiuntem Dr. J. Šliupui, tautiškojo
revoliucijos komiteto kasieriui.
Neprigulmingas Kliubas pasky
rė...................................... $25.00;
pirmiau davė..................... 10.00;
Dr-tė D. L. K.Algirdo ... . 13UOO;
Dr-tė Šv. Juozapo................. 10.00
tapo nutarta, kad pinigai turi bū
ti skiriami visoms varpančioms
partijoms. Mes paginame teisin
gą padalinimą pirmųjų ir antrųjų
pinigų ir reikalaujame kad ir ant
toliau teip komitetas darytų. Mes
patvirtinam perstatytas ypatas dcpildimui komiteto: Jurgį Kazake
vičių ir Antana Staneli iš Ncwark
N. J. Meldžiame partijantų, jeigu
dar ne išdrapstote visų purvų, kad
pasilaikytų likusius sau, o mums
kad duotų šventą ramybę (viena
ir kita pusė iš to paties ginklo
naudojasi, todėl nėra ką peikti
vieną, o girti kitus. Rd.). Mums
rupi labas visos musų tautos, ją
mes norime gelbėti iš tironų nas
rų, kviečiam visas lietuviškas drau
gystės Amerikoj sekti musų pa
veikslą, skiriant iš kasos, klek ga
lint tam šventam reikalui.
Komitetas.
Philadelphijoj pagarsino, buk
nuo naujų metų sumažys saliunų
ir kliubų skaitlių, kadangi dabar
tik karčiamų priviso, kad jų savi
ninkai negali ne mokesčių užsimo
kėti; jie pats kreipėsi į miesto ma
jorą su prašymu pagelbėti. ’ Ma
joras pažadėjo uždaryti Kliubus, o
skaitlių karčiamų sumažinti. Ncdėliomis karčiamos galės būt ati
darytos iš ryto: nuo 9 iki 1 vai.,
o vakarais: nuo 7—9 vai. •
J. B.

Iš Worcester, Mas.

užmanymus, tokius, iš kurių vi
suomenei butų nauda.
J ją gali prigulėt {kiekvienas do
ras lietuvis, susitepi Rkiu peik
tinu darbu prigulėt liegtfi. Tikėjimiškais dalykais ji^ na^žsiminės,
ne žiūrės, ar sąnariu at^ko, ar ne
atliko velykinę, kadangi tas tai
privatiškas sąnario,
ne draugy
stės reikalas.
*
Čianykštė 57 Susiv. Lie^zAmer.
kuopu 6 d. sausio, vakafe, ant sa
lės Šv. Jono Krikštgrtojou Burtlett
st. parengia balių ant prinkimo
pinigų įsteigimui tautiško namo,
kur negalinti dirbti pasenę lietu
viai turėtų prieglaudą. Kuopos
sanariai padovanojo visokius daik
tus, kurie bus leisti ant išlaimėjimo. Daiktų tokių yra 5: liamprf?
pusė bačkutės alaus; Lietuviškaiangliškas žodynas Lalio, cigarų
baksai.
Įžanga ant baliaus 25c. Tas
pats tikietas duoda tiesą dalyvauti
iŠlaimejime ir laimėti, žinoma, jei
gu ištrauks, vieną iš paaukautų
daiktų.
Priderėtų visiems Worcesterio
lietuviams remti teip svarbų už
manymą kaip įrengimas lietuviško
prieglaudos namo. *
3 d. gruodžio, 3 vai. po pietų,
buvo susirinkimas 57 Susiv. L. A.
kuopos Ukėsų Kliube. Buvo teip
gi trumpos prakalbos apie reikalą
ir naudą tautiško namo. Norinti
prisirašyti, galėjo tą padaryti.
Furmelis.

Iš Bnltimose, Md.
Dabar visi lietuviai subruzdo,
visi dirba: tėvynėj musų broliai
gyvastį stato - už laisvę gimtinio
krašto, mes juos rėmiame nors au
kaudami pinigus. Svarbiausiu rei
kalu dabar yra rėmimas revoliuci
jos, bet man rodos, kad ne reiktų
užmiršti ir musų moksląeivių, ka
dangi ir išlavinti tautiečiai labai
reikalingi, be jų niekaip ne galėsi
me apsieiti, *o skaitlius jų be abe
jonės nemažas: vieni žus kovoj už
laisvę tėvynėj, kitus despotiška
valdžia pūdys kalėjimuose. Rei
kia todėl sušelpti ir Aušros Dr-tės
fondą.
Čianykštė D. L. K. Keistučio
Dr-tė, 17 d. gruodžio laikė susi
rinkimą, ant kurio buvo svarstomi
tėvynės reikalai, ypač pasipikti
nome, kad musų vadovai Čia Ame
rikoj, vietoj mokyti mus gero, ve
sti prie vienybės, terp savęs bega
linius vaidus kelia ir įjuos traukia
ne mėgstančius vaidų, geidžian
čius vienybės žmor^S. Draugy
stė paskyrė 20 dol. ii iždo, ir dar
nuo susirinkusių sukoiektavo 8
dol. Bet nenorėdami matyt laik
raščius prikimštus protestais turin
čių ir neturinčių tiesą protestuoti,
kad išvengti vaidų, kurie jau vi
siems nusibodo, nutarė siųsti tuos
pinigus,' 28 dol. revoliucijoniėrių
atstovui Europoj, p. Lizdeikai.
Pinigai tie likosi jau išsiųsti.
Gautis.
19 d. gruodžio, 7 vai. vakare,
ant kertės W. Lumbard ir Green
st. karas pervažiavo 6 metų mer
gaitę, dukterį Aleknevičių. Karo
ratai nupiovė mergaitės koją ir
teip sunkiai sumankė. Nugabeno
ją į Aspero ligonbutį, kur ant ry
tojaus pasimirė.
f
Nemuras.

Iš Springfleld, III.
Lietuvos Sūnų draugystė per
Kalėdų Šventę turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Tūli draugai priminė
susirinkusiems broliams, kaip
dalj/T musų miela tėvynė Lietuva
plusta ašarose ir kraujuose ir kad
jos ištikimi sūnūs, stengiasi gelbė
ti iš nelaisvės. Susirinkę draugai
kalbančių ir potam nutarė brolius
sušelpti paaukaudami iš draugy
stės iždo $10.00.
Nors *musų
draugystė yra dar jaunutė ir ne
turtinga, bet ir mažu turteliu dalisi. Tikimės, kad musų auka bus
paveizda kitoms turtingoms drau*
gystėms. Kurios teipgi malonės
dalelę savo turto, paskirti kovo
jantiems už laisvę. Dabar svarbi
valanda, reikia kovojančius šelpti
arba ir stoti į d[es savo draugų
su ginklais rankoše.
Teipgi ant šito ‘ mūšų susirinki
mo nepasibaigė.* Man patarus
draugai da ir nuo savęs kiek galė
dami aukavo. Nesė ant stalo ir dė
jo centus.
Sudėjo $11,45. Tą
pačią dieną Povilas Bukevičia su
rinko nuo kitų draugų $5.05. Iš
viso susidėjo 26 doliariai 50 centų.
Minėtus pinigus skiriame vien
Lietuvių Soči jai-Demokratų parti
jai. Kuri kiek, esame patyrę,dau
giausia kovoja ui laisvę tėvynės.
Vincas černiauckas.

Darbai eina čia po truputį, nors
galėtų eiti ir geriau.
Čia užsidėjo nauja lietuviška pašelpi nė draugystė po vardu Lie
tuvos Sūnų. Draugystė yra tau
Iš Waukegan, 11L
tiška, apart pašeipos sąnariams, ji
turi dar už mierį: tobulinti kalbą,
Nesutikimai ČianykČių parapijoplatinti lietuvišką literatūrą, ru- nų su kunigu Ambrazaičiui pasi
pintiesi apie tautiškus reikalus, baigė. * Ant parapijos mitingo pašelpti, remti visokiais budais «crus rapijonai nutarė iškasyti kunigą,

daugiau, kad jis bus Waukėgane,
nemokėti nė cento ant, bažnyčios,
kol parapijoj viešpataus Ambra
zaitis. Neliko jau nieko daugiau,
kaip dumti i^ čia į Chicago pas
merginą ir prašyti naujos parapi
jos, bet jos iki šiol negavo.
Musų bažnyčia maža, klebonija
nauja. Pinigų kasoj yra 1000 dol.
o banko skolos nėra.. Kaip tik
gausime gerą kunigą, pradėsime
naują bažnyčią statytyti.
Waukeganietis.

tai vėl liūdnos, tamsios ir baisios
Lietuvių čia yra apie '180, bet kaip perkūnija naktys.' Už jūrių
iki šiol jie miegojo, tautiški reika visa musų ateities viltis, nes musų
broliai stojo į mirtiną kovą su ca
lai mažai jiems rūpėjo.
rizmu
už liuosybę ir daug jau nu
17 d. lapkričio susitverė čia paveikė.
Latvija pergalėjo rando ga
šelpinė Šv. Kazimiero draugystė.
lybę,
apsišaukė
nepriguiminga ir
Pirmutinis susirinkimas atsibuvo
rėdos*
savotišku
budu,
caro ber
pas Mikorcką. Viršininkus išrin
ko sekančius: prezidentu —*-A. Ku- nu? veja laukan, o smarkiau nusi
likauclcą, jo vietininku — P. Bo- dėjusius mirČia baudžia. Visi sureišą, protokolų sekretorių.— J. kįla kaip vienas ir naujai išrinktai
Orininkaitį, finansų sekr. — J.Vai- iš savųjų valdžiai prisiekė, jog
tošką, kasierių-'—B. Tribulą; ka ginkluosis iš paskutinujų ir nepa
sos prižiūrėtojais — F. Eizą ir D. dės kardo tol, kol neliks nė vieno
Iš Springfleld, Oh.
Borcą, maršalgos — K. Tamošuną cariško kerdžiaus nė berno jų
. Lietuvių yra čia tik 13 ypatų. ir F. Jenulį. Draugystė auga, ant krašte ir kol tėvynė netaps nepri
Gyvena visi sutikime, meilė tėvy kiekvieno susirinkimo prisirašo guiminga. Caras Latviją nedrynės dega jų širdyse. Prieš Kalė vis nauji sanariai: ant susirinkimo sta ramyti: liko be galės, nes ne-f
das gavome telegramą nuo J. O. atsibuvusio 19 d. gruodžio "prisira teko kelių, kuriais galėtu pristaty
Širvydo, „Kovos” redaktoriaus, šė 25 nauji sanariai: dabar prie jos ti kariumenę. Apart to — visa Masjog Lietuva likosi pastatyta po ap jau priguli 35 sanariai.
kolija paskendus durnuose .ir lieps
gulimo tiesomis ir jog Europos
18 d. gruodžio atsilankė čia ži noje revoliucijos ir prasidėjo vi*
lietuviai prašo pagelbos pinigais nomas kunigas Kaulakis ir išklau- suktinas straikas. Visos tautus"'
arba ginklais. Perskaitę telegra-<<!sė išpažinties. *
sujudo, subruzdo, nes prasidėjo
pradžia pabaigos viešpatavimo
mą, mes susirinkome, 8 sanariai1
J. Orininkaitis.
12 kuopos L. S. P. A. ir sudėjom
žvėriško caro. Kas tik gyvas,
5 dol.sušelpimui revoliucijos musų ' Iš Bellows Ealls, Vt.
ginkluojasi iš paskutinės galės,
tėvynėj. Pinigus nusiuntėme „Ko
bet ne visi turi už ką. Mes, gir
i Lietuviškų šeimynų yra čia 8, o
vos” redakcijai.
dėdami šauksmą brolių iš lauko
pavienių lietuvių kelios dešimtys.
Bieskis.
Veik visi skaito laikraščius ir kny kovos, skubinam dėti centus ant
gink!U4ą^nunicijos,bet musų tam
gas. ' Iš Fraser, Iowa.
teip svarbfasaę įarbe yra viena la
Daugumas Čianykščių lietuvių
Darbai eina čia gerai, bet iš ki džiaugiasi, kad carą pasiekė nelai bai didlė kliūtis*,-. kuri geriausius
tur pribuvusiam darbas sunku gau mė ir sostas jo^riuti ’ pradėjo, bet musų darbus pragaišina, kaip po
ti. Daug darbininkų yra čia be yra ir tokių neišmanėlių, kurie ver vandeninis akmuo laivą. Kliūtis
darbo.
kia, gailisi caro ir jo tarpų. To yra nesiliaujanti vaidai už centraLietuvių yra Čia 8 apsivedusių kiems priderėtų ne sėdėti Ameri lišką revoliucijoninį Amerikos ko
poros, o 15 pavienių. Nesutiki koj, bet grįžti gelbėti caro geradė- mitetą, plyšusi pusiau. Ne gana,
kad vaidai eina laikraščiuose, bet
mų terp jų nėra, kadangi nėra už
is1
ir privatiškam gyvenime ir ant mi
ką vaidytis. Apskritai, pasielgi
Darbai popieros dirbtuvėse eina
mas čianykščių lietuvių ne blo gerai, visi dirba ir darbai traukia tingų šelpimo revoliucijos tankus
vaidai kįla už tą obuolį nesutaigiausias. Motiejus Antanines ir si per dienas ir naktis.
kos, kas vien tik erzina visuomenę
Jurgis Bučevičia nuo^čianykščių
V. Kumpikevičia.
ir žmones atgrasina nuo aukavimo
lietuvių sukolektavo $1^26 (aukau
ant revoliucijoj. Ant susirinkimų
tojų pravardės ir jų aukds pagar
Iš Courtney^L’a.
tik ir girdėti.
sintos kitoj vietoj. Rd.) sušelpiMes, čia gyvenanti lietuviai tu
- Tai kur męs siųsim tuos pini
mui revoliucijos Lietuvoj. Pini
rėjome metinį susirinkimą draugy gus, Dr. Šliupui, ar Sirvydui su
gus siunčiame „Lietuvos” redak
stės Pagelbos Lietuvių darbinin Baltrušaičiu?
cijai.
kų. Buvo ir prakalbos. Kalbėjo
— Ne, teip negerai, siųskim, vy
Jos. Davis.
kun. Alaburda, Dilionis ir moky. rai ant vardo Lizdeikos į Angliją.
tojas Jankauckas. * Kalbėtojai kal — Aš netinku ant tol
Iš Brooklyno, N. Y.
bėjo apie revoliuciją musų tėvynėj
Subatoje prieš kučią čia tapo pa ir kalbino susirinkusius, paaukau — Aš reikalauju, kad pinigai bu
plautas lietuvis J. Draugelis, besi- ti kiek galint,sušelpiami revoliuci tų išsiųsti ant Vardo Dr. Šliupo!
— O aš protestuoju prieš tą, nes
pešdamas su kitais savo sandrau- jos.. Susirinkę tam pritarė ir su
gais. Dalyvavę peštynėse ir už- dėjo $24.34. Pinigus nusiuntėme Dr. Šliupas neteisingai padalino
muŠėjystėje trįs lietuviai tapo su Dr. Šliupui, kuris juos ir priėmė. pidigus; jis yra ir atsisakęs nuo
komiteto, tai jau siųsti negalima.
imti ir sėdi kalėjime. Vienas iš jų
\ Lekovičia.
— Na, jeigu teip, tai siųskim
\
Jurgis Gyvis, žinomas daugelyje
tiesiok
į Europą revoliucijonie
vietų ypač apielinkėje Pittsburgo.
Iš Waterbury, Con.
riams.
Peštynės atsitiko antrą valandą
Čianykščios lietuviškos draugy — Teip negalima, nes Europos
nakčia, žinoma pasigėrus.
stės rodosi dėjime aukų revoliuci- revoliucijinis komitetas yra slap
. K
jai-pralenks visas kitas lietuvių ap tas. .
.
gyventas vietas. Sanariai LiktuBegalo prikalba visokių pritari
Iš Cambridge, Mass.
viŠko Kliubo, ant susirinkimo at mų ir prieštaravimų, bet ant nieko
25 d* gruodžio pas p. J. Gud* sibuvusio 2 d. gruodžio iš savo iž
niekad negali visi sueiti ir vietoj
Icvskį, - susirinko draugai ir pažį do paskyrė 25 dol.; tiek jau pasky
veikti darbą, 'nereikalingai terp
stami. Antanas Avižonis užsimi rė Dr-tė D. L. K. Gedimino; tiek
savęs vaidijasi, o kaip kada, tai
nė apie dabartinį padėjimą Lietu jau paskyrė Š^. Juozapo Dr-tė ir
ir sudėtas aukas atsiima atgal dėl
voj ir visos Rusijos žmonių. Pa Jonas Čeponis pridėjo 1 dol. Nors
nesutikimo, kur jas siųsti. Taks
aiškinus jam, visi svečiai surinko: buvo geidžiančių, kad pinigai bu
atsitikimas buvo Pittsburge 24
„Šalin caras su jo valdžia; lai gy tų paskirti vien socijalistams, bet
gruodžio Šio mėnesio, kur susivaivuoja nepriguiminga Lietuva su ne jų norai persvėrė. Nutarta vi
dinę už „kam turi siųsti”, perski
Vilniaus Seimu!”
sus pinigus siųsti kasieriui tautiš lo į dvi pusi susirinkimas ir nuPinigus vietinis revol. komitetas kojo Revol. Šelp. Kom. kasieriui
veiktiejie šliuptarniai atsiėmė sa
pasiuntė-atstovui L. S. D. P. Liz Dr. Šliupui. Pinigus tuos, iš vi
vo aukas atgal (apie $9.00), nes
deikai (vardus aukavusių gali pa so 76 dol. Dr. Šliupas priėmė.
ne panorėjo, kad butų siųstos ant
garsinti tik pinigus gavęs. Rd.).
Vaterburietis.
vardo p. Širvydo.
Aukautojams ištaria ačiū.
Girdėdami nesiliaujaunčiift vai
A. Avižonis.
Iš Mahanoy City, Pa.
dus terp pačių vadovų, nesutiki
Šitoj lietuviškoj kolionijoj yra mus ant ^mitingų terp susipratuIš Knoxville,Ten.
keli tūkstančiai lietuvių, penkios- siųjų už nesusitaikymą ant „tikro
• Perskaitęs „Spindulyj” išgyri- dešimtys karčiamų, kitą tiek kito jo komiteto”.šelpimo revoliucijos,
mą Copper Hill, aš išsirengiau tos kių pardavinyčių.
žmonės pradeda atšalti ir skupiau
palaimintos vietos jieškoti ir per
Atkakus man į Mahanoy City, aukas duoda, sakydami, vistiek iš
sitikrinau, kad to laikraščio pa -Pa. pasirodė, kad sutvert soci- to nieko gero neišeis.
garsinime nėra teisybės.
jalistų kuopelę yra dar per anksti.
Kaip svarbi dabar yra valanda
Atkakęs į Knoxville, radau kelis Išliek tūkstančių lietuvių darbi rinkimui aukų, teip ir dideli yra
lietuviškus žydus, kurie man pa ninkų nesiranda'gerų tikrai t autiš terp mus nesutikimai ir barnys, ko
sakojo, kad Čia yra ir poras lietu kų laikraščių skaitytojų nors keli suvis neturėtų būti. Broliai musų t
vių. tturadau tik vieną, kitas bu šimtai. Tai gėda Mahanoy City dabartinėj valandoj deda už liuovo jau iškeliavęs kitur. Tas pa lietuviams.
sybę ant .tėvynės aukuro paskuti
,
liktas tautietis papasakojo, kokį
Čia terp lietuviu išgirsi daugiau nį lašą kraujo ir gyvastį savo, o
Čia Copper Hill vario kastynėse siai tik apie alų, degtinę, kazyras, nuo mus ne reikalauja, vien karš
žmonės vargą kenčia,kaip juos čia kaip kas susimušė ir tt.
tai prašo teip mažai.... — tik piišnaudoja. Darbininkas negali už
K. Rutkus.
nigiškos pagelbos ant ginklų ko
dirbti daugiau kaip $9.50 ant die
voj už liuosybę savo ir musų.
nos, o viską ir ruimą reikia nuo Nereikia puoštis sveti
Brangus broliai! gana tegul jau
kompanijos samdyti ir brangiai
būna mums tų vaidų! Susiprasmoms plunksnoms.
mokėti. Darbas nesveikas. Al
Kun. V. Dembskis, Nr.50 .„Lie kim nors dabartinėj valandoj ir
gos paprastų darbininkų yra vos
tuvos”, parašė gražų pamokslą metę viską į šalį pakilkim kas gy
$1.00 ant dienos. Darbas
vas ir šelpkim revoliuciją visokiais
gaut, tik algos mažos. K' žūčiai kuopoms Sos. Liet. Laisvamanių, budais. O" kad tas darbas gerai
kviesdamas jas užstoti už Dr. Šliu
čia galėtų gauti pusėtiną darbą,
mums klotųsi, prašalikim priežastį,
bet turi būt tikrais kriaučiais, mo pą, kaipo Ur įkurtoją Susiv. Liet. nesutikimų, tai yra, išrinkim ant
kėti čielus drabužius pasiūti. Viso-* Laisvamanių. Dr. šliupas ne bu greito, neatidėdami ant toliau, nes
ki produktai Čia pigesni negu ryti vo įkurtoju Laisvamanių Susiv. dabartinis laikas to nekenčia, su
Įkurtojuj buvo pirmas sotinas, o
niuose Šteituose.
jį parengė teipgi ne Dr. Šliupas. vis iš naujų ypatų naują oentrališ- a
Norvaiša.
Kadangi yra tai menkas darbas, ką šelpimo revoliucijos komite
tai tuom kartu ne kalbėsiu dėl ko tą, o visi musų visuomeniški bar
Iš 8aginaw, Mich.
tas seimas buvo sušauktas. Dr. niai ir nesutikimai išnyks kaip du
Darbai eina čia pusėtinai, bet Šliupas atsižimėjo daug svarbes rnai ore ir tada-^mes šimtą kart
iš kitur pribuvusiam ne lengva dar- niais darbaiSftai kodėl kun. Dems- daugiau padarysim naudos, negu
prie dabartinio padėjimo dalykų.
das gauti.
kis ne paskaitė jo locnų darbų, o
Prieš pp*.Šliupą, Sirvydą, Bal
Lietuvių yra čia diktas būrelis. priskaito svetimus ir dagi teip ma- trušaitį ir kitus męs nieko pikto
Vaidų terp jų nėra, bet ir pagirti žus/ Ant L. L. S. seimo sekre neturim; jie mums yrą daug gero
nais darbais negali pašigirti. Apie torių buvo Perkūnas, o ne Bago- padarę, ypač Dr. Šliupas; už dar
jų tautiškus darbus, apie aukas čiūs. Kodėl tad senelis savo at bus jiems priguli garbė ir geras •
vardas. Už mnsų šį pasielgimą ' •
ant tautos reikalų nieko negirdėt. siliepime nesirėmė ant teisybės?
atleis jie mums, nepaskaitys už
Rodosi čianykčiams lietuviams,
K. Balčiūnas.
piktą ir kaipo apšviesti ir doriški
išėmus pilvo reikalus, nieks dau
vyrai, supras, jog ne mes, o tik
giaus nerupi. O vienok tiek yra
vien dabartinis padėjimas dalykų
ypač šioj valandoj teip daug svarto neatbūtinai reikalauja.
Atsiliepimas.
bių, visą musų tautą apeinančių
Tai negaišydami laiko, paduoreik alų. Mat terp čianykščių lie Laimingi męs čia ėsam ir gal
tuvių mažai yra skaitančių laikraš daugelis nė sapnuote-sapnuojam kim vyrai Ląlsus už suvis naujus
čius, tai nė nežino, ką reikia dary apie tai, kas dabar dedasi musų kandidatus į nauH centrališką Ati* Jie greičiau sušelpia saliuni- brangioj tėvynėj,^ iš\ur, viena ki merikos revoliucijinį komitetą šel
ninkus, negu savo tautą.
tą vydamos,ateini žinios, tai link- pimo kovojančių už laisvę.
, *
K. Jankus.
amos ir mielos kąip aukso sapnai,
Pampijonas.

I Imperfect in original

Iš Burlington, N. J.

J.

Parva šernų tokia kaip ir parva klam po gana kieta plėve, tai kail t B maitingas In veikiančios revoliuci-B
trumpų, negali pasilenkti prie žemės, kojos
jų storos, jdms žvėris negali pakelti maisto į pynių, kuriose gyvena. Gulintį savo duo medegas galėtų pervirinti pilvai reikia tų
joje tautiečius.
snukį. Jeigu šitie žvėrys neturėtų kitokio bėj šernų nelengvai gali patėmyti net įpra kietų plėvę išnaikinti; todėl- augti pninį mai- Visos tautos, kurios užlaikė saB’
Kadangi gamta zuikiams nedavė atsigy įnagio pakėlimui, maisto, jiems atsieitų ba tęs medėjas. ji Bernai labai, vaisingi: kas me stų žvėris turi gerai sukramtyti, si rnalti.
vo savistovystę iki Šiai dienai, tu-y
Karvė tų padaro tokiu burių, 1 i d kram- rėjo prakilnius vyrus, besirupinan-flB
nimo ginklų, tai jie labai baugus, atsargus ri uoti. Gamta, vienok, jiems davė ilgų, ištį tų atveda .daug vaikų. Jaunų paršelių oda
__ ,__________
______žandų
_ .. taipryšakin,
traukia apatinį
ir jauslus. Dienų jie slepiasi kokioje nors susių į triubų nosį, galinčių tysti ir riestiesi, 'apžėlusi tamsiais ir šviesiais plaukais, jauni tydama,
čius labiau apie abelnus tautos ne-* •
. ' . <. .
tai vėl atgal, tokiu budu kaipi sumala žolę ar gu savo reikalus. Kūpi jokių veigūžtoj arba lomoj, kokių žemėj pats iškasa su kuria žvėris paima nuo žemės maistų ir jį išrodo dryži, ai
Bernai minta viskuom: ėda jie grybus, šiaudus.
9 savo tvirtais nagais, naktimis keliasi ir eina gabena į snukį. Ant triuboa galo yra išau
kėjų atsirado daug, ten ir tauta jų
ga piršto pavidalo. Drumblai su savo triu- šakneles,< sliekus, peles, net mėsų pastipusių
maisto jieškoti.
sustiprėjo ir įgavo didesnę įtekmę/J I
ba gali iš šaknų išrauti medžius vidutinio
v
ant kitų. Priešingai, kur jų buvo- I
Zuikiai labai mėgsta kopūstų lapus ir didumo ir pakelti nuo žemės ir smulkiausius žvėrių.
Todėl tai11 keturi pryšakiniai šakniniai
mažai, arba visai nebuvo, ten tau- “jį
ropes. Jie ėda teipgi vaisina visokių augme daiktus. Savo triuba šitie žvėrys rauja iš
nų. Žiemų zuikiai graužia medžių žievę, o žemės žolės pundelius, laužo nuo medžių jau dantys iš kraštų aštrus kaip ir draskančių
ta silpnėjo, arba visai pairt) susi- 7
prisigriebę į sodus, nugraužinėja žievę jaunų nus ugius su. lapais ir gabena į snukį. Su žvėrių, o trys užpakaliniai platus ir turi to
liedama su kitomis tautomis, dėl-. 1
kias jau dukate kalvutes kaip visų žoleėdžių
, medelių.
to,
kad pritruko suprantančių*. 1
triuba drumblai įtraukia vandenį ir pila jį
žmonių jos palaikymui. Lietuvių j]
Zuikių dantys tokio jau sudėjimo kaip paskui į snukį, arba pila sau ant nugaros — žvėrių ■ 1 ’4
tauta, nors liko pavergta vokiečių, H
ir voverių. Viršutinė jų lupa teipjau per tokiu buriu jie maudosi. Vienu žodžiu, triu
lenkų
ir maskolių, vienok nepakri- j
skelta.
ba drumblui užstoja rankas ir pirštus, ko jie
ko
visiškai
ir su stipresnėmis tau-^^g
Kadangi zuikiai minta augančiais žel neturi. Be triubos drumblai negalėtų gy
tomis dar nesusiliejo. Ji sušilaumenims, tai jie, ėsdami, nereikalauja laiky venti, jie išgaištų badu, be jos negalėtų nė
kė prakilnių vyrų, ku,rie pradėjo 81 j
ti maisto terp pirmutinių kojų, kaip tai da atsigerti, negalėtų vandens paimti iš negilių
Karvės kaukoFis. Deftinys ragas nuluptas nuo gyvuonio ir
rūpintis
daugiaus apie abelnus jos L
ro voverės. Todėl pirmutinės kojos kitokio vietų, o tokių giriose juk daugiau yra negu
padėtas skyrium. Viršuj—šakniniai dantys. Apačioj
reikalus negu Savo. Tie vyrai! I
sudėjimo; jeigu zuikiai turėtų tokias kojas
•
— pryšakinė dalis apatinio žando.
Šerno galva.
pirm viso ko pasirūpino apie Už4 j*
kaip voverės, jos tik stabdytų bėgiojimų ant
Jeigu drumblui atsieina perlaužti medį,
- Tcdėl šakniniai karvių dantys turi pla laikymą lietuviškos kalbos, rašyJĮ’L
žemės, kur zuikiai gyvena.
arba nuo jo nulaužti šakų, jis apkabina jų
Piaujančių dantų abiejuose žanduose tu čių viršūnę su pusapvalioms, bukoms kalvu darni knygas, ragindami tautiečiusFB
Triušiai arba kralikai, kasa gana ilgas, su briuba ir laužia ant iltinio danties, kaip ri po šešis. Jie dideli; žvėris juos vartoja tėms. Dantys tie, kaip girnos, sumala mai prie skaitymo. Kada lietuviai pra-B|!
išsikerojusias olas; jieškoti maisto iš jų išei męs laužiame lazdų ant kelio. Iltys ištikto nukandimui didelių šmotų augmenų, kokių stų.
' .
.
dėjo mokintis skaityti, tie vyrai ru-T į]
na tik naktimis. Lietuvoj laukinių kralikų nėra iltiniais dantims, bet vien ištysę piau praryti negal.
Kad karvės galėtų sutrinti, sumalti mai pinosi atgauti išpieštą mums tiesąMJj
\ nėra, ten yra tik naminiai, bet vakarinėj. janti dantys viršutinio žando; jie sveria 120
Šernai jieškoti maisto i į girių tankumy stų, dantys jų turi būt platus viršuj Todėl
o tą tiesą galėjo atgauuBfj
. Europoj, kaip antai, Prancūzijoj, jie užsili svarų. Tikrų iltinių dantų ir apatinių piau- nų išeina naktims. Todėl girdėjimas jų la šakniniai jų dantys labai dideli ir jų gyvu spaudos,
tik
rašydami
teisybę, kurios kitos®*
ko kaipo laukiniai žvėrys, bet ir Prancūzijoj jančių, drumblai neturi visai.
bai jauslus, bet matymas išsilavinęs ne ge lys turi daug, po šešis kiekvienoj pusėj, apa tautos nemėgo. Atgavę spaudą
angina juos naraieje, tik, suprantama, page
Kaip visi žvėrys mintanti augmenišku riausiai, kadangi tamsiose naktyse vis gi tiniame ir viršutiniame žande.
tie pagarbingi mus vyrai nepasi-j JO
rintų atmainų.
maistu, ir drumblai ramaus budo. Vuoslės sunku matyt ir su geroms akims. Gerai iš
Tokia daugybė dantų gali patilpti tik ganėdino jaja. Jie pradėjo rupiu- in
jų labai geros, todėl žvėris ištolo užuodžia lavintos vuoslės palengvina šitiems žvėrims dideliuose žanduose, todėl karvės turi didelę tis, kad visi lietuviai, kaip vienas i* I
DALIS VI.
prisiartinantį priešų, žmogų arba tigrų. Pa surasti maistų. TŠernai, teip kaip ir narni-I galvų ir ilgus, ištyBUsius žandus, kadangi ki žmogus, stotų prieš skriaudžiai1 1
ni knisa
Ranin iš
___
___
kėlęs savo dideles ausis augštyn, drumblas nes kiaulės, nuolatai
knisa 7PH1P
žemę. Rauja
Triubiniai žvėrys.
tokiuose
nepatilptų
tokia daugybe didelių čias tautas ir jų valdžias reik ai au-^ M
girdi iš tolo kiekvienų balsų. Akys drum- žemės augmenų šakneles, išknistoj žemėj j ie dantų.
darni lietuviams savystovumo (au- s
Prie šito skyriaus priguli dideli žvėrys blų, vienok, mažos ir jos ne teip geros kaip ško vabalų ir jų kirminų. Šernų galva pa
Utinių dantų karvės neturi, terp piau tonomijos), nes, pasilikdami po
turinti triubų. Viršutiniai piaujanfi dantys pirma paminėti jausmai. Dasilytėjimas už nėši į kylį, užbaigta ištysusiu snukiu, apšar
kitų tautų, ir įtekme svetiJ ■
^ersikeitę į ilgas iltis. .
tai, ypač ant triubos galo, labai jauslus. vuota didelėms iltims, kurias žvėris vartoja jančių ir šakninių dantų Yra didelis tarpas; valdžia
mos
kultūros,
lietuvių tauta jo- /
karvąms
mat
nereikalingi
toki
tvirti
iltiniai
Indiškas drumblas arba slonius turi Nuo priešų drumblai ginasi savo triuba, ko lygiai kasimui žemčs kaipi noragus ir pakė
dantys
kaip
mintamtiems
mėsa
draskantiems
kiu
budu
negalėtų
užsilaikyti. Laapie 4 metrus arba 13 pėdų augščio; yra tai joms ir ilgoms iltims.
limui, išvertimui žemės. * Juos žvėris vartoja žvėrims.
biau apsilpnyta turėtų neatbūtina; ■
■ didžiausias sausžemių žvėris dabar gyvenan
Laukiniai drumblai žmonėms neatgabe ir atsigynimui nuo priešų.
susilieti su kitomis tautomis. Tai- Tl
tis ant žemės. Indiški drumblaj gyvena In- na naudos, bet teipgi jam ir nekenkia. InNaminė kiaulė paeina nuo kelių atmai
gi kiekvienas lietuvis, kurs nori j
dijose, Indo-ęhinuose, ant Milų: Ceilon, Bor dijose ant laukinių drumblų medžioja vien nų šernų. Galva naminės kiaulės trumpe
likti lietuviu, turi griebtis už viso *1
neo ir Sumatros, tokiose vietose, kur dar už norėdami juos pagauti ir prisavinti, išmoky snė ir augštesnė už galvų šernų, šeriai rete
kio ginklo atsikratymui nuo sveti "'M
siliko nepereinamos girios. Bet tokiose vie- ti nešioti sunkenybes, užmuša labai retai ir sni ir minkštesnį. Ausys labiau nudribu
mų valdžių, nuo svetimų veikėjų. 1
• tose žvėrys, kaipo laukiniai, gali gyventi tik tai tik tųsyk, jeigu žvėris, gindamas savo sios.
kurie
ardė mus tautą ir norėtųją; i
tokiose sanlygose: jie turi būt arba gyvenan laisvę, užpuola ant medėjų. Labai retai
Upinis arklys arba hippopotamus turi
išnaikinti.
Tiems tai Lietuvos vy-į 3
čiais ant medžių, arba mažais, kad galėtų juos užmuša dėl dantų, kurie gana brangus, 4 metrus arba 13 pėdų ilgio, gyveda Afri
ratas,
dirbantiems
tėvynės labttįj f
pereiti terp tankiai augančių augmenų, arba iš jų dirba visokius daiktus. Afrikoj ant koj, į pietus nuo saharos tirų. Gyvena van
reikia
neatbūtinai
žinoti
ir supra-l ilokiais milžinais, kokiais yra drumblai, ku drumblų medžioja labiausiai dėl jų brangių denyj. Jis tik vandenyj gali greitai krutėti,
sti,-valandoje,
kada
visi
lietuviai- ft
rie, laužydami ir lenkdami jaunesnius me dantų; čia daug žvėrių užmuša ir per tai ant sausžemio jis krutinasi nerangiai.
subruzdo
ir
rūpinasi
apie
atgavimą/
1
džius, gali padaryti sau kelių per nepereina Afrikoj skaitlius jų eina vis mažyn, kadan
savistovystės,
ką
mes
visgi
iško-f
A
mus tankumynus.
gi mat šitie žvėrys nevaisingi, pataitė patu
II. Atrajojanti arba dvinagiai žvėrys.
•vosime kokius įstatymus įvykdintiįl |
Karvės pilvu. S — stemplė; N — tinklas: R — rindelė, ku
ri nedaugiau kaip vienų, daugiausiai du vai-,
atgavus savistovystę. Kas busi®
I. Raguočių giminė.
ria eina suirimas maistas į tretįjį pilvą; I) — žarnos pradžia.
ku. Afrikoniški drumblai nesiduoda prisaNaminė karvė. Pirma, negu žmonės i Linija ii brūkšnelių rodo kelią, kuriuom eina pusiau sutrin įstatymdavėjais?
vinti; jie turi didesnes dar už indiškųjų au
Tuos klausymus turime viešai &
linija iš taškelių rodo kelią, kuriuom eina supradėjo auginti karves, Europoj gyveno tas maistas;
sis.
'
kramtytas maistas.
diktuoti, nieko neslėpdami, teisy- W
laukinis bulius ir laukinės karvės. Tų lau
Juo didesnį žmogus daro pasikrutinimų, bę kalbėdami, nes teisybė tik gal. I
kinių raguotų galvijų atmaina, pratėviai da
DALIS VII.
bartinių auginamų galvijų, jau seniai išny juo smarkiau dirba jo organai, rankos, kojos tikrai išliuosuoti mus iš po junge I j
ko, liko tik iš jų išsidirbę naminiai, žmonių arba raumenys, juo daugiau reikalauja val ir įtekmės svetimos kultūros BĮ
Poranagiai žvėrys.
gio atgavimui per pasikrutinimus. ir darbų „dvasiškosios ir ekonomiškos”. B
, Žvėrys šitie turi vienų, daugiausiai dvi auginami buliai ir karvės.
Žinome, kad Lietuvoje vyvena^Bs
Yra daug visokių rasų naminių karvių; nužudytų, apsilpusių pajiegų. Gulėdamas įvairių tautų žmonės. Neturėda-,®
pori pirštų. Galai pirštų užbaigti nagoms.
gi,
nekrutėdamas
nenužudo
’
tiek
pajiegų,
to

jas augina veik ant viso žemes paviršiaus;
mas statistikos (apie statistiką rei
kur jų pirma bebuvo, kaip antai- Australi dėl ir maisto tiek nereikalauja. Kas yra su kia neatbūtinai rūpintis) visų gy-1 ■I
I. Neatrajojanti poranagiai žvėrys.
joj, ten atgabeno europiečiai kolionistai; nė žmogumi, tas pats yra ir su gyvuliais. Jei
Šernai turi 2 metru arba 64 pėdų ilgio; ra naminių raguotų galvijų tik ant tūlų ma gu karvė, paėmus pundelį žolės čiajau turėtų ventojų, negalima tikrai pasakyti,
kiek yra lietuvių, lenkų, maskolių,
suaugę sveria po 500 svarų.
žų, dar europiečių neužimtų mažų Balučių. jų ir sukramtyti, turėtų daug laiko žudyti žydų, totorių ar vokiečių. Tarpe
stovėdama
ant
kojų.
Bet
karvių
pilvas
teip
Šitie žvėrys gyvena girių tankumynuo Raguoti galvijai auginami veik visur žmo
se; jiems, teip kaip ir drumblams reikia da nių, jie yra svarbiausiais naminiais gyvu sudėtas, kad jos gali ryti nevisai susmulkin tų gyventojų eina kova ne ’til
ryti kelias per girių tankumynus; kadangi liais. Visi žino, kiek naudos žmogui atga tų, sukramtytų žolę,, bet gali paskui jų atgal prieš svetimas valdžias, bet eini
jie gyvena labiausiai drėgnose girių vieto bena naminė karvė: ji maitina žmogų, duo paimti ir galutinai sutrinti besiilsint gyvu drauge ir kova tarpe luomų Lietu I
voįe, ypač tarpe turčių ir darbi
se.
•
da maistui pienę. Mėsa ir taukai eina mai liui, kų vadina atrajojimu. Todėl karvė ne ninku. Taigi, atgavus savistovi 1/
reikalauja
daryti
teip
daug
pasikrutinimų,
Galva jų turi kylio pavidalų, liemuo su stui žmogaus. Iš odos žmonės turi apautustę įstatimdavėjais bus reprezej
spaustas iš kraštų, todėl nesunku šernams vus, iš ragų dirba šukas ir kitokius daiktus. dėl ko neišaikvoja tiek pajiegų ir reikalauja tantai bagočių ir proletariįau
ir maisto mažiau. . Žinoma juk, kad gyvulių
prasimušti net per tokius girių tankumynus,
Visi žino, kad mėsa maitingesnė: suval augintojai, norinti gyvulį greičiau nupenėti, (mes juk norime, kad jais būti#
per kokius kiti žvėrys pereiti negal: savo gęs mėsos šmotelį žmogus ilgiau nepajunta
si žmonės. Rd.). Kaip tieji#
smailia galva jie, kaip su kyliu, praskečia alkio negu suvalgęs tokį jau duonos šmotelį, neduoda jam daūg vaikščioti, per tai ir dau sitaikys susivažiavę ir kokiu j !
giau
maisto
eina
padidinimui
kunę,
nedaug
tankumynus ir tokiu bud u daro sau kelių.
vaisių, arba kokio kitokio augmeniniomai- eina atnaujinimui nužudytų krutėjimu ir bė skelbs įstatymus, tai ne mana <
Bėgdamas šernas tvirtai remiasi ant sa sto. Taigi išpuola, kad augmeninis mai giojimu pajiegų.
užduotis kalbėti. Aš noriu tiS
vo trumpų kojų, ypač ant dviejų pirštų už stas ne teip rųaitingas kaip mėsa. Karvė
rodyti
ant trečios luomos, luoi J
Pusiau sukramtyta karvių žolė, maisto
minta žole ir ji gana didelis gyvulys. Ta
baigtų raginėms nagoms.
kunigų,
kurios nėra galima si* /
dėl, palaikymui gyvybės ji turi suėsti labai kanalu eina į pirmutinį, didelį pilvų, o iš jo kyti nė su darbdaviais.nę su dalh.
—
į
antrų
dalį,
į
teip
vadinamų
tinklų.
Paė

daug žolės.
dusi užtektinai žolės, karvė gula ilsėtiesi. ninkais (Jeigu ji neprisidės ta
S
•
Jeigu teip dideliam gyvulini kaip kar Tada suminkštinta jau žolė, mažais kųsniais išliuosavimo tautos ir įstatimda ii
vė, reiktų nukasti kiekvienų žolės stiebelį iš tinklo eina atgal į nasrus ir gyvulys jų an stėj nedalyvaus. Rd.) dėlto, 11
, Sloniai arba drumblai tankiose giriose.
skyrium,
ji niekada negalėtų priėsti, atsiei tru kartu sukramto, sumala jau galutinai. .ji skelbia mokslą ne žmonišką, ®
Einant girios tankumynu, didelis drumtų
ant
galo
nuo bado padvėsti. Užtai ji Padariusi tų, rija į trečių pilvo dalį, o iš jos dievišką, kad ta luomą nieknorjL
blo kūnas, suspaustas iš šonų, yra kaipi ky
griebia
žolę,
rauja
žandais. Ji griebia pluo jau pereina į paskutinį L, kur būva galuti nesirūpino nė apie kapitalistų, K
liu, kuris nustumia į šalis tankumynų me
štų
žolės
savo
ilgu,
šiurkščiu liežiuviu, pri nai perviriuta, iš jos reikalingos atnaujini apie darbininkų reikalus. Ji B
džius,- krumus ir šakas. Jis laužo medžius
lenkia
prie
apatinių
piaujančių dantų, pri mui kūno dalys eina į kūnų ir kraujų, netin rūpinosi ir rūpinasi visur tik aB
vidutinio storumo, pertraukia apsivynioju
spaudžia
paskui
aštuoniais
apatinio žando kančias kaipo mėšlų gyvulys išmeta laukan. savo reikalu^. Taigi reikia ui
sias apie medžius rietenas net tokio storio
i
aštriais
piaujančiais
dantims
prie kieto, ne
kaip žmogaus ranka. Drumblai turi milžini
Didžiausiais karvių priešais yra nuodin klausti veikėjų Lietuvoje: ar kuri
turinčio
dantų
viršutinio
žando.
Paskui,
gai
neturinti
jokio
ryšio
su
žemil
S
škų pajiegų: naminiai, Indi jose laikomi,
lenktelėjusi galvų, nuplėšia apžiotų žolės gi augmenys. Bet karvės turi gerai išlavin ku mokslu, turi būti .prilėiJ
drumblai lengvai ant nugaros gabena sun
tas vuosles, su kurių pagelba atskiria nuo
pundelį.
kenybes 1600 svarų arba daugiau.
dingus augmenis nuo nenuodingų; nevienas prie įstatimdavystės? Reiktų r<
Ganosi karvė labai ilgai. Ėsdama žolę, gal patėraijo ypač giriose,kaip karvės noriai duoti šį klausymą apsvarstymui B
Savo panašioms į storus stulpus kojoms,
bi
e fl
ji
negali
gulėti ant vienos vietos, kaip tai ėda valgomus grybus, o aplenkia nuodingus. suomenei.
prilaikančioms kūnų sveriantį netoli 8000
Kunigų
luomos
atstovai,
muši
daro
draskanti,
mintanti
mėsa
žvėrys
ėsdami
Karvių šnervės visada drėgnos kaip ir šunų.
svarų, drumblai sutrupina žemiau augančius
išmanyme
negali
būti
prileisi
pagautį,
bet
turi
palengva
eiti
rinkdama
žo

Už tai girdi ir mato, nors turi dideles akis,
giriose krumus ir jaunus medelius. Ant pė
lę. Todėl tai, sunkus karvės kūnas remiasi ne geriausiai, tie organai ne labai išlavinti. prie įstatimdavystės Lietuvoj, kJ
dų, pirštų nematyt, pėdos panašios, į didelius
kaip trioba ant stulpų, ant savo tvirtų kojų. Nedraugais karvių yra ir visoki vabalai: mu dangi jie klauso ne tų tautp
griežinius.
Karvė remiasi, eida sės, varmai, vuodai, sparvos. Karvės juos įstatymų, kurių tarpe gyvenig
Drumblų oda stora ir kieta, todėl jos nė
Šernai.
,
tik įstatymų popiežiaus, ar PoMh
ma galais dviejų pirštų ar- nuo savo kūno nubaido su uodega.
joki medžių ir krūmų akstinai negali sužei
donoscovų,
gyvenančių svotui
< ba nagoms. Pirštų galai
Stora oda saugoja kūnų nuo sužeidimų
Svarbiausiu atsigynimo ginklu karvių Pius X, dvasiškas caras, sa^^n
sti. Oda beveik visur plika. Mat šitie žvė
*
užbaigti
dviem
nagoms,
yra jų ragai. Ragai tie yra tai tuščios ragi
rys, eidami per girių tankumynus, trinasi į bėgant per akstinuotus girių tankumynus.
todėl žvėris tvirtai remiasi nės makštys, užmautos ant kaulinės kaktos enciklikoje į vyskupus Lenkij|3J
medžius ir jų šakas, tai nors kūnas butų ap Jeigu, paveikslan, avis turėtų bėgti per to
kuoaiškiausiai sako: kad jis su cV. ( |
*4 kojoms į žemę, gali laipio išaugos, vadinamos gyvuoniu. Kaulai kau
žėlęs plaukais, jie visgi greitai nusitrintų. kius tankumynus, tai krūmų akstinai išpa
ruMaskolijos ir jo Činaiftiinkais ri| j
ti
ant
gana
otačių
kalnų.
šiotų
jai
visų
vilnų
ir
subadytų
visų
odų.
J
kelio labai stori, išlaiko ir smarkiausius sū pinsis tik apie tikėjimiškus lepi f ]
Kadangi šitie žvėrys gyvena šiltuose kraštuo
Du
trumpi
užpakaliniai
gi kieti šeriai tik geriau išsišukuoja,
ria vimus. Kaklo raumens drūti ir riėl to di
se, kur šalčių nėra, tai jiems šilta vilna ne Šernų
pirštai nesiekia žemės, tie džiausia pajiegą yra kakle. Todėl, ariant, ir lietuvių reikalus ir apie tų -Sar
akstinai jų negali išpašioti.
reikalinga.
sunykę, rodo vien, kad jaučiams jungų' geriausiai pritvirtinti prie gy ventojų dvasišką gerovę( myli/ f |
Šernų akys mažos, apsiaustos* tankiais
Drumblai minta augmenims. Maitini blakstienais,
karvės išsivystė iš žvėrių kaktds arba prie ragų, Ne reikia užmiršti, savo tautą kunigai ne visada kla" į
įsodytos giliai, todėl ir jų ne
mui tokio milžiniško kūno reikia labai daug gali užgauti krūmų
turėjusių
daugiau pirštų. kari, ypač, kalnuotuose kraštuose, jaučius sp popiežių enciklikų. Rd.). į j
akstinai.
maisto. Todėl tai drumblai turi milžini
Kadangi karvės turi vartoja teipgi vežiojimui sunkenybių, vietoj Dora gi popiežiaus nuo 2000 L 1 t
Šitie žvėrys gyvena plyniose. Bėgant
škus šakninius dantis. Kožnam žande, abie
jau yra įrašyta Biblijoje Luk.XII
tvirtus kaklo raumenis, tai arklų.
27. ir išreikšta Šiais žodžiais:
I |J
jose pusėse yra tik po vienų šakninį dantį, per klampias vietas, abudu viduriniai pir
jos
ilgų
laikų
gali
laikyti
štai lenda į žemę, bet tųsyk ir du užpakali
Avis ir ožka. Prie tos pačios gyvulių „Bet priešus mano, kurie noi;
bet užtai jie milžiniško didumo.
žemyn
nulenktų
galvų,
ga

teipgi pasiekia žemę ir per tai pėda uži Karves
šeimynos priguli avys ir ožkos. Laukiniai tų, kad ant jų viešpataučia, atv- t
koja.
Milžiniški dantys turi būt teipgi milži niai
ma
daug
vietų. Per tai ir kojos O — pečiai; sp — prte- li per išti.-as valandas pratėviai abiejų šitų gyvulių gyveno kalnuo kitę čia ir užmuškite akyse i '
niškuose žanduose. Ir iltys turi turėti tvir neklimostaplatesnę
petis; E —alkuni: HwĮ graužti žolę nuo žemės.
labai giliai ir žvėris gali perbėg —
se. Todėl ir naminės ožkos ir avys lengvai no”. . ’
kelieua*: 51 — blauz
,
<J t*
tų paramų. Todėl drumblų galva labai di ti ir per klampias
Kadangi šitie žvėrys laipioja
da; 1, 2, 3 — piratų s*vietas.
po
kalnus,
tokiam
laipiojimui
pri

Tie
žodžiai
buvo,
kaip
rodo
is,
< ■
delė.
nariai.
rija labai daug mažai mai- taikytos jų kojos.
Po šernų oda yra stora eilė taukų, arba
Į
rija,yra ir šiądien (bet tautų d<M (
Kad žvėris galėtų nuo žemės paimti mai
tingų medegų, tai pilvas jų labai didelis ir
gali nesutikti su ja, o tautišL'
stų, jis turi turėti arba ilgų kaklų, arba ko lašiniai. Taukai tie saugoja kūnų nuo atša žarnos ilgos.
limo,
kadangi
jie
neperleidžia
iš
kūno
šilu

turi Šiądien sekti ir kuniįJ
I
jas tokio sudėjimo kaip žmogaus rankos, ka<X
(Toliausbus )
Visos miltingos augmenų dalys; kaip
jeigu nenori įtekmės nustoti. Rl
joms galėtų paimti nuo žemės maistų ir nu mos. Todėl tai šitie žvėrys gali ilgų laikų
tai: krakmolas, cukrus, baltymis ir tt, yra
pamatu kaip cariškos teip ir ku
nešti į snukį.
Bet drumblai kaklų turi gulėti šaltame dumble ir nenušala.
V'
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giškos doros, nes Pius X sako,kad mystę, mokėkime sujungti visas deika meluojąs, kąd jis vienas nebūtų teisybė, tai kokios gi yra liuosavitnui iš caro nagų paduo kliučenija Liublinskoj unii d o
II Laikraštis „Mo’va” pagat.
jis yra vietininku dievo ir galva savo pajiegas ir dirbkime ii vien. (arba viena L. S. D. P.) dirba priežastys, kurios stumia žmones dant tautos valią po valia popie smerti Stefana Batorija.
Tom no, jog garsus maskoliškas^^H
visų krikščionių, o caras iš jo myPartijos buvo ir bus pas visas (partijos gali veikti vien ten, kur žudyti vieni hitus pikčiaus tigrų? žiaus. Broliai! prie darbo. Va pervyj. Peterburg. 1901 m. 780 las Kufopatkin, savo pisOBj
listos viešpatauja. Ant to pama .tautas, be jų neapsieisime ir mes, jas tauta paremia, taigi ir revoliu Gal skaitantiejiefi mano žodžius; landa kruvinos karės išmušė. Lai pusi.
X1250000, atsiėmė iš ciecoriš1c3|
to popiežija ir visos višpatystės lietuviai, ir
jos reikalingos. cija remiasi ant tautas, o ne ant dievas yra priežasčia įvairiausių kraujas užtręšia dirvonus Lietu
banko ir išsiuntė į užrubežius. Ms
yra subudavotos.’o tie žodžiai išsi Mokėkime vienog godoti kitų nuo partijos. Rd.), p. Butkus randa karių, pasaky* ,^Carai kelia kares vos! Tai gyvuoja tautai
tyt jaučia, kad caro sostas ga
pildo šiądien, tokioje Šviesoje,-kad mones. Jeigu reikalaujame Lie revoliucijoj dalyvaujant dar ir ki vien dėl grobimo ^urtų ir įgijimo Kun. V. Dembskis, S. L. L. sekr.
griūti.
net akli mato, kaip tūkstančius tuvai autonomijos, t. y. patrėdy- tas kokias ten partijas, ir kaltina didesnės valdfros’l? Netiesa! Ka
priešų veda tarnai caro, ir užmuša stės, parodykime, kad mes moka Lizdeiką, kad tas joms neduodąs res sukelia ir palaiko tik kunigai.
II Mieste Farreon Meksike, an
akyse popiežiaus pasikėlėlius prieš me rėdytis be vaidų, be barnių. suprast. Gaila labai, kad ameri Garb. „Lietuvos” redaktorius, ne Reikaluose kankintinių
baliaus stengtasi utnuodintais va/
Ii
Maskvos
jeneral-gubernatorius
jo viešpatavimą. (Jeigu yra po Bukime vyrais.
kiečiai, matydami laikraščiuose užginčys manc|ing| kad karė tarpe
kasos,
t
Du baso v apginklavo niekiausios giais susirinkusius nunuodinti. lį
piežiaus mokslo priešai, tai tas
Socijal-revoliucijonieriai turi sa darbą L. D. P. tiki, kad iŠtikro ji Chinų, Anglijos, ; Prancūzijos,Vo
Tūli musų tautiečiai užmano veislės valkatas ir iš jų suorgani valgiusių, 9 y pato s jau numirė, c
aiškiai rodo, kad Šiądien yra žmo vo Komitetą aukų rinkimui, ir ge yra Lietuvoj ir dar net jai revoliu- kietijos, Suv. Valstijų Amerikos Kankintinių kasą pavesti Socijadaug yra dar pavojingai sergant
nės tie pats, koki buvo ne jau rai. Privalome, kaip sakiau, visi cijinį darbą pripašįsta. Turbut tas ir tt. užgimė jąe ^ėlko kito, kaip listams varymui revoliucijos Lie zavo pulkus „juodosios šimtinės”, čių.
kuriuos
paskui
neįstengs
suvaldy

2000 metų, bet net 30 metų atgal. juos šelpti, kas atlieka gerą dar darbas svarbus, jeigu net vardas tik užvedimo Chinijoje krikščio tuvoj. Man rodos, kad čia yra
ti, kada jie, teip kaip Odesoj, pra
Rd.) Argi popiežiui nusibodo bą.
jų nėra žinomas žmonėms. Tie niško tikėjimo (karė ta buvo už nesusipratimas. Kankiatiniai pra
II Peterburge skaitlių štraikuo^i
dės
skersti apšviestesnius žmones.
žiūrėti, iš Vatikano rūmo ant prie
Tautiečiai, kuriems rupi ypatin sa, paskutiniuose nr. „Varpo” ir ekonomiškus reikalus ir politišką sidėjus revoliucijai nepasibaigė,
jaučių
darbininkų paduoda jau antj
šų liejamo kraujo, kad jis paliepė gai Lietuvos ateitis, teipgi gali su „Ūkininko” jie surinka išsigandę, įtekmę, užmušimas misijonierių bet priešingai, skaitlius jų daugi Mat caro tarnai, norėdami palai 50000. Čia buvo jau teipgi susi-1
i
vyskupams Lenkijoje ir Lietuvoje tverti savo komitetą ir rinkti aukas kad jiems jau net vardo nenori buvo tiktai progą. Rd.). Aš ki nosi, todėl Philadelpbios draugy kyti biurokratijos galybę, ne nie rėmimai darbininkų su kariumene^
kina nė biauriausio ginklo. Bet
visokiais budais organizuoti savo grynai tautiškiems dalykams.
pripažint, ir sakosi, kad ir jie dir tos priežasties neradau ir nerandu, stės,kurios aukavo ant kankintinių
ir 50 žmonių likosi užmuštų.
pasekėjus nuraminti neužganė Šitą tautiškąjį komitetą, kaip bą. Bet atminkit visi, kaip jie gal kaip misijonierjus,įvairių tikėjimų, reikalauja, kad sušelpimui kankin kas bus iš Maskolijos, jeigu nedo
riems
caro
tarnams
pasisektų,
su
dintus darbininkus, (o tie juk jau laike Paryžiaus Parodos, privaly dirbt, ir kokią naudą jų darbas ga .kurie, beplatindami kiekvienas sa tinių ir kad tam ukslui butų tie
'II Per Hamburgą į užmarius šį-|
Šiądien neklauso spangai kunigų tume išrinkti, neveizint ant parti li atnešt, jeigu jie gyvena užrube vajį, nesutinkančius su tikėjimu musų centai sunaudoti tik be skir pagelba tamsių minių, išskersti vi met iškeliavo 131596 išeiviai, o peri
prisakymų. Rd.). Taigi veikė jų ir nuomonių, ir tai ant tų pėdų. žije, jie ne gal nei dalyvaut. de chiniečių, sukėlė boxerius ir tie iš tumo partijų. (Ką čia vilkti kan są inteligenciją? Be inteligencijos Bremą 175550. Lapkričio mėne-j
jai Lietuvoje, žiūrėkite kokioje Tas komitetas butų vienas ant vi monstracijose, tai ką jie gali pada plovė krikščioniškus kunigus su džiojimus vieni kitų. Juk žinome kad juk Maskolija nupultų žemiau ne syj vienok keliaujančių į užmarius
gu dabar stovi chinai arba Afgani
pusėje stos visi mus kunigai. sos Amerikos.
ryt? Gal p. Butkus pasakys: yra jų neofitais. Ar tos viešpatystės kankintinių komitetas neskirsto
stanas, kur visgi daugiau negu šįmet buvo mažiau negu pernai.
Ar jie klausys popiežiaus prisakys
Apart to, kiekvienas distriktas, Lietuvoj gyvenantiejie. Ašgi pa ne apskelbė karės apgynimui tikė kankintinių į partijas, taigi pasar
terp
Maskolijos kaimiečių yra mo
iI
mo ir girs carą, ar pasiprie- arba kiekvienas didesnis miestas sakysiu, kad Lietuvoj gyVenantie- jimo savo kunigų? Ar bagočiai ga nereikalinga ir ji skaudžiau už
II Priešais salą Vancouver, ant
kančių
rašyti ir skaityti.
Šins popiežiui, ir Yus jo prak eik- galėtų išsirinkti vietinius komite jie demokratai nešasi net tokį laik Anglijos, Maskolijos, Vokietijos gauną aukų dalintojus. Rd.).
Didžiojo oceano, su visais žmo
I
tais, kaip bibliškas darbininkas Jė- tus, kurie užsiimtų aukų rinkimu. raštį skaityt į mišką, kaip „Sieve- etc., išplėšdami daug turtų ir už
Aukavom ir delegatui į Nyder
nėms paskendo angliškas laivas
II Maskvoj, revoliucijonierių ei
1! zaus, kurs carui neuždirbo dviejų Girdėjau, kad New Englaud’e toks ro-Zapadnoje Slovo” tai faktas, grėbdami didelius plotus chiniečių landus. Mes patariame, kad tos
„Pass of Milfort”. Ant jo buvol
grivinų.
komitetas jau yr nuo seniai. New (faktas* gal būt paremtas arft žemės, ne buvo įrankiu užvedimo aukos sudėtos delegato kelionei, lėse kovoja ir moterys ir neapsi- 25 jurininkai.
Vienintelė mus tautos istorijoje Englande socijal-revoliucijonieriai teisybės.',,Demokratai” juk suside ten krikščioniško tikėjimo? Juk- butų apverstos revoliucijos reika leidžia vyrams , net mūšiuose.
valanda, kurioje lietuviškiems darbavosi išvien su tautiečiais už da iš inteligentų, o toki juk žino gi „Lietuvos” skaitytojai žino, lams su pasarga, kad jos butų per Varšavoj ant kiemų policijos dalių
II Charkove buvo minių susirė
„Kriviams” atsidarė durys kalėji tatai ir aukų surinko daug daugiau kad nėra pavojaus cenzūruotą kas yra parašyta dievo įkvėptoje duotos į tautiškąją revoliucijos pastatė revolverines kanuoles. mimai su kariumėne. Čia 657
mo ir gali atsikratyti nuo abiejų nė kur kitur. Revoliucijai ten su laikraštį skaityti. Rd.). Tai ko biblijoje: „Ir bus vienas piemuo ir kasą ir kad pinigai butų skiriami Lodziuje užgimė visotinas štrai- ypatos tapo užmuštos arba pašau
kas.
Dirbtuvės uždarytos, / ant
despotų: popiežiaus ir caro. Ga rinkta apie 500 dol., o tautiškiems kios jus nuo jų ir revoliucijos su viena avinyčią”, tai yra vienas ti visoms
veikiančioms
par
tos, 137 pateko į kariumenės’ ran
na viešpatavimo caro. Sukilome. reikalams apie 800 dol. (iš tų 500 lauksite! Už tokius tai didvyrius kėjimas. Nes vienas piemuo ne tijoms lygiai. Socijalistams pave ulyČių nėra nė karų, nė vežimų. kas. _
■ Kamgi reikia, kad šalę caro, po- dol. emancipacijai lietuviškųjų mo Dr. Šliupas, p. Butkus ir kiti, 'skelbs savo avinams ant syk daug sti mes nesutinkame, kadangi pas Peterburge, prie Narvos vartų
' f piežitis įkurtų savajį?!! . (popie- kyklų, o apie 300 dol. gavimui au piaujasi ir drabstosi purvais! tikėjimų. Taigi, dėl įvykdinimo kutiniame laike jie pasirodė neišti darbininkai teipgi parengė barika
II Maskvoj, 300 revoliucijoniej
žiaus viešpatavimas jau šiądien ne tonomijos).
Kad aukos neteisingai buvo pada vieno tikėjimo reikės dar prašalip- kimais (Kame ta jų neištikimybė? das. Maskvoj Rostovo kareivių rių įsiveržė į biurą puslaptos poli
Broliai lietuviai! latviai jau teip lytos, tą ir sanariai Komiteto pri* ti visus priešingas tikėjimus. O Rd.) arba vienpusiais (tas ne reiš regimentas perėjo į revoliucijonie cijos viršininko ir jį nušovė.
teip galingas, užteks išjgriauti caro
rių pusę.
sostą, tas yra svarbiausiu. Rd.). kaip išvijo maskolius ir vokiečius pažino (tokio pripažinimo nebuvo be karės už tikėjimus nebus gali kia tą patį. Rd.).
Ar ne matome, kaip jis pasielgė iŠ savo tėvynės Latvijos. Tele matyti, kadangi protestus kėlė vis ma apseiti. (Jeigu toki idealai
Aukavusios Draugystės:
I Profesorius Alex Bell iš Cape
susitaręs su Napoleonu pasibai- gramas praneša, kad Lietuvoj ir tos pačios ypatos, o ne aukavusi šios dienos tautų, tas turėtų buts Dr-tė Šv. Antano,
II Estijoj, revoliuciįbnieriai, kad
Breton,
padirbo naują lakiojimo
f gus Prancūzijos revoliucijai? (šią- viskas virte verda, ir kad lietuviai visuomenė. Rd.). Dėlko teip bet šiądien tautų idėalai ne iš bi Dr-tė Šv. Juozapo,
apsunkinti gabenimą kariumėnes,
mašiną,
kuri
kaip sako, gali lėkti
| dieninių prietikių negalima jau nutarę jungtis su latviais, rinkime buvo aukos padalytos ir kas kal blijos pasemti. Rd.). Tik ra ka Dr-tė Algirdo Uzarų,
papiovė tiltų medinius balkius.
prieš
vidutinio
smarkumą vėją, *
\ prilyginti prie Napoleono laikų. tautišką komitetą jeigu teip nega tas? Aš, kaipo dalyvavęs tame rė yra ir bus vedama slapta. • Ve Dr-tė Vitauto kareivių,
Atbėgęs ant papiaiUos vietos pašaIr su Mikalojum negalės tartiesi, lime, dėkime kuogausiausias au susivažiavime, trumpai pasakysiu. dant ją atvijai, prisieitų visiems Dr-tė Petro Armino,
žierinis trūkis nupuolė į upę'Narvą. Prie to labai daug žmonių
' * jeigu jo sostas sugrius. Rd.): Ne kas, nes tų aukų, turbut, reiks, ir Aukos teip buvo padalytos už tai kunigams draŠkytis. O to jie ne Dr-tė Lietuvos,
Redakcijos atsakymai.
kitaip pasielgs susitaręs su Mika daugiau kam nė agitacijoms.
kad Dr. Šliupas teip norėjo. Pir nori žmonėms parodyti. Jeigu Neprigulmingas KHubas.
pražuvo, bet tikro pražuvusių
Rutkui. Nė jokia redakcija nej
lojų. Jei bent ir lietuviai norėtų
mame susivažiavime, kaip matė vieni carai su pagelba bagočių be
skaitliuos dar nieks nežino. Į
J. JKomitetas: A. Linauckas,
. A ?
duoda
abonentų
adresų
ir
duoti
• turėti savo Kommuną ir vėl laukti
me iš protokolo, dalyvavo tik trįs grėbdami svetimas žemes nesirū
upę nupuolė ir kareiviškas trūkis
J. Matulis,
neturi tiesos, kadangi kartais kas
Kas kelia revoliuciją? sanariai Komiteto. Baltrušaičio ir pintų apie įvykdinimą vieno tikė
i
kęrftėjimuose, kaip prancūzai diegabenantis vieną eskadroną gvar
J. Butkus.
galėtų
ir ant ko blogo suteiktus
|- noš, kurioje turėsime vyti laukan
dijos revoliucijos. Beveik visi bu
Draugas J. Butkus, „Lietuvos” Dr. Bacevyčiaus nebuvo, dėlto Dr. jimo, arba palaikymo daugelio ti
adresus
sunaudoti. Laikraščių iš
vę trukyj kareiviai prigėrė.
Jėzaus draugus su 'apokaliptiška 46 nr., patalpino protestą prieš Šliupas jų balsus pasisavino. Sir kėjimų, tai nė vieni, nė kiti neišleistuvės
negali daryti nė jokių
bestija,kuri net XX amžiuje nesi- Lizdeikos reikalavimą, kad visi vydas su Naujoku negalėjo prie- drystų vesti karių, nes kunigai
išėipimų:
jeigu
neturi tiesos duoti
\ t gedi garsinti svietui savo priešų pinigai butų atiduoti vienai Soči- šinti's. Šliupas pasakė: „Aš teip greit jas sustabdytų, sukeldami
II Pabėgo prezidentas respubli adresus abonentų vieniems, ne ga
lt krauju rašytas enciklikas.. Bro jai D. D. P. Kodėl p. Butkus ne noriu”. Ir teip tapo padaryta. žmonės prieš carus. O ir jie pa
kos San Domingo, jenerolas Mo
Istorija apieGenovai- rales. Kaip spėja, jis yra pas re- li duoti ir kitiems. Pretensijos to
liai Kriviai! Pažvelgkite svarbes- pasakė, kad p. Lizdeika pabėgo su Kada paskiaus pasipylė protestai, tys liautųsi vogti ir apgaudinėti
dėl Tamistos yra be pamato.
|
nioje valandoje nors į pasielgimą savo kompanija palikęs visą dar tai Šliupas vėl, nepasiklausęs kitų žmonės savo tikėjimais. Bet kad t ę. Išguldė Laurinas Ivinskis, voliucijonierius. Kongresas pre
Ryga.
1905
m.
133
pusi.
Harrison, Clintom. Protestai
1 Irlandijos kunigų, kada jiems po- bą kitoms partijoms (kurių, kas- Komiteto sąnarių, papylė atsaky kunigai visuomet kėlė kares ir
zidentu pagarsino jo vietininką jer piežius paliepė nesibuntavoti prieš žin dėlko męs neėsame girdėję, mus „nenuoramoms”, mislydams, kels, tai nėra abejonės, kad ir ca Šitos pasakaitės yra jau keli lie nerolą Carceras. Šitoj respubli kilo už gana svarbius reikalus ir
valdžią Anglijos kam reikalauti trankydamies po Lietuvą)” Aiš kad jo žodis užmuš visus tokius, rai, neapseidami be kunigų noro, tuviški vertimai. Su ja susipaži koj užgimė jau vėl revoliucija. Ne jie visgi šį tą išaiškino. Tamistos
K Home Rule (autonomijos). Airių ku, kad p. Butkus mato, jog kurie drystą dar balsą kelti. Bet nesiliaus vedę tikinčius į dievą, no jau ne vienas Jietuvis, todėl nė toli miesto San Domingo buvo jau gi korespondencijoj svarbių žinių
kunigai prispyrė jį atšaukti encik- kraujas pasiliejo musų brolių ir apsiriko. Atsirado tokių, kurie prieš kitaip tikinčius, arba visai ra ką apie ją plačiau rašyti.
susirėmimai revoliucijonierių su ne buvo, ypač ne buvo aprašyta
įg liką, o tuomi sudrutino partiją seserų, bet kas veda tnos musų jam ir į akis išdryso pasakyti tie neįtikinčius. . RuegtaiPi girdėjau Gpležninkas Jaunikai rando kariumene. Svetimi amba bėgančių atsitikimą, todėl ar j> pa■ reikalaujančių autonomijos, kuri brolius ir seserys Kas tie yra są. Atkeršydamas už tokią drą lietuvius kalbant: „Padek diėve čiams dienos. Iždas Ma- sadoriai iŠ savo vasarinių gyvettfc tilpo anksčiui, ar vėliau, skirtumo
.nedarė.
■j ten neužvylimai įvyks. (T£tgi čia musų broliai ir seseris, kurie lieja są atsisakė iš socijalistų partijos, carui Maskolijos sumušti pagonus, cejevskio. Ryga. 1905 rii. 54 mų pabėgo į miestus.z
kurie
nori
išnaikinti
mus
tikėjimą,
pats garbingas autorius patvirtina, kraują? Cjie, pirmiausiai yra žmo mislydamas, kad be jo partija
pusi.
Skarmaliui. Protestus jau už- I
. ' kad šiądien popiežių galybėm ne to nės lietuviai. Rd.). Prie kokios grius. Ir čia apsiriko. Po jo at (teip kalbanti neturi juk nė jokios
baigėme.
Talpiname vien liku- Į
II
Terp
pietinės
Amerikos
res

Trumpas Pamokymas
kia jau kaip buvo dar praėjusiame jie partijos priklauso, (jie, turbut, sisakymo susitvėrė į trumpą laiką įtekmės ant karių nė tamsių nesu apie Nekaltą Prasidė publikų Venezuelės vėl užgimė di sius nuo seniau. Kad reikia pro- '
šimtmetyj. Ji remia ir mus jau priklausoį-prie lietuvių tautos. 4 kuopos, čia jau pasiuto. Už prantančių minių, norais randai jimą P a n.
Š v e n č. iš deli nesutikimai, kurie gali net ka testus 'užbaigti, kad jie nieko ne
drutyn. Rd.),
Rd.), ir * las su jais lieja krauja? tai apšaukė Širvydą ir Baltrušaitį nesirokuoja, tik išnaudoja jas ir priežasties 50 metų Jubilėjaus ap rę pagimdyti. Venezuelės prezi pertikrino,rias yra juk redakcijos
Lai prasmenga palaikytojas ca- Viliuosi, kad nieks negalės tvir diktatoriais, ir tik viską darančiais kitokiams mieriams. Rd.). Mus garsinimo tos tikėjimo tiesos. Vil dentas Castro pareikalavo išdavi apreiškimu. Nėra todėl tikro rei
I
rizmo su jo kurstymais rengti juo- tinti, kad juos veda kitos kokios ant savo naudos. Ar ne'pripažys broliai žuvo Mandžiurijoje gin niuje. 1904 m. 40 pusi.
mo pabėgusių į Columbiją. jenero- kalo traukti ilgiau lygiai protestus,
B dasias šimtines! Te gyvuoja dva- dar negimusios partijos, nieks ne dabar p. Butkus už tokius darbus dami tikėjimą”. (Ne už tikėji
lų, bet toje atsisakė reikalavimą kaip ir nurodymus protestų nau- *
Liturgika R y m o • Ka
mą jie žuvo, tik už politišką caro
siškai laisva Lietuva! Te gyvuoja galės užginti kad veda visą daly kaltu Dr. Šliupą, o ne Lizdeiką?
išpildyti. Minėti jenerolai prigu dingumą. Todėl Tamistos rašte
Man rodosi, kad čia - kaltas Dr. įtekmę Azijoj. Rd.). Taigi nė talikų Bažnyčios. (Su lėjo mat prie suokalbio prieš pre lis aiškinantis tą patį, jau ne gali
■L revoliucija su teisingu seimu Vil- ką L. S. D. Partija (reikia priKSiujel
patilpti. Gįina jau tų visų pole
slaityt ir t. v'. „Draugo” organi Šliupas, kuris su žmonių aukoms ra nieko stebėtino, kad ir vadai trumpintas išdavimas). Rankve- zidentą Castro.
‘
• Kun. V. Dembskis.
mikų ir vaidų.
zacija, nes tik Kapsukas piovėsi elgiasi, kaip su savais pinigais, maskoliškos kariumenės vedė žmo dis išguldymui tikėjimo jaunuome
užrubežije su L. S. D. P., (turbut bet ne Lizdeika,nes dar pifm jo jau nes į karę su ikonoms popų ir mus nei. Sudėjo Mag. Šv. TheologiII į Maskvą atkako pagarsėjęs iš
visuomenė pradėjo protestuot. kunigų palaimiųti. Pažvelgkime jos, kun. D. BonČkovski's, Kijevo
7 d. sausio pn. 869 33rd PI.
peikia tautiškojo komite tik su Lizdeika. Rd.), bet Lie (kur
nepasisekimų
karėj su Japonija,
mokyklų
kapelionas.
Lietuviškai
tię protestai pisuomenės bu dar nors į kelių sektų theoliogijas,
tuvoje jokių perskirimų nebuvo, ir
4
vai.
vakare, atsibus susirinkimas
kazokų
vadovas
jenerolas
Misčento aukų rinkiniui.
o suprasime, kad stulpu palaikan išvertė kun. Julijonas Jasienskis,
darbas ėjo iš vien).. Iš kurteip p. vo pasirodę. Rd.). ‘ *
,,Aušros” Dr-tės, ant kurio visi
ko.
Jis
be
mažo
nepateko
į
revoa Valanda teip yra svarbi, kad B., žino apie darbus Lietuvoje
čiu kares yra tikėjimas. Karės Palangos mokyklų kapelionas.
A. Bernotas,
liucijonierių rankas, kurie buvo sanariai užprašomitatšilankyti.
nums kuoveikiausia reikia sujung draugiečių ir apie slaptą spau
žmonių vedamos su despotizmu Vilniuje. 1905 m. 144 pusi. Su
412 Siegel st., *
sustabdę
trūkį. Jenerolui, vienok,
nėra tikėjimiŠkomis karėmis, tik piešinėliais.
ei visas ’ tautiškas pajiegas ir vi stuvę, aš negalių išgalvoti. Tur
Philadelphia, Pa.
pasisekė, įsėdus į kajutes, ištruk
siems išvien darbuotis tėvynės iš- but lietuviai, išgyvenę Amerikoje
Žodelis {laiką.
Vidutinis Dogmatiš- ti.
Šitas raštas atsiųstas mums se apsiginimu nuo žudytojų. Tokios
’iuosavimui.
15 metų, lieka pranašais? Nė są niai. bet jį tik dabar galime patal karės vadinasi revoliucijoninėmis ai-morališkasis KateKiekvienas mėnesis atsižymi
'* Lietuviškoji socijal-revoliucijo- nariai, prigulėję prie organizaci pinti*, pirmiau truko vietos. Su karėmis. - Prie tękių karių priguli i z m a s. Sudėjo kun**D.BonČ
charakteristiškomis,
urnomis at
II Ant Kaukazo ant galoarmėir karė Boėrių su Anglija (karė ta kovski's. Lietuviškai sutaisė kun.
jos to negirdėjo, o drg. p. Butkus juom užbaigiame protestus.
mainomis temperatūros ir dauge
niečiai
susitaikė
su
totoriais.
Tą
nebuvo revoliucijine. Rd.).
Ivjė ir daro daug gero ir ją privalo net davadus turi. Malonu butų
Julijonas Jasienskis. Vilnius. 1905
liu lengvų bei sunkių silpnybių,
Rd.
Mus tautiečiai Amerikoje, kurių m. 80 pusi. Su pridėjimu mini- reikėjo seniai padaryti ir visas pa- atgalvena nelaimingai sergančiai
Piisi lietuviai savo aukomis šelpti, išgirsti apie tuos davadus.
jiegas kreipti prieš caro valdžią.
skaitlius siekia gal 300000, jeigu stranturos ir maldų.
social-revoliucijonieriai, rupinKad dirba draugiečiai,aš neginu,
Argi klysčiau.
Ant Kaukazo veik visi darbininkai žmonijai plūdinį vaistų prašalinitikrai trokštų paliuosavimo Lietu
jr'Kmiesi apie gerovę proletarijato bet paantrinu, kad jie, kaipo tikri
Trumpas
Katekizmas
štraikuoja. Geležinkeliai yra so- mui įžymiausių simptonų. Dau
Mano atsiliepime į Sus. L. L. vos nuo caro valdžios, tai daug
iję^sos Kusijos, kartu rūpinasi ir revoliucijonieriai, visada dirba su
gelyje, atsitikimų, ypatingai stai
arba
prisigaminimas
atbuvimui
iš

kuopas, tilpusiame Nr. 51 „Lietu- gero padarytų, jeigu nesibovytų
cijalistų rankose.
Vipi® gerovę Lietuvos varguolių.
socijalistais iš vien. zJuos Kapsu
gaus
užturėjimo užmazgų ligos
pažinties ir prijemimui Komunijos
JRi Daug vienok yra lietuvių, kurie, kas atskyrė išdavė kitą vardą, bet tuvos”, garbingas jos redaktorius vaikiškai? ginčais kam duoti au- Šv. Sudėjo kun. D. BončkovJri's.
žmogaus
kūne duoda pradžią chro
II Ant Šiaurinių jūrių, ant feardegdami tėvynės Lietuvos meile, faktiškai jie dirbo pirmiaus iš vien teikėsi po 'žodžių: be išvarymo iŠ kas, tik rūpintųsi kuo greiČiausiai Lietuviškai sutaisė kun. Julijonas
niškai,
-o
tankiai mirtinai ligai.
Lvorėtų duoti aukas vien lietuviš- ir po šiai diepai tebedirba. Vei- kaktų savo sandraugų tikėjimo į surengti nors 25000 gabių prie . asienskis. Vilnius, 1905 m. 82 laivio „Ellebeck” susibuntavojo Labai tankiarc nereikia nieko dau
chiniečiai, su kirviais užpuolė ant
| iems reikalams,o ekonomiškuosius kiantiejie Lietuvoj ne visada gir dievą, kurs yra centru jų aklybės ginklo vyrukų. Užmanytojai vi pusi.
giau sunaikinimui tų užmazgų,
ir
priežasčia
viso
pikto
ir
įvairiau

oficierų, kelis sužeidė ir suplėšė
sokių
komitetų
rinkimui
aukų,
ar
P- plieka vėlesniemŠ laikams.
di kartais ir nenori klausyt, ką jų
kaip atsižviežinimo,atsakančio su
k a t e k i z- kapitono kajutą. Atkakus laivui į stiprinimo gyvybiškų pajiegų. Tas
L Lietuviški social-revoliucijonie- Igtrubežiniai vadai prisako(tą rodo sių karių ant svieto, pridėti šitą nepasijus esą išgamomis, pagrįžę
pasargą: „dabar už tikėjimą jau į liuosą Lietuvą? Mums jau ne mas mažiems vaikams. Antwerpeną, belgiška policija su
T:ai, išvien su kitais 'Rosijos revo- uk ir šitas raštas, kuris ne visame
labai tankiai galima atsiekti varto
karių neveda.”
rinkėjų aukų, reikia tik rin Sudėjo kun. D.Bončkovski’s. Lie valdė neramius kasočius.
Paacijonieriais, griauja ir ardo se- sutinka su socijalistų programų.
jant
^Trinerio Amerikoniškasis į
Ta pasarga, manau, yra labai kėjų duoklės. JO tą privalumą tuviškai sutaisė kun. J. Jasienskis.
Vają netikusią Rosijos tvarką ir Rd.). Daugelis kuopų L. S.D.P.
Eliksyras
Karčiojo Vyno. Vfeikia
klaidinga, ir dėlto esmi privestas geriausiai gali atlikti kunigai, kiek Vilnius. 1905 m. 30 pusi.
II Odesa, pietinėj Maskolijoj, li jis pirma\yisko ant organų gromuT’ k i u griauja viešpatystę. Ant tų veda darbą savarankiškai ir kaip
melsti guodotino redaktoriaus pa vienas savo suorganizuotoje para
1 Mūvėsiu turės stoti kitas rėdąs, aplinkybės reikalauja ir tik svar
Kalendorius paprastųjų kosi pastatyta po karės laiko tie liojimo ir daro juos sugiebiais-pri
talpinti „Lietuvoje” ir sekančius pijoje. O sūri n Irt u< pinigus sudė
žuvių vandeniuose lietuviškųjų gu soms. Matyt čia buvo didesnės imti ir virinti visokį maistą, reika- .
I:. ta tvarka. Mums lietuviams jau biuosiuos reikaluos prižiūri Centr.
paaiškinimui žodžius: tikėjimas į ti į tautišką iždą Amerikoje per
bernijų reiškiantis neršimp 'laiką riaušes, nors apie jas randas ne lingą kunui. Padaro jis stiprią
■ ubai laikas pradėti rūpintis apie Kom. Apskritai sakant, tenai visi
dievą yra priežasčia visokių kar siuntimui į iždąLienivoje. Mėne
ir mažiausį didumą dėl gaudimo davė garsinti. Suareštavo teipgi stiprumą iš skilvio, kuri leagvai
I vo ateitį ir dėti pamatus savo lie dirba, kurie * pripažįsta „raudoną
rių.
sine duokle tegul biąta 2 dol. nuo žuvių. Išleista Vilniaus Žųvinin- labai daug žmonių, inteligentų ir gali atsiprieŠinti visokiems užpuo
to oriškai j ai valstijai. ■
vėliavą”. Butkus atranda, kad
Kad visuose amžiuose žmonės kiekvieno liutuvio baigusio 18 me
kystės Dr-tės. Sutaisytas Drau- darbininkų.
■< /Tautiškosios musų partijos apie tai darbas ne vienos partijos (kad
limams ligos.Suteikia jis viduriams
dėl tikėjimų vedė baisias kares ir tų. Sykį išrinktas jau komitetas
gystės sekretoriaus P. Matulia■ i jau rūpinasi, ką labiausia rodo darbas butų pasekmingu, turi būt šiądien veda, tai to nė pats ne
priimnią šilumą, paskubina gromu- ,
II Mieste Rostove ant Dono, su
liojimą ir priėmimą maisto, išgy*
B šaukimas lietuviškojo seimo mie- darbu tautos. Rd.). Jis sako: klaidingas popiežius negalės už persiųstymui aukuro šiądien atsi nio.
sirinkus vienuose namuose darbi
mainius
aplinkybėms,
persiuntinėdo visokias silpnybės organų
• Vilniuje, ir rišimasi lietuvių su „Turbut ir piemenėliai Lietuvos
ginčyti ir štai dėlko. Visos karės
ninkams, altilerijos kareiviai pra
gromuliojimo ir kraujo,, užlaiko
■ kilusiais prieš rusų valdžią lat- supranta, kad tai darbas ne vie kokias matėme šiame ar praėju jimui duoklės turi bnti dapildytas pašnekėlėssu paaiškinimu
dėjo į namus laudyti iš kanuolių
L ūs.. .
nos partijos, o Lizdeika mums ne siame amžiuje, buvo vedamos ne dviem atstovais, iš duoklės rinkė ištarmės ir lietuviškos abėcėlės. ir namus sugriovė. Prie to apie sveikatą ir šylą ir padidina pajiejų.
Tik
pirm>aus
turi
jie
viešai
F Tautiečiai-revoliucijonieriai.kaip duoda to suprast.” Bet tegul B. tiek grobimui svetimų turtų ar pa*
Sutaisė ir išleido J. Pessis. Var- 8C0 žmonių likosi užmuštų ir su gumą darbui. Gaunamas visose
aptiekose arba pas patį pabrikan■ socijal-revoliucijonieriai, reika- pasiklausia, kad ir Lietuvos pie dinimui valdžios carų, kiek palai- pasakyti, negu bus prileisti prie šava. J9O5 m. 24 pusi.
žeistų.
tą’ Juozapą Trinerį, 799 So. Ash
■ įja pdgelbos. Kada jie strai- menėlio, ko jis bijo, atsakytų „So- kimui žmonėse ar tai vieno, ar kito pildimo tos priderystės, ar jie
J,. S c h i e k o p p, G r a m aland avė., Chicago, III.
I odami baduoja, kada kalėjimuo- cijalisto,” bet niekados nepasakys tikėjimo. Teisybė, kad visi val klausys tautiško rėdo ir rinks duok
tyka L i t e w s k a poeząt|| Lodziuje, Lenkijoj, yra jau
dvės ta, kada savo gyvastį už bijąs „Demokrato”, „Literato” ir donai neišdrįsta jau viešai skelbti lę ant kruvinos karės prieš palai
k o w a. Przelozona z niemiec- 12000 ginkluotų revoliucijonierių.
kytojus
carizmo,
arba
klausys
po

■ etuvos gerovę ir ateitį išstato kitų. Dėlko teip? Dėlto, kad so- karių, kaip tai darė senovėje, kad
kiego i opracowana przez J. Ja- Laikraštis „Slovo” garsina, jog
H t pavojaus, mes amerikiečiai, cijalistai visiems yra žinomi, o jie veda žmones į karę su kitais piežiaus prisakymo ir stengsis nu
Prekes apgarsinimu
nuszkewicza i A. Maciejewskiego. vadovais revoliucijonierių Maskvoj 1 colis druko, ui 1 syki.................. .
kreipti
renkamą
duoklę
«nt
nekru

■ > rs aukomis jiems pagelbėkime. demokratų, nė vaikai nežino, ir dėl apgynimo savo šalies tikėjimo,
K rakėw. 1902 m. 104 pusi.
yra dauguma studentai pietinės Paprasti pajteaakojimai ar draugysB Kada eina apie tėvynės gerovę, suaugę apie tokį vardą nėra girdė vienok jie tą darė ir daro palaiki- vinos revoliucijos, kaip tai mus
Maskolijos universitetų, terp jų ežiu mitingai ar bailu apgarsinimai po
kunigai
Amerikoje
nori
daryti,
o
Lappo
Ve
lik
oje
Knia■ • oa norime iškovoti Lietuvai au- ję. AŠ kalbn tą dėlto, kad p. But
50c. ui kožna syki.
■ icrniją, arba visišką neprigul- kus užsispyręs, tvirtina, kad Liz-'mui tikėjimo. į* dievą. Jeigu tas tokiu budu dauginus užkenti išsi- ž e stv o L i t o v s k o j e ot za- daug yra žydų.
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Sidabrinis kryželis
arba

DAILIDE IŠ NAZARETO.
.APYSAKA EUGENIJAUS SUĖ.
Vertė J. Laukis.

Prakalba. .
Eugenijus Sue prancūziškai parašė pa■ minklinį veikalų: „Paslaptys Žmonijos”, arha ,,Istorija Vargiosios Šeimynos”. Yra tai
pasakinis veikalas; bet jU, abelnai, yra ge■' riaukia visasvietine istorija: geresne už bile
K kokį kita veikalų pripažintų istorišku, kadan■ gi jis vaizdžiai piešia įdomius apsireiškimus
B kelių surėdymų luominės valdžios, pasekau■ čių vienas kitų iš gadynės į gadynę, drauge
& su pobūdžiu kovos terp besivaržančių luomų.
■ „Įstatymas”, ,,Tvarka”, ,,Tėvunybė”, ,,TiV kybą*” ir tt. ,ir tt., po kurių globa histeriškai
■ veržėsi kiekvienas pasekantis tironiškasis
luomas, nežiūrint į atmainų formos, kad iš■ teisinti savo piktadėjingų būvį, užėjus au■ drai; įvairios ekonomiškos priežastys spaudimo darbininku; klaidos anų padarytos koH. vose jų apsigynimo dėl: įvairios iškurnės ko■ voje; — visos tos (irainos draugijos aprašy■ ta patogiuose pluokštuose „istoriškųjų nove■ lių”, apimančių pirmuojančius ir pasekan■ Čius nuotikius istorijoje žmonijos.
bitas veikalas, išguldytas į lietuviškų
■ kalbų, yra viena iš tų istoriškųjų.novelių.
■ Jis yra tyčia parinktas dėl jo didelės pritaiI komybės prie dabartinių laikų nuo vienos
svarbios atžvalgos: — vienybės veiksmo pri
spaudėjų, nežiūrint į žiaurius politiškai me
te degiškus reikalus ir priešinančias! tikybiškas
Į pažvalgas; veidmainybės, demėjančios juos
I visus; vienumo pamatinio tikslo, kuris tuno
sakykloje, profesoriaus suole ar visuomėnišI koje vietoje, valdyti alinantiems luomams;
I ir, galiaus, bet riemažiaus, panašybės panau| dojamų įrankių ir nusitveriamų priekabių
alinančio ir valdančio luomo tame nutolusia
me kritiškame perijode žmonijos istorijos,
L
kuomet priešfeodalinis kolosas Romos Impe
rijos, verčiamas savo paties galingumu, bifvo
bepradedųs amaugtis,* kaip ir dabartiniame,
arba trečiame kritiškame perijode, kuomet
'
vaikvaikis Roiniškojo • Surėdymo ir vaikas
Feodalizmo — Kapitalizmas, atėjus kaleinai,
į teipgi per savo kolosališkų galingumų, smau| giasi mirtinai ir savo merdėjimais skelbia at
ėjimų naujos civilizacijos Socijalistiško surė
| dymo draugijos.
,,Sidabrinis Kryželis arba Dailydė iš
Į Nazareto”, yra graudingu lapu istorijos, lai
kančiu’ veidrodį kapitalistiškam luomui —
| jojo kalbiams, pamokslininkams, politikams,
I advokatams, podraug su visais kitais jo tar
nais augšto ir žemo laipsnio—, ir, mesdamas
| «šešėlį, mokina ir sergsti.

SIDABRINIS KRYŽELIS arba DAILYDE
iŠ NAZARETO.
I

SKYRIUS L

Drangysčin Reikalai.

vakarų, Joana ir Aurelija buvo gražiausios.
Joana atsižymėjo gražumu prigimtu rytėnams; ’ didelės juodos akys, lėtos ir verian Didelis Buslrijjjpmas ra prakalčios, o dantys sniego baltumo, kurie jos tam*
šiam veidui juo daugiau pridavė skaistumo. Brooklyn, N. y. J8toe kuopos S. L.
Josios turbanas*) iš puikios Lyriškos gelum A. susirinkimas atsibus 7 d. sausio 1906
bes purpurinio dažo, apsiaustas storu auksi m. 2 vai. po pietų svetainėj pn. 73 Grand
niu retežiu, su dviem galais nusidriekusiais st. Teiksitės sąnariai pribūti ir užsimo
kėti duokle, teiftat Irtai ves t i naujus priant abiejų pečių, žebojo josios veidų pusiau siraszyti
pale 8. L A.
užgriuvusį didelėms striuogoms juodų plau
, r ' 8ekr?A. Lesniauskas.
kų. Ji buvo apsigobusi ilgu, baltu rubu,
Balius! *
paliekančiu plikais žųstus, apmaustytus auk Chicago. Dr te 8v. Jurgio R. ir K.
sinėms apyrankėmis. Ant viršaus šito rū parengė dideli balių ir iszlaimejima auk
bo, sujuosto per juosmenį įuosta purpurinės suoto laikrodėlio užtikrinamo ant 20 me
gelumbės, panašia į turbanų, ji dėvėjo kaipi tu, 14 d sausio, 1906 m. Frelheit Tuiner
šilkinę jakę apelsininio dažo, be rankovių. salęje, 3417 8. Halated st., terp 31 ir 35
Balius prasidės 5 vai. vakare. Tl
Skaistus Joanos gymis turėjo išveiždų pilnų ui.
kietas baliui ir iszlalmejimui laikrodėlio
patogumo, o josios šypsnis rodė pritraukian 25c. ypi tai. Yra praszomi visi lietuviai
tį malonumų.
ir lietuvaites atsilankyti kuoskaltlinAurelija, Gremijono patj, gimusi iš ro giausiai Ir iszvien visi gražiai pasilinks
Teipgi praneszama, jog szita
mėnų tėvų pietinėje Gallijoje buvo teipgi minti.
Dr-te yra numažinusi mokesti instojangraži ir, pagal madų savo šafies, dėvėjo dvi tiems savo sąnariams Iki balandžio men.
tunikas*), vienų ilgų, raudonų, kitų trumpų, sziu metu, todėl kas nori prisiraszyti, te
aiškiai mėlynų; auksinis kasnykas laike bė gul pasinaudoja isz progos pigumo.
Komitetas.
rus jos plaukus; jos veidas buvo tiek baltas,
Žinyczlos susirinkimas.
kiek Joanos tamsus; didelės mėlynos jos
akys žibėjo malonumu, o linksmas šypsnis Chicago. Nedelioj, 7 sausio. Susitel
kimo Lietuviu Amerikoje „Žinyczia”
skelbė nenudavingai gerų ūpų.
savo dideli susirinkimą reikale in
Senatorius Bornekas, vienas iš moky turės
kūrimo lietuviszkos kolionijos Ameriko
čiausių daktarų tiesų, prie šitos vakarienės je. Susirinkimas bus laikytas Apvelz.
užėmė garbių vietų. Išrodė jis esųs tikru ne- dos Dievo parap. saleje, kerte Union Ir
rėpa, kadangi jo žalias turbanas beveik ne 18 ui. 1 vai. po pietų. Kalbėtojai ant
susirinkimo iszaiszkins f siekius minėtos
atsitraukė nuo torieliaus; du ar tris kartus organizacijos.
Visus lietuvius kuoskait*
jis turėjo net atleisti diržų, juosiantį jo pa lingiauslai kvieczla
susirinkti.
laidų pijonkų dažo rūbų, apdabintų ilgais si
Komitetas.
dabriniais makrais. Ėdrumas šito nutukusio
SUSIRINKIMAS.
viešpaties tankiai vertė Joanų su Auiėlija Szelplmo Revoliucijos, naszliu Ir naazšypsotis ir šnabždėtis terp savęs, dvie laicsiu m'rusi u kovoj už laba Lietuvos,
jų naujų draugių, susėdusių šalę viena ki atsibus nedalioje 7 d. sausio 1906 m. ant
tos, užpakalij kurių stovėjau aš, Genavaitė, North Slde, bažnytinėje saleje sz. Mikonepraleisdama nė vieno jų žodžio ir su lygiu lo parap , 6 vai. vakare. Lietuviai ir lie
meldžiami susirinkti kuoskaltatsidėjimu klausydama viso to, kų šnekėjo tuvaites
gi ausiai. Užprasao
svečiai.
Komitetas.
Viešpatis Ainošius, vienas iš turtingiau
Teatras fr Balius.
sių Jeruzolimoe bankierių, dėvįs mažų gelto Chicago. Dr. V. Kudirkos Dr-st® tu
nų turbanų ir pilkų rūbų ir turįs smailų,-žilų ris teatrą ir bailu nedF.iol, 14 d. sausio,
barzdų, išrodė ant draskančio paukščio; kar Pulaskio salCje, 800 8. Ashland avė.,
Ir 18 gatvės. Bus loszta kome
tas nuo karto sulaikomu balsu šnekėjo jis į terp-17
dija „Leke kaip sakalas, nutupe kaip
daktarų Bomchų, kuris jam tik retkarčiais vabalas." Perstatymas paimtas isz da
teatsakė, nepėrstodamas valgyti, kuomet di- bartinio
_____ gyvenimo
_ _______
Lietuvoje.* Jis, tikidysis kunigas Kaifošius, Gremijonas, Ponti- mes, nustoju* uigsnedi*. Teipgi
jus Pilotas ir kiti svečiai buvo teipgi Užimti Df. v. Kudirkos Dzlnininkų Choras dsi-

, Reikalinga mergina prie namu darbo;
maža szeimyna, tik 4 y pa tos; algos 53.00
ant sanvaites. Kam patinka ant firmos
gyventi, tegul atsiszaukia, tikietas bus
prisiųstas; sdretas:
Fr. Prapolevaki,
Gan va Junktion,Wis.

Reikalinga moferhzke ąr mergina
už gaspadine prie mažos familijos. Turi
mokėti gerai valgius pataisyki. Atsiszaukti in „Lietuvos” redakcija.
Reikalingas vyras suprantantis po biski darba buczernes ir grosernes; teipgi
reikalinga szeimynoje mergina ar naszle.
Ataiazaukti adresu:
V. Ažukas,
8466 Vincennes Rd.,
Cbicago, III.

Reikalauja kalnakasiu ir darbinin
ku prie visokiu darbu anglių kastynese
Indianoje. Ataiazaukti adresu:,
Asping and 8weet,
20 W. Madison, 190 E. Van Buren, 81 8.
Ganai ata, Chicago, III.

Ant pardavimo seniai inrengtas saliunas Ir krautuve gerymu; pardavimo prie
žastis liga; lysas vertas praazomos pre?
dės. Asz randuoju visa trioba ir perranduoju kitiems viena krautuve, viena gy
venimą ir maža krautuve ir gaunu dau
giau negu asz moku. Parduosiu viską
ar dali tavoro. Atslszaukti reikia pas
kalba
DUOS
lietuviszku
daiuts.
Kas
J. Ellis,
’ ,
,
..
megzta perstatymus, dainas ir muzika
Kensington, III.
Prie galo vakarienes, daklaias tiesų, balius, tegul atsilanko ant szio muzi- 11512 Front St.,
pradėdamas prisisotinti, nusišluostė savo I kaiiszko vakaro. Teatras prasidės 7:30
taukuotų barzdų viršum savo rankos ir tarė į [vakare. Visus uikvieczia komitetas* Gal nori turėt gavo locna narna ar
lota?t
priėmėjų išdo, naujai atvykusį Judejon:
Ateik pas mui, mea turime daugybe
ju pasirinkimui ant geriausiu ir leng
— Viešpatie Gremijone, kaip rymsti mu
Pajieszkofimai.
viausiu iszlygu.
sų vargingoj šalyj? O! tai yra didelė atmai
Pajieszkau 5cvo ^draugo Antano Pet8. MACK,
na jumssatvykstantiems iš Romiškosios Gal- kevicztaus,
turiu prie jo svarbu reikalą;
212 First st,
Eticabeth, N. J.
lijos. Kokių ilgų kelionę turėjote!
pirmiau* jie gyveno Petoroughg, N. J. B ra c h Office: 102Ferry st., New*rk,N.J.
— Aš myliu lankyti svetimas šalis — Jis pats ar kas kita^ teiksis duoti žinc
atsakė Gremijonas, o man tankiai bns proga adresu:
' Apgaralnimas.
keliauti po šitų šalį, kad prižiūrėti rinkikus! Box 735, Dominika* Barasa,
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera
Staughton, Mase.
užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
rinkliavų.
. ,
..
.1 Pajieszkau savo draugu Baltraus BarWilkauaki, turtingas ar beturtis; rodą
— Aut savo nelaimės, Vilešpatie Greipi- VBiolo lr Vinco Navsrdaucko, Kauno zą
kožoame dalyke. Degtine Ir alus pui
jone, pribuvi Judėjon pačiu nelaimingiau gub., Pzncvsžio psv , Kidiionu sodos. kus. Neužmirszkita adreso:Jiepztys ar ku kitas teiksis duoti ti
siu laiku — tarė bankierius Ainošius.
J. Wiikovski,
nę adresu:
118 Grand st.,
Hoboken, N. J.
— Dėl ko tėip, Viešpatie? — paklausė
_ _Geo. Pilat.
Gremijonas.
Pu ritau, Pa.
Tiktai 15 centu.
— Ar civiliški neramumai ne visuomet Pajiesskau Kazimiero Macziullo, Kau
Tutinas
puikiausiu Ir gražiausiu po
yra blogais laikais? — paklausė bankierius. no gub., Sziauliu pav„ Rurszenu parap. pierių gromatu
rassymut,10 tuzinu 51.00
— Be abejo, Viešpatie Ainošiau; bet a- i meU1 at5B1 ry**00 chieagoje, o paa- — pigiau niekur negausite, todėl pasis
pie kokius neramumus tamista kalbi?
km issratiavo m kasyklas. Jis pats ar kubinkite pasinaudoti iat progos, nes szir
,
,
. . kas kltM teiksis duoti žinia adresu:
tas atpiginimas neilgai tetrauksią; raity
— Mano draugas Ainošius kalba —įsistan vigaunaa,
dami indeklte sidabrini deszimtuka inmaišė mokytasis daktaras Borucbas —apie 142Canaiporp av.,
Chicago, 111.
▼ynieta in popiera ir už 5c. marke, o ap
apgailėtinus sumišimus, kokius tas valkata | j. petrtUckM pranesza savo draugams turite tuziną popieru.
iš Nazareto visur traukia paskui save ir ku- hdgjisvede ui moterį Ona JarmaiaviAleksandra Baseviczia,
rie kasdien vis auga didyn.
eziute, lai«vam*ne ir eme azliuba korte 3207 Brereton av.,
Pittsburg, Pa.
23 d. gruodžio 1905 m. G rad Raplda,
— O teip! — tarS Gremijonas — tasai Mich. .

Buvo tai penkiolikti metai viešpatavimo
Imperatoriaus Tiberijaus kaip aš, Genavaitė, vergė Aurelijos, pačios romėno vardu
I Gremijono, gyvenusio Marseillėje, ’nusibasčiau sn savo ponia ir josios vyru į Judėjų.
Romėnų valstija tame laike tęsėsi nuo
P vieno krašto pasviečio iki kitam. Judėja
Į * pasidavė jiems kaipo prigulmybė provincijos
’ Syrijos, valdomos Rpmos viršininko. Kele
tas laivų išplaukė iš Marseillės į šalį Izraeli
tų. Mano viešpatie Gremijonas, giminaitis
.Romos Vietininko Judėjoje, vardu Pontijaus
Piloto, likosi išrinktas toje šalyje užimti tri
būnų išdo, nuskirtas rinkti mokestis, kadan- senos mados dailydapalaikis iš Galilėjos, gi Pajieazkau savo dėdės, Matfjotziaus
i gi visuomet, kaip tik Romos valstija liekasi męs kūtėje, sūnūs žagredirbib? Jis, sako, Kilhcevicziaus, gyvenanezio su virszum
| 25 metai Amerikoje, Suvalkų gub., Alįkurta, nuo to paties laiko yra užvedamas bėginėja po šalį, o tamista vadini jį—
— Jei męs duotume jam vardų, kokį jis j Vito parap., Sziukllu kaimo. Jis pats ar
rinkimas mokesčių.
duoti įima adresu:
Vienų vakarų pas Pontijų Pilotų, Vieti užsipelno — piktu balsu sušuko mokytasis kM k,lM Jonas Kilikeviczia,
ninkų Imperatoriaus Tiberijaus Izraelitų ša daktaras — tai jis turėtų vadintis valkata, 194 Roebiing st.,
Brooklyn, N.Y.
nedorėliu, maištininku; bet jis turi vardų Pajieszkau savo broliu Antano Obielyje buvo didelė vakarienė.
cuno, 18 metu kaip Amerikoje, Suvaiko
Linkui vakaro į Romos viešpaties namus tJ CZclUS
— Tiesa. Pagiruoas - tarė Poutijns!“"“'T.
«?i:
į susirinko puikiausia miesto draugija. Jojo
į rųmas, kaip ir visų kitų lobingų žmonių ša Pilotas, sutraukdamas pečiais, ištuštinęs > sis praneszti adresu:
Pranas Obeciunas.
lies, buvo pastrunytas iš tašyto akmens, api- savo taurę — kvailys, kuris kalba į žųsis; nie Į143 Metropolitan
av.,
Brooklyn, N. Y.
ko
daugiau.
I baltytas iš viršaus kalkėms ir nudažytas
Pajieszkau Baltrukonio Vito ir Sele— Viešpatie Pontijau Pilote! — sušuko mones Grigaliuniutes, kuriedu atvažia
P raudonu dažu.
daktaras
tiesų išmetinėjimo balsu: — Aš ne vo isz Lietuvos in Chicago, Iii., abudu
Šitas puošnus gyvenimas buvo įeinamas
isz Kauno gub., Vilkmergės pavieto.
''
iš ketvirtainio kiemo, apsiausto marmurinė suprantu tamistos! Žiūrėk! Tamista, ku Jie patys arkas kitas teiksis duoti žinia
mis jiekštomis (koliumnomis), padarančiomis ris atstovi čion garbingų Imperatorių Tiberi adresu;
Jonas Maskoliūnas,
alėjų. Viduryje šito kiemo buvo fontaną, jų, musų globėjų terp mųg teisingų ir ramių 1939 Seolgvick
st.,
Allegheny, Pa.
žmonių,
kadangi
be
jūsų
kariumenės
žmonės
, skleidžianti pasigėringų vėsų ant deginančios
Arabijos saulės. Didelė paima pasodinta -jau seniai butų sukilę prieš Erodų; tu, kuni
Mokslalno Aknsterijos.
arti fontanoš dengė jų savo pavėsiu laike gaikšti, nusiduodi nepainus ant žodžių ir dar Lietuvaites mokanczioe rasyyti ir skai
K karščio dienos. Toliaus ėjo priemenė pilna bų to nazarėniečio; tu laikai jį ui patraksi|. tyti liotuviszkai ir norinczioe iszmokti
H tarnų, o už jos sekė valgykla, išklėtkuota *.O! Viešpatie Pontijau Pilote, šiųdien ne Akuszerijua ir gauti tiesa praktikuoti
pirmas sykis, kų aš tau šitų sakau; toki pa- tegul ntsiszaukia pas
■ sandalmedžiu^išsodytu sii šlapio kaulu.
Dr. A. L. Graiczuna,
trakėliai,
kaip šits, yra nelaime visuome-'
K
Aplinkui stalų b’’” 'nustatytos eedrinės
3202 So. Halsted St. kampas 32nd St.
nei!
Chicago. III.
(**
(19—*;
1)
lovos, užtiestos puik m gelumbėmis, ant
— Aš gi atkartoju jums, Viešpačiai. —kurių valgydami sėdt.,^ svečiai. Sulyg paV pročio šalies, moterys ateidamos ant piettj atsakė Pontijus Pilotas atkišdamas savo tuš Aukos reikalam* rcvolluc<jinlo
judėjimo Ma«koHJoj.
■ atsivesdavo drauge savo vergus, kurie laike čių taurę užpakalyj stovinčiam jo vergui —
t vaišių stovėto jų užpakalyje. Tai ve kaip atkartoju aš, kad jus be reikalo nngųstauja- Philadelphia, Pa. J. Gabscsus, Ant.
po 50c.; K# Pužlus, 8. Gailinis,
aš, Gena vaite, mačiau reginius, kuriuos ren te; leiskite nazarėniečiui kalbėti ir jo žodžiai Gailinis
Iz Gudzunas po 25c. .Viso 51 75.
nueis
su
veju.
giuosi apsakyti, sekdama paskui savo ponių
Surinko J. Butkus.
— Viešpatie Boruche, matyt tamista Dienoje Nauju Metu, pas Aleksandra
Aurelija į namus Pontijaus Piloto.
166 W. 18th st. ant iszleistuviu
Draugija buvo parinktinė. Terp la- tam jaunam nazarėniečiui geidi didelio blo Limonta
klieriko Motiejaus Budriuno Apvaizdos
go!
—
švelnia
balsu
tarė
Joana;
—
tamista
[ blausiai atsižymėjusių svečių buvo Viešpatis
Dievo parap. choras, vietinis klebonas ir
| Borucbas, senatorius ir daktaras tiesų; VieA- negali užgirsti jo vardo be užsidegimo.
kiti sveczlai sušukavo ant Rosijos revo2 — Žinoma, aš jam geidžiu blogo —- at liucijonieriu naudos 59.15.
I patįs Cuza. maistininkas namų Berodo, tetJ ’ rarėhas arba kunigaikštis Judėjos po apglau- sakė mokytasis daktaras; — k tas tik labai Isz Brooklyno, surinktos KazakeviP. Draugelis 52.00; V. Pauliuba Romos; Viešpatis Gremijonas, nanjai pri teisinga, nes tasai nieko neguodojautis naza- cziaua
kaitis, A.Vyža,3. Baltruszaltis, J.Junebuvęs iš Romiškosios Gallijos, kaipo rasti- rėnietis netik įžeidė mane ypatiškai, bet ir viczia, J. Btruoginls, J. Kazakeviczia po
ninkaa išdo Judėjoje; Viešpatis Ainošius, visus mano bendrabrolius senatinins mano 51.00; B. Valaitis, V. Valaitis, M. Valai
vienas iš turtingiausių Jeruzolimoe bankie- ypatoje. Nes ar žinai tamista, kų drįso jis tiene po 50c.; J. Csivlnskas, F. Vaivada,
rių; ir galiaus, Viešpatis, Kaifošius, .vienai pasakyti mane pamatęs praeinant pro švent- A. Aimanavicze po 25c. Viso 51015.
Isz Frazer, Iowa. J. Buceviczia, J.
namį?
iš didžiūnų žydiškosios bažnyčios.
Baronas po 51.00; M. Vaiksznoras 51.01;
•) Turbanas—galvos apglobsiąs pas ryUnus: turkus, ara M. Antoninas, A. Bubelis po 50c.; J. KuTerp moterių, buvusių ant vaišių, buv$
nigonis, M. Buceviczia, K. Bilauskis, P.
^-Liukre ti j a, Pontijaus Piloto pati; Aurelija, bus ir kitus.
*) Tunika — liuesas apatinis drabužis pas senovės romė Glauskis, F. Mokuskls, A. Czerakis, M.
I^Krremi jono pati ir Joana, Cuzos pati. Iš mo
Czersklene, B. Sknnskis, 8. Vlszinskis,
\3Bbru, vakarieniavusių pas PontijųPilojų t$ nus abiems lytims.
I
I

A. Petrtszka, V. Mikolaucskis, 9. Lietu
ku, P. Keldis, O. Urboniene, J. Ado
maitis, A. Adomaitiene, J. Urbonas po
25c.; J, Navikas, F. Žolynas po 20c.; M.
BuoĮpvięstfne 15c.; R. Bucevicziute, A.
A. Janaviczia po 10c.; E. Bilauskute, J.
Eženkutia, M. Skrinskute po 5o.; M. Bi
lauskute, M. Rilanaltute, A. Vaiksznoras,
J. Skrinskutls, E. Skrinskute po 1c. Vi
so 59.20.
-v
Išt Springfield, III. Lietuvos Hunu
Draugyste 510.00; V. Czernauckas, J.
Žvingila po 52.00; T. Galinjeflsfirigalevictlus T. Galinis, J. Ęefnotas poil.00;
A. Arminas, D. J. Puiszis, V. Žvingila,
M. Kritauckas, J. Žukaukas po 50c., J.
Karaszka, J. Buska, M. Montavicze, J.
Pestlnikas, F. Kasparas, A.Sprindžiūnas,
P. Kliuczinikas po 25c.; J. Tunila, J
Tactelsuokas po 10c. Viso $21.45.
Surinkta per P. Bukevieziu.
B. Mikui iena, M. Mlkuliene, M. Buke
vloziene, T. Norkeviczina, J. Vilinskas
po 50c ; A. Mikulis 80c ; K. Da u boras, J.
Mikulis, J. Savickas, J. Mikulis, P. Ake
laitls, J. Skaržinskas, P. Bukeviczius.V.
Mikulis, V.Kasparas po 25c.‘ Visi 55.05.
Visu pinigu 26 dol. 50o.

Szif kortos “

vos" Redakcijoj. Cnia yra agen>
toros visu Kompanijų.
Laivus
iszvažiuoti galima gauti beveik
kožna diena. Mes turime laivus
kurie perplaukia mares su 5 die
noms. Raškykite ir gausite szifkoreziu prekes.
Siuskite pinigus per „Lietuvos"
Redakcija, o grelcziauslai daęis.
A. OLSZEWSHI8,
924 33rd St.,
Chicago, III.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.
A. Lesniesvskia, 144 E.Houston St.
8o. BOSTON, MA8S.
Nlkod. Gandrolis. 19 Athens Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevlczia, 178 Ferry st.
A' Sūnelis, 79 Van Buren St.

Keliaujanti Arentai.
Jur. Kazakeviczia
K, Rgtkus,

A. Olszew$ki$'

Fellk. f. GaJ minas

Kur gali gauti „Lietuvą”
,, Lietu vos" redakcija turi savo agentu*
Brooklyne,-Philadelphljoj, ir Baltimore

Batai arenta adresai.
Brooklyn, N. Y.
E. Froomes, •
73 Grapd st.
Dlržulaitis, 155 Metropolitan avė.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 80. 2-nd 8t.,
Boston, Mass.
F. J. Mackeyicz, 83 Endicott St.

Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,
8. E. Oor. Sharp A Camden str.
Pas szituos agentus gausite „Lietuva”
už 5o. kas subaia.

išleistoj as

“LIETUVOS
ir Lietuviškų
Knygų.
Didžiausias Offisas
Sifkorčių ir Pinigų'
Siuntimo.

924 33rd St.
Pasargos Skaitytojams.
Chicago, III

1) . Kada tik raszai laiszką į "Lietu
vos” redakciją, visada paraszyk ant
laitzko savo vąrda ir adresą.
2) . Kada reikalauji permainyti adre
są, visada paduok irsenaji savo adresa.
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai adreaa duok kitam, geriau mokancziam,
paraižyti.
3) . Jeigu iszperki “Money Orderi’,
tainelaikykie jį pas uve, bet prisiusk
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilaikik sau tik mažaja balta korcziukia, o
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai.
‘•Money Orderį” siuskle prastoje gromatoje, registruoti ne reikia.
4) , Sumas nesiekianczias vieno dolierio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis,
bet jeigu, suma siekia viena dolieri ar
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money
orderi". Siuncziant markes, reikia jas
įdėti į laiszka Ii uotas, sausas, nesulipin
tas viena prie kitos ant laiszko. Sulipintos
ant laiszko arba viena ant kitos 'niekam
netinka ir tokios nebus priimtos.
5) Raszant “Lietuvos” redakcijai lai
szka yisada-reikia paraszyti ant jo savo
varda ir pravarde., Ras lo nepadaris, ne
gali atsakymo gauti. \
6) Ant laiszku visada raukia dėti už*2c.
marke, o niekad už 1c. Markes už le. ne
ant jokio laiszko neužtenka ir priimantis
visuomet turi primokėti trūkstant! cen
tą. Už 1c. eina tiktai cirkulioriai, bet ne
laiszkai.
Meldžiame raszeju temyti ant virsz
paduotu pasargą, o tokiu budu palengvlsite iszleittuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme
gausite.
“Lietuvos” iszleistuve.

JOHN’S ELIXIB

Iszgydo vl*a* skilvio ligas, negromuliavlma,
negalejima valgyti, skaudejtma kratines duobrakeie ir stonuose, atsirūgima vėjo ir negar
džių skystimą, gurgima ir Užpūtima viduriu,
ėdimą remos. jautimą lyg guzą arba kamuoly
gerkleje ir negalejima Jo nuryti, suspaudimą
szirdies, gumbu, vėmimą rytmety) ir atsikosė
jimą tirsztubk replių, khrtais Ubai pajuodavu
siu, prikartejima burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapu, skausmą viduriuose,
tryda, apsivelusy, isžakylasy ir skaudama lie
žuvy, bėgimą kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno it plaucziu, szirdies plakimą,
negalejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalima
ar pageltonavima veido, svaigimą ir skaudė
jimą galvoa ir daug kitokiu nesveikumu, paeinahcziu nuo nesveiko skilvio. Jelguturinors
viena isz virsiu! paminėtu ženklu, tai tuojaus
orderiuok John’s Ellxlr geriause gyduole nuo
skilvio ligų. Gaunam su virsz *00 padekavoniu
ant nedėlios. Preke 51.00 už butely, 8 buteliai
už *5.00. Viduriai turi isz* i H tušuoti mažiau
siai syky ant dienos ir Jeigu ta nepadaro, tai
jie yrą nesveiki. Naudok. John’s Liver Pilis,
nuo vkiuriu uzkietejlmo, tiktai 2*c už skry
nele. Indek pinigus in gromata Ir adresuok

JOHN’S SUPPLY HOUSE UICAGIUU I

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in

Drukuojamos Muszinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru-'
kuojama Maszina.
- Maaeina Odeli Typewriter No. 4,
kurios iksziolei preke buvo 510.00, dabar
ja galite pirkti už.......................... $6.05
Mat mes nupirkome szitu maumu
1000 isz vienos subankrutylusios firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi
giai. Maazinos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamos
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduomme. tai jau
kitu teip pigiai negausite.
' Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasgtuoja po 510.00. Taigi pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 56.95 pas:
A. OLSZEVSKI,
*
Chicago, III.
942 33rd St. •

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chicago, III.
Ineiiina* Dykai.
Patemyk stebuklus Osteologijos
,,
„v
Fiziologijos
* „
„
Neurologijos
,,
,,
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogitzkos rasos nuo
lopszio iki grabui.
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 vidurnkkczto.
Papraazyk daiiuretojo prie dura hetuviaakoa
K u ygos. viud dykai! AUiszaukit sziadian.

341 South State St. arti Harrison
CHICAGO, ILL.

John’s Blood Renedy

iszczys tyla kraują, Už
varo u±»lliku»Ųi» nuo
W du* nuo drugio, malevv”13 rijos ir užkreczlamu li
gų. Nugydo spuogu*,
inkštirus' szlaku*, ple>
mm. Suteikia gyvybe
ūma at*žalusiom ir uutirpu»lom dalim.
Sutinztina krauja. Preke su priiiuntlmu tl.M
josn’s

cbicago,

m.

Dr. J. Kulis

Lietuvhzkiejie Europos
laikraszcziai.
Varpas politikos, literatūros ir moks
lo menetfhis laikraštis.
Metu pre
ke............................................. .'-...$1.25
Ūkininkas tautiszkai-politiazkas mė
nesinis žmonių laikrasztis. Metu pre
ke............................................. 75 centai
' Abu laikraszcziu i s z ei na Tilžeie (Prus
su Lietuvoje) kas menuo viena karta.
Kiekvienas lietuvis, noris politiszkai
apsiszviesti ir ireriaus suprasti Lietuvos
reikalus ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu
darbus Lietuvoj ir j u kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikraszcziuose atras daug nau-.
dingu žinių ir pamokinau.
Kas norėtu parsisiuzdinti viena ar ant
ra laikraszti, arba ir abudu kartu, te pa
deda raszydamas ir siusdamas pinigus
toki adresa:
M. Šaunus Fabrikstr. 27 Tilsit,Ostpr.
Germanyj
arba ir katra nors is$. žemiau paduotute
M. J. Damijonaitis 3108 8. Halsted
• Chicago, III.
„ - N.GendrolIus 116 Bowen St.
8o. Boston, M nss

stppty souse^ s. y. su.,

Lietuviu gydytojas ir kirurgas
3255 S Halsted st., Chicago, Iii

Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
vyru. Taigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingas visokias limpanczias,
užsisegusia.* ir paslaptingas vyru lt
gas.

r-ŽNOGAU GELBEK
Savo kuna kad duszia jo neajileistu. Jeigu
nubėga sėkla naktvje sr prie nusuzlapinirao,
esi nusllpnejes nuo jaunystes iszdykumo, gal
va svaigsta, ūžia ir spingia ausyse, aky* pamelinavia ir indubia, atmintis ir regėjimas
maiinasi. Jeigu esi nusiminęs ir nesmagus,
pieniai rodosi priesz akis, skauda strėnas, silp
ni lytiszki organai ir juos skauda, tai iszsigy- .
dvk vartodamas geriause gyduole ant svieto Į
John’s Vim-Vigor Pilis, preke 51.00 už skry
nele su prisiunlimu, arba 6 skryneles,uz *5.00
ir gvarancija iazgydymo. Tukstancziai ūzsigydė nuo virsąjpamlnetu ženklu varujdaml ta
gyduole. Viduriai turi iszsiliuosuoti mažiaušiai syki ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai
jie yra nesveiki Naudok John’s Liver Pilis,
25c už skrynele tiktai Indek pinigus-gromatan ir adresuok

JOHN’S SUPPLY HOUSE

CIKAGoTllL

BROOKLYN. N. Y. j
8tan. Rinkevriczius, 73 Grand st.

JOHN’S GONOKURA

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 133 8. Malu st.

yra gyduole kuri nuoazaknisi iszgydo TSIPEIY
arbaPULETEKY laike 10 dienu. PerzztejimasJr
deginimą* laike (zlapinimo ir bėgimas pultu
apsistoja. Ligoni* gauna palengvinimą n no
pirmo* dienos. įsivaro nuodui laz kraujo ir
Ilga niekad nesugrytta. Galima vartot nie
kam neiinant. Preke iu prisiuntlmu paeitu

WATERBURY, CONN.
Vincus Žubriokas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St.
NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponls, 72 Jubilee 8t.,

ant praizymo nudilsime dykai

JOHS'Š SUPPLY HOUSE

BALTIMORE. M D.
L. Gasrlls, 3018 N. Waahington st

Pinigų Preke.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 8o. 2nd St.

SCRANTON. PA.
Joaeph Petrikis, * 1514 Ross Avė.
PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare S S.

ELIZABETH, N. J.
Dom. Boczkus, .
211 First st.
HTESTVILJsE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.
BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonls, , 63 Bleadale, St.
MINER8VILLE,
Juozas Ramanadskas,

PA.

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskus, 2028 Peoria Road

CHICAGO" ILL

i

NEKLAUSK KODĖL

asz Juokiuosi ir esu linksma* o tu susiraukiąs
ir serganti*, nes visi tino kad John’s Eltzir
mane iszgyde kury a*s pirkau paa John’s
Supply Hou*e dldilaasioi syduoliu krautuvėj
viso) Arai rikoj kuri sutelkia žmonėm geriau
sius vaistus už ueiszpasakytal žema preke,
nuo J6c jki 51-00. Del kožnoa ilgo* yra vienas
atakvru* vaistas. Sergancsiu* pjularosveikais
o silpnus tvirtais. Kožnam nusiuncsla didely
gydtmiia kaUliogB dykai, kuriame yra spraSsyU su vinį S0 figų Ir kaip nuo ju issslsydyU Koinaa žmogus gali būt pat* savo daktaru
turednmM szita kaUlioga. Turime tukstanezius palludyjimu nuo r moniu kurie iszsigyde su musu gyduolėm ir nekasztavo daugiau
kaip 51.00 Ba*zvk szendien ^rausydamas
kaUliogo. Gana būt susiraukusiu, gana vait t. gana k* n tat skausmus ar kokius neprtim
numus kūno, gana būt nubalusiu, silpna ir
turėt spsogąl* nuversta veidą. Vartok musu
vaistus o liksi sveiku.

JOHN’S SUPPLY HOUSE

cVicago, u.

Iki 500 rublio, rublis po................... 52,
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52}c
Virsz 1000 rubliu, rublis po,............. 52c
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
30c. ant paczto kaaztu.
Jei norite, kad pinigai greitai ir gera
suvalkszcziotuir niekur nežutu, taisius
kitę per „Lietuvos” redakcija, adresuo
3ami:
A. Olsrtvski,

924 33rU Bt.,

Chicago, UI

įkaityti I prie Kampos, I
bėga aszaroe, graužia, 4

vargsti skaitant Ir apžalia->> tai atsiusk S5ę
o mes nusluslm musu gydno.t AKURA kuri
iszgydys tavo akt* visai trumpam laike.

jonrs sum.y bouse. n ss». K.

cbicago. ill.
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LIET U VllA,h
■■■!-

, Naujausios 'Knygos.
Atspaustos 1905 m.
No.
-.44

“Lietuvos” išleistos knygos Chicagoje.
.

.

Prekė.

Iš mano atsiminimų (su autoriaus paveikslu). Parašė Dra*
Vincas Pietaris, spaudon parengė Dra* J. Basanavičius, Chi
cago. 111.. 1905 m., pusi. 301. Gražios apysakėlės iš gyvenimo
sodiečių................................................ *....................................... ,...750
Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė
Bernas, Chicago, III., 1905 m., pusi. 113, su pa veikalėliai* Ap.
rašymas smulkiausių bakterijų, gimdančių visokias ligas pas
žmones, jų susekimas, vystymasis, irtt......................
30c
553 Paėjimas organiško svieto, Pagal Bitnerį sutaisė Šernas, Chi
cago. III., 1905, pusi. 137. su paveikslais. Knygelė didelės
moksliškos vertės. Ji aprašo tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų
- gamtos sutvertų daiktų, parodo pagal seniausius ir giliausius
žemės sluogsnitis daug milijonų metų atgal gyvenusius ant
žemės augmenis, vabalus, žvėris, paukščius, ir tt....... . 35o
108.Rašto Istorija. Pagal A. B. Schmtzerį sutaisė Šernas, Chicapusi. 304, su paveikslais. Aprašo kokiu budu žmonės
rašyti’išmoko, kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių tauta,
*
koki buvo raštai senovėje, daug metų prieš Kristų, kada
žmonės vietoje rašto vartojo mazgelius ant šniūrų, išpiaustymus ant medžio, iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus,
ir tik neseniai daėjo iki šiądieninio alfabeto, teip kad pasii
dirbo sau kelias dešimtis ženklelių (literų), su kuriais dabar
Lry
parašyti kiekvieną žodį ir viską apkalbėti teip gerai.kaip
■/
*r £?'*“ žodžiu. Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų interesuoj»» parodydama kaip tobulinosi ant svieto raštas.................... 61.90
F
Apdaryta...............................................
l’,25
1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pagal Ollendorfą, Harvey,
Maxwell ir kitus surašė J. Laukis, Chicago, I1I./190C, pusi.
307. Yra tai praktiškiausia knyga išsimokinimui angliškos
- kalbos pačiam per save be pagelbos mokintojo.........................61.50
. 7Apdaryta.............................
n.75
1326 Žodynas lietųviškai-angliškos kalbos (dalis I). Sutaisė A.
Laiis, Chicago, 111., 1902, pusi.^82. Čia rasi visus lietuviškus,
žodžius išguldytus angliškai. Kožnas žodis paženklintas kur- ‘
šyvoms literoms prie kokio skyriaus gramatikos jis priguli.
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti mėlyno audimo apdarai,
į ’
sidabrinės Ii taros ant nugaros................................................... .82.00
Į 1328 Žodynas angliškai-lretuviškos kalbos (dalis II). Sutaisė A.
r
La lis, Chicago, III., 1905, pusi. 835. Čia rasi visus angliškus
žodžius išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno angliško žo
džio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai tarti,
I
teipgi kiekvienas žodis paženklinląs kursyvoms,literoms prie
1
kokio skyriaus gramatikos jis priguli. Knygos formatas
6X9 colius. Apdarai, nugara ir kampai drūtos, gražios
- moroko skuros, šonai audimo, ant nugaros parašas aukso li
teroms. lapų kraštai marmuruoti....;........... -....................... 64.00
1^27 Žodynas lietuviškai-angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų
(abi dalys — I ir II, tai yra. No. 1326 ir No. 1328) vienoje
knygoje. Yra tai reikalingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. Formatas ir apdarai toki kaip No. 132886.00
1329 Žodynas. Tas pats kaip No. 1327, tik pilnai apdarytas bran*■ gia, gražia moroko skūra (čia audimo nėra nė biskio).... .-..87.00
1915 Priedelis prie lietuviško klausimo, Chicago, III., pusi. 38.
.
Raštelis gvildenantis lietuvystės reikalus po valdžia Rosijos
k . ir po lenkystės įtekme....................................
10c

Europoje spaustos knygos.
įr

Apysakos ir Pasakos.

703 Po priedanga Šventenybės. Istoriška apysaka iš Rymo laikų.
■S parašė E. Posteri. vertė K. J., Odesoje. 1905, pusi. 100.............. 25c
|l Andersone pasakos, verstos iš prancūziškos kalbos, išleistos BalH
tomaičio, Peterburge, 1^04, pus). 74. Telpa sekančios pasa■ > * kaitės: Angelas, Karalaitė ant žirnių, Nauji rūbai Didžio Ku
nigaikščio, Skiltuvas, Symtažielis arba' Margarita, Stora a■
datą, Lakiojantis kupras, ir tt.................... ..'..................... ....30c
R Amerikietiškos vestuvės, iš prancūziško parkėioA. Adata, RygoĮ
je, 1905,'pusi. 92. Graži novelė ...................................................... 20c
mBoreikis Kodkevičiūs, garsus Lietuvos etmonas. Pagal Teresios
R
Jadvygos apysaką sutaisė P. N., Tilžėje, 1904, pusi. 1G______ 10c
|| vi Morko Tvėho ir viena Bret<5arto apysakos, sutaisytos P. N,
H i Tilžėje, 1904, pusi. 30............
10c
T-t>uona! Keturios gražio* pasakaitės: Basi vaikai. Degtukai, SeneI
lis. Porytis. Parašė K. Jasiukaitis, Vilniuje, 1905, pus). 27...10c
clyvenimo Lašai iš visokių kalbų. Tilžėje, 1904, pusi. 30. Telpa
/ . čih sekančios apysakėlės: Su ratu kavinyčia, Priesakas, J udoį i šiauš paskutinė naktis. Karė, Gatvės vaikai, Gyvatė, Krėvos
1 py lis.................................. *..........................10c
Y Istorija apie Amžiną Žydą, jo kelionę po svietą ir liudijimas apie
r J Jėzų Kristų. Parašė Dobilas, Bitėnuose, 1903, pusi.-23............ 10c
I Jkuoikaičiams dienos, Rygoje. 1905, pusi. 54. Telpa daug gražių
k ,
pasakaičių ir gražių dainelių............................
J......... 10c
B Krislai'. Vilniuje, 1905, pusi. 59. Knygelė susideda iš sekančių
K. vaizdelių: Krislai, Kodėl tavęs čia nėra, Senatvė, Homo
sapiens, Spauda leista. Verpetai. Dievui atkišus.........................20c
^Rietuvių pasakos, vaikų rinkinys, Vilniuje, 1905. pus). 72. Tel[>a
39-pasakaitės visokio turinio........................................................... 15c
^Hietuvi, mylėk savo kalbą. Paveikslėlis iš dzūkų gyvenimo. I’arašė Kunigas, Vilniuje, 1905, pusi. 17. Graži apysakaitė iš lie■ tuviškų gužynių................................................................................ 5o
^negirdėtos pasakos, Vilniuje, 1905, pusi. 32. 12 negirdėtų pasakai^■1 čių. Tegul juos velnias pagauna. Karaliaus pamokslas. DieM vas ir karaliai, apie velnią ir popą, ir tt........................................ 10c
^Kavasario rytmetyj, Davatka, Burtininkė (trys pasakaitės) paruše Lazdynų Pelėda, Vilniuje, 1905, pusi, 23, ........... ,................10c
■ Per Brangu. Mikalojus Paikinąs. Dvi pasakaitės, Sheuandoah.
I
Pa. 1900, pusi. 27.................................. ................ '...... ........5c
■ Quo Vadis, Tomas I. Išleista Shenandoah, Pa., pusi. 278. Labai
- graži istoriška apysaka.................
61.00
Mouo Vadis, Tomas II, pusi. 225............................. %.................... ....81.00,
H^uo Vadis, Tomas III..........................
81.00
■Vienadiena be melo, Shenandoah, Pa., pusi. 76............................... 25c
■Vanagai ir toksai sapnas, pasakaitė, Shenandoah, Pa........... ........... 5c
- 5c
Paludienioi
įbantys už dantį
Se
5c
praugai
5c.
Įkaralių širdis
5o
iKartą rudenyje
5c
Vėl pasimatysim
,5d
(Rinkimas vaito
Knygos teatrališkos.

Audra Giedroje. Parašė T. Rutkovskis, Peterburge, 1905. pusi.
50, Parsas trijuose ažtuose .. ..........................................
30c
Kaip U išmano, teip save gano. Drama iš trijų veiksmų, Tilžė>
je, 1904, pusi. 47. ................................................................. .......15c
Lėkė kaip sakalas, nutupė kaip vabalas. Išleista Soc.-Dem. parj
tijos, Londone, 1905, pusi. 32......................................................... 15c
Parduotoji laimė. Keturių veiksmų Drama. Parašė Dvi Moteri,
į Vilniuje, 1905, pusi. 48........................................................
15c.
Pilėnų Kunigaikštis, Tragedija 5 veiksmuose, sužiesta pagal Kra[ ševskio apysaką „Kunigas”. Parašė M. Šiaulėniškis, Rygoje
1905, pusi. 91................................................................. ’.................. 35c
Užburtas Kunigaikštis. Komedija-Vodevilis, iš vokiško išversta.
F tilias parkčlo Zub„ Rygoje, 1905, pusi. 56...............................15c
Gamtos mokslai. Geografija, Istorija, etc.

Dievų galybė. — Žmogus, Gyvuliai, Augalai. Paprastiejie apsik reiškimai. Knygelė su daugybe paveikslėlių, trumpai ir labai
F suprantamai aprašo žmogų, gyvulius ir augmenis, tuos tai
i
dalykus, ant kurių žmogus kasdien žiuri, bet jų gerai nesuI pranta. Vilniuje, 1905, pusi. 136....................................................50c
Iš istorijos lenkų sukilimų, Tilžėje, 1905, pusi. 15. Aprašymas
Į
lenkmečio maištų su maskoliais, prasidėjusių 1830 m. ir pa
sibaigusių 1863 m.. ...................
5c ,
Naujoji Zelandija, vertė J. Bekampis, Vilniuje, 1905, pust 53.
h .Pilna istorija atradimo Naujos Zelandijos, koki ten žmonės
| gyveno, kada baltieji* žmonės pradėjo į ten keliauti, kiek jie
' ten nukeliavę gero ar blogo padarė, tos žemės politika, kou[
stitucija, ir tt....r..f.............<..............
15c
Pradinė Geografija, trumpa peržvalga žemės rutulio ir Lietuvos,
L - su dlktoka Lietuvos žemės mapa. Parašė A. Adata, Rygoje,
■ 1905, pusi. 63...................................
20o
■rvinis žmogus, versta iš ruskoskalbos Kaz. Miškonio, Vilniuje,
v,
r 1005. pusi. 35. Yra tai žmogaus istorija pakol dar jis buvo
I
laukiniu kaip gyvulys ir gyveno urvuose teip kaip šiądien
i gyvena meškor ir kiti žvėrys......... z............ ............
150
Sociologija. Politika, etc.

■nitl atstovui, kam jie renkami ir kaip. Parašė P. VišinVilniuje, 1905, pusi. 46........................................................... lOo
sta musij sudėti mokesčiai. Tilžėje, 1905, pusi. 12. Kiek

'

.

SSS

Kas reikia žinoti fr atminti kiekvienam darbininkui. Ldidode,
1905. pusi. 62. Apie darbininkų reikalus. ........... rib. 20c
Komunfiftų manifcsta* Kas yra komunistai ir kokio* piMuMps
juos pagimdė. Londone, 1904, pusi. 52.................. -ir * *•«•*>•
Kas Ui yra socialisUi ir ko jie nori ? Išleisto 8oo.-Demokr^j| py»tijos, 1505, pusi. 16.................................
^..^...50
Lietuvos Socialdemokratų raštai, keturios naujos knygutėj
1 Lietuvo* Boc.-Demokratų Partijo**manlfestas.
o 3
2 Muraviovaš-KorlkM Ir jo testamentas.
3 Akim ui akį ir dantim ui dantį.
4 šalin kunigai išdavikai*. Visos keturios knygutės užu.«uc .Mo
Pasakojimas iš’prancūzų revoliucijos. Keturios mažo*knygfiHs: o 1 Kaip buvo paimta Bastilija?
a ”
•
2 Tauto* Beimąs ir 4 rugpiučio naktis.
h.
3 Ką atnešė Seimas?
a
4 Kaip Prancūzai nužudė savo karalių? Viso* keturios ai... .15c
Prie žydų klausimo, kokias žydai priespaudos kenčia po valdžia
Rosi jos ir ar teip daryti yra gerai? Londone, 1904, pusi. 10... .5c
Partija, kliasa ir visuomenė (Darbininkų reikalai), Londone,
1905, pusi. 29 .*................................................. s.v..Wo
Panaikinkime kariumeną. Londone, 1905, pusi. 30. Kaip' atsira
do kariumenė (valakas), kam ji reikalinga ir kiek ji blogo at
gabena žmonėms.. .................. . ........................
10c
Pirmieji* revoliucijos žingsniai. Aprašymas pradžios revoliucijos
Ro*ijoje, 19Q5, pusi. 20.................................................... ................ 5c
Revoliucijos dainos, Londone, 1905, pusi. 30........................ .......... 15c
Šalin socialdemokratai. Londone, 1905, pusi. 31. Kas yra social
demokratai, kaip ant jų žmonės žiuri ir kam jie reikalingi .. . .10c
Šalin caro valdžia. Parašė V. Kapsukas. Ženevoje, 1905, pusi. 16..5c
“Šventoji” caro valdžia, jos organizacija ir tiesoa, Tilžėje, 1905,
pusi. 15........... .................................... .................... ...5c Valdžiai spaudą leidus. Tilžėje, 1905, pusi. 10. Aprašymas kokiu
budu lietuviai atgavo nuo maskoliškos valdžios savo spaudą. ..5d
Viei
revoliucija 1818 m. Austrijoje. Londone. 1904? pusi. 3f.. ..10c
Visuotinas, lygus, slapias ir betarpiškas balsavitnns. Parašė P.
Višinskis, Vilniuje, 1005, pusi. 14. Yra tat aprašymar kaip
ir kokiu budu yra renkama žmonių vyriausybė Visokiuose
žemės kraštuose....
................. ....y.*;;...5c

lOo

fikocyb* kita; mtai

500 Vanduo ant ten
» teta. Ruaiikai para
gya. Uleido TK.D.

f^aSa~£
s.‘jassas*»m*^k
&ŽW3W

Knygos svetimose kalbose.

Prava Litovccv po zemlevladeniju v Zapadnom Krnje. Jurldičesko-tinansovoje ixsJiedovanie na osnovauii ugraničitclnich
zakouov, razjasnenii |>ravilelstyujušČavo Senala i drugieh
oticinlnych istočnikov. Sostą vii K. A. Vixbor, pomoščnik Prisiažnavo Povierrnnavo. Riga 1905. (Lietuvių tiesos valdy
me žemės.vakaruose).......................
'..S .75c
Velikoe kniažestvo Litovskoe za v remia ot zaldiučenija Liublinskoi Unii do smerti Slefana Baterija (1560—1586). Opyt lasliedovanija političeskavo i obšč-estvennavo stroja. Tom I.
St. Petcrburg. 1901, Stranic 780. (Didėli Lietuvos Kunigalk- ‘
Atystė laikuose nuo Liublino Unijos iki myriui Stepono Ba
toro (1509—1536]).....................
.....6400
.

506 Žemės Istorija. Par^ S. M. įbrido T.M.D .
Cbicago, m.. 1WM. pusi. 56. Su paveikslėliai*.

ip£

miausiai radosi gyvybė kaip.
lOc
nešalo veislių tn Sugitesnes,
607 Ar vyskupas Valančius [Vai*nčauskas] ne
buvo vilingu lietuvyste*? ParaM. kn. Dembskis. illeldo Susivienijimas Lietuviu Laisva-

takšnoti lapų kraitei. run-

Ibi kampai. Prek&OSo
7

‘\

680 Fthnologiia arba mokslas apie žemė* tauta*
Pagal Dr. M. Bsberlsndta parak Bernas.
Chi^go, Iii. 1903. pusi.662. Yra tai svarbiam

Me.1907.
Balto* oeluioidot gra
žų* apdarai, iirodo kaip

statai* krabai*, b* apkaU................. .....,......^SOe

~*“■zv,iR*“tlS
lIKil ",!t
1 ’■

■Py -■ jjjBffii

kas irkvietkeiėžaliais irki-.
’' k.ų par\ų la|*-liuis. run<llD1 kani_J'al-

MsT >

kraėial
vu-ua
kabu-

•įĮĮMĮI kaulinu
i,aat.ksitd:, su
ant vidurio
te.

Prekė......... fl SC

Gbunimu pu
A. OLSZEVSKI,
9M 83rd St.,
- Chicago,IU.

1808 Maža* Aukso Altorių*,
pnsstaisdrutai*.apdarau, auk, siutais krabais, apkaustytom*
brtaunomė \paMdabruotomi*
klėtelėmis^
..TBo

Velaių, surinkto* D-ro 9. Basanavičiaus, 470
pnslap . Chicago, III. 1903 m. . gioje knygoj*
teip* keli šimtai gražiu pasakų: apie rojų
(dancu)> <yžči». pekla; apie giltine, mara,
kelera, apie dvase* (dūlias), velnius, tavaidinlmaal ir tt. Pasakos užrašyto* i kioie
kalboj* kokioje buvo pasakoto* Kauno g-iL.
pagal kauniečiu kalba. Suvaiką gub. togai
suvalkiečiu kalb*,Pru*u Lietuvoje pūga; Pru
, su lieta via kalba, Dzūkijoj pagal d sako kalba
ir tt. Ka* mėgsta gražias pasakas, tegul nu
siperka Ii* knyga. Preke nespdar^. 81-50
Apdaryto*................................... ,...-48-00
67 Lietuviškos Pasako* Yvairioe. Dali* I. Su
rinko Dr. J.
/lūs. Chicago. III., 1908

,

turės, tam geru ir gražiu pasakų nn-kado* ne
truk*. Preke neapdaryto*.............. 11.85
Apdaryta....,............................
81.50

68 Ltetnvilko* Pasako* Yvairio*. Dalis IT. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, III. 1903

Apdaryta......................... ............................81.60
0O Liet u v liko* Pasako* Yvairio*. Dalis in. Su

1804

panMus. sumtmaau aa*o: ..nusvėrė vievas žmogų ant abraao ir paveikslo savo," bet
pažvelgus i tulu amoniu veislių veidus, mato
me diaell nevienodumą, tada nežine kurie ii
ta yra psnsius paveik?!ui Dievo. Kas nori
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
šia knyga. Preke neapdaryto* ...... 18.00

Geikie, Kalkorski ir kitus autai** Saernas.Ai-

48 Pasako* ii gyvenimo lietuvi** Velia bei

1808 Mažas Aukso Altorius,
moroko skuro* minkltai* apda
rais, apvaliais kampais, auk
sinti kraitei, su pantais ir
kvietka...,.............. 4186

liu žmoni* ir ju paveikslu*.' Aprašo ju kilmes
parva, tikėjimą, papročius, užsiemiMa ir abelnal visko. U patilpusiu paveikslu matysite
žmonių gražiu, prastu ir bisnriu, tolu visa*

041 Oo^rafija arba Žente* aprakymas. Pagal

sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas;
— Vagis;—Kas kalta*: — Gatve* valkai: —
Paparčio įiedas;— Miško sargas; — Signalas;
— Keleivi*. Cbicago, HL 190C, pu*!. W. 15c

Melai ir suprantamai aprašo visa musu sente,
jo* pavidala, diduma ir platuma, to* kalnus,
ju vardus, sugžtl. vulkanus metančia* II save*
ugnį; U kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir
kiek joje anglių, geležies, aukso, druskos ir
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, npin; ju
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandeny*:
sūrūs, prėski, saldus ar kartus, koki juo** gy
vūnai gyvena, ir tt. Klek kurioje žemėje yra
Km ntojtt; koki ju tikėjimai, kalbos, paproL užsiėmimai, pramonė* ir tiesos;koki mie-

soda yra lygi diena ir naktis, kur saulė
teta dienu nenusileidžia arba neužte
tt. Preke.
.OO
.50
Apdaryta

S

655 Istorija ateina. Dali* I. ParaM Dra* A.
Baeevičia, Chicago, HL. 1904. pusi. 68. Su pa
veikslai*. A prato visk*, kas ant svieto dėjosi
nuolaikų 2800 pri'-š Kriitaua gimimą iki
146po Kristaus gimimui.,...... 81.00
Apdaryta....................
..81185
057 Istorija Suvienytu Valstijų SziaurinSs A-

tada žmonės .gyveno, koki žmonės pirmiau
siai Iš Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios karės buvo, už ka kariavo ir kokiuoee me- tuoae; kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku
rta gero štai žemei yra padaręs. Teipgi tol pa
Suvienytu Valstija konstitucija, kari yra ŽMkaliagtausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokias jis čia turi tiesas, kas jam yra
valia daryti, kas ne.................... . ..........81. OO

rinko D-ras BaeanavtčiM. Chtoago, III.. 1004,
.............................. 81-85
pusi.333. Telpa čia 203 gražiu ir labai juokingu
Istorija Cbicago* Lietuviu, ja parapijų ir
R5& apdaruose.......... ....... .11.50 658
kn. Kraučiuno prova su laikraščiu “Lietuva”
buvusi balandžio mėnesyje, 1898, Chicago, HL,
70 Lietnviiko* Pasako* Yvairio*. Dali* IV. Su
pusi. 686. Yra čia surinktos viso* tikriausios
rinko D-ras J. Basanavičius. Cbicago, 111.1906.
žinios apie Chicago* lietuviu* ir visa kn.
pusi. 299. Telpa čia SM labai gražios ir užL
Kraučiuno prova. kuri tesėsi per 5 dienas krimaučios pasakos, bovijančios kiekviena skal
minališkarne sude, žodis in žodi; teipgi foto
tytoja ir klausytoja
........ ............ 81.95
grafijos abieju pusiu advokatu. kn.Kraučiuno,
Drūtuose apdaruose ................
41.50
“Lietuvos’’ išleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai < ’hieagos iv. Jurgio liet bažnyčiosėl.OO
07 Pamokslai IlmlnUe* ir Teisybė* ligukUnSU
Apdaryta............
81.50
galvočių visu amžių. Chi ago. Iii, 1890. pus
lapiu ISO. teitoje knygelėj telpa 128 gra
žio*. juokingo* ir iimintingo* pasakaite*. Kas
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu
skaitymu, tegul nusiperka iia knygele, o turėt
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo
kės duoti Uminttaga atsakyme......... 5Oc
iiijo bažnyčia.
altorius ir
■15c

Matas Aukso Altorius,

B* apdarais, apvaliais kam
pais, auksinė kvielka. kryžius .
ir krabai....................... ,1150

metu vaikščiodama po sviete daugybe IjČtlll ir
vargu ižkentejo Chicago.Dl. 1908,^*106.8Oc
Apvsakaitp L. Tolstoiausll gyvenimo maskoUBru kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su buriu ir sanlygom* gyvenimo mastoĮteku kaimiečiu ; ji verčia skaitytoja jausti
drauge su prislėgtai* vargu žmonėmis.... I5o
184 Bobtnscna* Kražius. Graži ir moralilka pa
saka. Antra perfalzlta laida. Cbtoago, I1L

1805 Maža* Aukso Altorius, apdėte baltai* slontaug kaulais,
su 8 a>eda 11 kiltais, aksomo na

Knygute aprėki vis* žmogaus gyvenimą ant
tame* nuo pat jo atsiradimo iki pasiekimo eivlllzacijo*. 26 paveikslėliai parodo senove*
žmonis vartotus akmeniniu* inrankius, na
mus b tt.............................................................. lOs
675 Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430 m.
ParaM pagal lenkiškus istoriku* Žemkalnis.
Chicago. III., 1800. pusi. 64. Yra tai apralytnas
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mė*. Kaip lenkai taslelg* su Uetavo* kuni-

Itdkia. Verti Hlradtnro

dainuotomis blėtelbnis. su ka
be, auksinti krabai....81.50

aga mergina ir laltninrlau gyveno už kitus,
turtingoms apsivedusius.............. . .. lOo

cago, I1L 1908. pusi 68. Šita komedija buvo
kelta kartu* lošta lietuviško* draugyste* Pe
terburge, Maskolijoje. Ji yra maakoliikos
valdžios cenzūruota ir todėl ja galim* ir į
Lietuva parsiųsti, Maskolijo* valdžia jos uar
siuntimo nedraodzi*. .. ................................. SOo

678 Lietuviu pratėvtai Mažoje Azijoje nuo se

novė* iki jie pateko po valdžia persu. ParaM
Lietuvos Mylėtojas, Cbicago, DL, 1899, pusi.
283 ir 4 didelė* nu»po«. parodančios vieta*, kur
senovėje lietuviu prateviai gyveno 800 metu
priei Kristaus gimimą.............. „,...5Oo

780 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Cbicago
Dl.. 1898, pusi. 94 Su paveikslais ir maporafa
Trumpai irsuprantamai aprato Vita* 6 dali*
svieto ir visa femė* istorija, teta kaip didelė

05c
Ir No. >10 yra Maskolijo*
gali boti Lietuvon sinnt ................................ 15e

. 77.

1800 Matas Aukso Altorių*. baito*
celiulioido* apdarai, iiklluilo*
kvletko*. su kauline kabute, auk
siniai kraitei.......... ...11.50

aktuose. Lenkintai parak* Julius Slovackl,

Vipper. vertė iinutfko* kalbos Ufiu paveik
slai* senovišku liekanų ir 5 kolloruotai* famlapinis įmapomlsj- Chicago, BĮ., 1904, pusi.
306. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo aenlanriu laiku, daug meta prie! Kristaus gimP
mariki nupuolimu?Rymo ^^•#22

851 Apie turtu iidirbima. ParaM Sėbram, ver-

t«8. M.. Chtoago, TU.. 1900. nusL I3K Veika
las gvild-nanti» pomiškiusekonomijiukokiais

gyvenimo. .05c

Cbicago, III. 1808, puri. 81. Šita knygute teip
kaip ir No. 810 yra Maskolijo* cenzūros dalei-

tokios kada\ kares

471 Akyvi spsirellklmai sviete, ant kuriu žmo

1807 Maža* Aukso Altorius, bal
tos celiulioido* apdarai, kvietkos
ant Vieno tono likloto* sidabru ir
perlu, su kauline kabute, auksin
ti kraitei................ „...10 OO

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygblb,
Pavesti Lietuvos Katalikiškai JsunuomėneL
Knygvl**

PvsUpiu 140, stovit M oatio.

Dvasiški raitai.

Balsas Balandėlės. Maldaknygė gražiausiuose ir brangiausiuose ap
daruose. Kieti gluodnios prancūziškos skurelės apdarai, per- <
Holai ir oaidentuoti ornamentai, apstingai auksuoti kraštai 64.00
Išpažinties(spaviedies) istorija. Vertė Kd. A. Milukas, Shcnaadoah, Pa., 1901, pusi. 112....................................... .............. 50c
Liturgika Rymo-KaUlikų Bažnyčios. Ra n k ved ta išguldymui ti
kėjimo jaunuomenei. Sudėjo Kn. D. Bončkovskta, Vilniuje
1905, pusi. 142.......................................................................... fiOo
Platus Išguldymas Katalikų mokslo (Dogmatiška dalis). Sudėjo
Kn. D. Boočkovskis, Vilniuje, 1905, pusi. 102........... ^..,t75o
Poteriai ir Katekizmas mažiems valkams, arba trumpiu išguldys
mas to, ka katalikiškas vaikas privalo mokėti. Sudėjo Kn. D.
Bončkovskis, Vilniuje, 1905, j^usl. 16 ...........................
Trumpa* išguldymas apeigų Rymo-Katalikų bažnyčios. Su'iftji ’
Kn. D. Byčkovsk-is, Vilniuje, 1905, pusi. 48.............
.'.20c
Trumpas pamokinimas apie Nekaltf Prasidėjimu Panelės &v. iš'
priežasties 50-metų Jubilėjaus apgarsinimo tos tikėjimo tiot**'
sos, Vilniuje, 1904, pusi. 40............................................. ;... 10c

laukus. iSr€ksr »«

*•.1906.

Visoki raštai.

1362 Gyvenimą* Šv. Tėvo, Popiežiau* Benedikto IX, valdžiusio
apaštališką sostą Ryme nuo 1033 iki 1044 metų .... ■. .V.. .25c
^„Darbininkas”, Darbininkų mėnesinis laikraštis, išeinąs Europo
je, kiekviena* numeris pu............. .........................
....-s. .15c r
,,Darbininkų Balsas”, mėnesinis Lietuvos darbininkų laikrašti*
išeinąs Europoje, kiekvienas numeris po..................
J. 15c
Kaip padaryti monus. Nuodugnus aprašymas 63 monų: kaip jie
padaromi ir kaip juos pačiam [tedaryti be jokių prigtaisų^he
' ‘
jokio (patingo mokslo ir gabumo. Surinko ir parašė Jonas
Ilgaudns, Chicago, Iii., 1903, pusi. 96-...... ........................... 50c
Kaip dirbti žemę, sėti ir valyti javu*. Smulkiųjų ūkininku nau.
dai, vertė Joomi KurmeHseVitatajk.'ttOlK'ptrtl. ii#?'.. Z
.iltie ’
Lietuviška Chrestomatija, Pirmoji I^aida, surankio a' prof. fc,
Volterio, Peterburge, 1004, pusi. 2ik), formato 8X11 colfų. k
Yra tai raukius seniausios senprūsiškos, latviško* ir lietuvi
škos kalbų, sulyginime su paskesne ir šiadienine lirtuvitta
kalba, teipgi sulyginimas suvalkiečių, kauniečių ir vilniečių
dialektų, šiadieninės literatūros ir tekstai seuiu-seniaufitų
lietuviškų raštų, su tūlais paaiškinimai* maskoliškoje kai* ,
boję, vertimai lotyniško* ir lenkiškos kalbų ir U. .V........62.00
Lietuviška Chrestomatija, Antroji laida, surauaiola prof. E. Vol
terio, Peterburge. 1904. pusi. 129. Dapildymss pirmosios 1*1< dos........................................... ?..................................................... 61.80
Lietuvos mspa8Xll colių didumu............... . ........................... ......5c
Medega Simą no Daukanto Bijugrafljai. Surinkta Kn. A. Miluko,
Shenandoah, Pa., 1898. pusi. 128, su paveikslai* paties Dau
kanto, Kn. Vaišvilos, kaimų, bažnyčių, irtt............ .' .61.00
Pradžiamokslis Lietuvos jaunuomėnei, sutaisė A. Smilga, Peter
burge, 1905, pusi. 30.....................................
.10c
Rozmčod Poi*ko-Litewskie (lenkllkal-lietuviškos pašnekėti*)
yra tai vadovėlis lenkams mokintislietuviškos kalbos. Sutai
sė J. Pes-vis, Vsršavoje, 1906, pusi. 24..................................... 30
Rinkinėlis vaikams; Pasakėlės, apsakymėliai, dainelės žaislai,
mįsliai, irtt. Vilniuje, 1901, pusi, 40... . ........................... 10c
Sonetas ant vieno balso (baritono arba m*zosoprano) su fortepianu. Muzika Juozapo Naujalio.. ............................................. 45c
Sapnų .Knygelė su 100-metiniu kalendoriumi, Rygoje, 1905, pusi.
«»............................................................. ?................................... 15c
Trumpas Vadovėlis sviestininkystėa Parašė J. Smilgevičia, Varšavoje. 1905, pusi. 15. <u paveikslėliais........... ;............. 4..10c
Vieversėlio dainos, A. Adata, Rygoje, 1905, pusi. 48........ .‘............. 15c
Kalendorius 1006 metams............................................
10c
Kalendorius 1890 metams su pasakaitėmis....................
...10c
Kalendorius Žuvininkystės, paprastųjų žuvių Lietuvos vandeny-’
se, reiškianti* laiką žuvių ueršimo, laiką užlaikymo veislinių
žuvių ir laiką jų gaudymo. Kalendorius pakabinamas ant
sienos, keturiose kalbose, rusiškoj, lenkiškoj, lietuviškoj ir
latviškoj. ........................................................................... '...15c

kurio*

Baltes skmtfs misHtal ižkimlti apdarai, per a-

Hygicna.

Apie blogąją ligą arba syfilį (prancus). Pagal dr-o M,. Čleuovo
veikalėlį sutaisė D-ras A. V. TilžėjeĮ1904, pusi. 31....... v ,.15c
Apie cholerą ir kaip uuo jos apsisaugoti. Vilniuje 1905, pusi. 10.. ,5c
- Kūdikių žindyma* ir penėjimas, vertė iš lenkiško* Atgalaiult,
Tilžėje 1004. pusi, 12............. *........................................................ 5c
Kūdikių žindymas ir penėjimas (korta pakabinama ant sienos), ..-.5c
Tikras žeuybinis gyvenimas. Piešinys Idos C- Craddock, kuni
ge.* bažnyčios Jog*. Vertė J. Laukis. Pittsburg, Pa. pusla
pių 40............. .. ...................................... .......................... v..30c

Dl.. 10OO.posl.3X.

nės nuolatai žiuri, bet ju gerai nesu pranta,
Cbicago, III., 18M. peši. V6. Su paveikslais.
Parodo Iš ko darosi kalbat griausmai, lietu*
ir sniegas; ka* yra debesiai, ant ko jie laikosi.
irtavL...... .......................
..._»Oc
478 Mokslas apie žeme Ir kitus svietas,Ju bū
vi ir pabaiga, Chicago. FH. 1806. pusi. MA Su
, paveikslėliai*. Aprašo kas yra žejnė. iš ko ji
susideda, ant ko taikosi ir kaip sukasi, kas yra
saulė, žvaigždės, mėnuli* ir kalu jo* toli vtena nuo kito*; ka* yra pltanetos, kometos ir ki
to* retai matomo* žvaigždės-Yra tai vienatinė
knyga, iš kurios žmogus gali tikrai apaliviesti
Prck^...• •••• •••* ••»••••• ■••• ••««■•••«•••• «
Drutuoee, gražiuose apdaruose .. 81.06

475 Aritmetika. Knyga iislmokinimni roton
dų. Prekė................................................ 85c
480 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tus. Pagal prof, Nusbauma sutaisė Ssernas,
Cbicago. III., 1901, pusi. 147. Su pavetksIMiąie.
Tai yra mokslas, kokia budu radosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi poodėjus
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu,
žvėrių ir kitu sutvėrimu....................... 4Oc
507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevlčta. spauda „Lietuvos,” Cbicago,
dilu ir akmenų, trumpai, aiikiai ir s«pra*ta>
tnal itaikklna gatatoa tetorija, ypač tuo* da
lyku*. ant kuriu žmones nuolatai žiuri, betJu
508 Gamtos pajiego* ir kaip ii
gal Bitnera sutaisė Szirn**. C
pusi. 388. Svarbios moksliška

N*.1901.

.

Juodi, kieti, drūti ai
dimo apdarai, iirodo kaip
•kūrintai. gražus Uspausti
llmarginimai. lapų kraitei
raudoni. Prekl....4Oo

lik 1004
ir

pajiegu. ..................
....5Oc
516 H kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir
auginami augmenysIPagal Lnnkevičiu sutaisė
Szernas, Chicago. III. IMI, pust 73. Sn paveik
slėliais.........................................................
585 Kaip gyvena augmenys? Oloago, TU.. 1901.
pusi. 129. Su paveikslai*. Aprašo yvairio* mu
su žemė* augalus, ja sudėjimą, atmaina* gy
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu aftgalelin iki
didžiausiu ir tobuliausiu..................... 85c

«o«

■m........................... :............... ioo
860 Baudžiava Lietuvoje. Parašė Žmogus, iš
leido T.M.D., Cbicago. HL, pusi, 76. Yra tai
baudžiavos istorija, kokiu badu ji Lietuvoje
invyko, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tve-

861 Dr. J. Basanavičių*. Lenkai Lietuvoje. H

rusiėko ilguldė V. Gintaute*. Cbicago, III.
1903. pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba
sunaikino ir sudetnoralizavo Lietuva ir kaip
ji kenkia lietuvystei splyg 8ipi dienai....,15c
i. Dembskis. 3iu Am«r. Su pa
dėliu Loanoono
veiksiu autoriaus ir
*si. 88. KnrgeB
grupo*. Chicago, III.,

01O Kaip M* kolija persekioja Lietuva. Pagal

L'oppressiot. russe en Lithuatae. supieėė kn.
V. Demtakis, Cbicago. Iii., 1000. pusi- ta lOc

lima ir lankstymas! revolinctjižko judėjimo
Bosijo], kova su earisran ir, kaipo pasekme
to* kovo*, užmušima minėtojo caro.......... 15o

pagvlbo* daktaro išsigydyti nuo daugybės 11gm Cbicago, Iii., 189?. pusi. 132 Szita knyge
lė privalo rastis kiekvienuose namuose, ne*

.300

ir tvirtais savo vaikeliu*

1150 Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piečinv*
DroL. Wetatam. U anglilko teguki* kum j.

1870 Lietuvilkas Lementorius su poteriais,
kateklzmate ir mistranturu, Vllninje, 1863,
MSI M..........................
150

1400 Tikyba ar mokslas?

raiški, mokslitai ir draugi

311

No.1902.
Juodi, kieti, drūti a*-

•kūrintai. gražus ilcpausti

Popieros Laiškams.
pargabentos ii Rygos.

Popieros rašymui laiškų sn labai gražioms giesmelėms, tinMK'moms paviučiAvonėm* ant Kalėdų, Naujų Metų ir Velytu
Kožna su konvertu po.......................................................
,5«

No.1903.

veislių bakterijų, mikrobu, bacilliu ir kita
smulkisusitlgyvunėliu, gimdančiu svarbtauslas ligas terp žmonių, kaip tai: mar*. chole
ra. raupu*, duteęija. sifili* yra geriau žinomas
paslaptis, kokia* senovės žmonės vartojo taipčjl£ul ateit*?. - Geriausiai Uruido viso■•ngpranousUgė. irti............................3 Oc
knir sapnus, Cbicago, III. 1896, puri 2065OC
553 Paėjimas organllko svieto. Parai Bittaeri
_
sutaisė Ssernas. Cbicago, UL. 1906, pusi. 137. 1515 Nauja* Pilnas Orakulas arba knysut bur
' 8u pavelkatata. Yra tat istorija augmenų ir gyta, tnonu ir visokiu paslapčia, ir praktiška C.
Snu nuo senu sentanėin taiku pagal tuoks
ima UtyrinĮMr
----—----riuogsniuoee. Kn;
85o
ta tai didžia*-.
>na, bartu ir delnažinystė* mokslo................. ............ 83.00
Apdaryta.................................... ............. 88.50
1510 Priedeli* prie lietuviško
Lietu ros

Lietuviškos Poatal-Kortes. \
tyti yvairluose tai

Pargabentos iš Vllnlaas.

Su Sekančiais lietuviškais paveikslais:
1 su p<veikalu Didžio Lietuvos Kunigaikščio Algirdtlo,
Oedemioo. .
2
"
Bvidrigėlo*.
3
Rokiškio bažnyčion.”
Koplyčios šalę vieškelio,
upės Šešupe.
r
miestelio Biriio.
7 ,
vyri) sodiečiu.
8 ,
lietuvišku ubagij kruvoa. }
-9 ,
vieno lietuviško ubago.
Kaip matote, litų po*Ul korčių jra net 10 gatunkų. Prekė kožno*.5«
Šio* posul-kortės su lietuviškais paveikslais yra geriausia

sutaisė F. J.. Hetavtfkai vap

Prek8 75o

.... ®Š
Ne.1904.

15!

___ X

.

*_ _ _ . ta^.__ _____

, DL, 1» pusi. U».

8KL

1

UŽMOKĖS! SIUNTINI

JEI tlKS TAU.

Ime 1 kompieta Mkaaflu tavo.ra: lOotrtota
«»arv,- iuKauJui>aa arba
h attsZM eyrū---------- - ,
atdaru virtum (pa
■ mtoSk kurt nori) girai
grodami ttip, Mp

Lletuvviszka Aparatu Difttuwe
Karam**, Atncrikoaiazkaa

rytinius
'lieka art

Kepures ir dėl MarszaiKu
paredas.
*
1__________

laL Vtaoki darbą atUŽ to laiką.

_

_

.

.

darbas būta pridarė neriai atliktas ir tuom suszelpti sawo tateetg, >^aweslute Ji tikrai
lieta*aitiai.
/)ar'Ot

T. ANDRUSZEWICZ & Ct.

ir i jrmtral'iau“\uk« tai

115 W. Divifion St,

Chicago, IIL

r.....

pas.........

Chicago Medical Clinic
Zi 344 So. State St., Chicago, III.

pn.10„u u.Bp-.fcBKn,.. .lp£“T

L. S. MOLLAND t CO.

su.Lietuviszku Daktaru

j GnodoMnienm Kunigams fcjdirrba; Ka|hfv Araeteš. Itolmatikus, Alfiižs. Balas ir wi«u* b*ž-.

155 Vuhiagtoa Stn CHICAGO, W> ■

Ernst Tosetti Bravoro Alus
. Yra geriausias ir sveikiausias alus gerti viešiems žmonėms. Malt Tonic
oaMer, Tos. Exportas, Bavarian ir Bohemlan parsiduoda kiekviename
saliune buteliuose. Baczkomis turime tokio pat gatunko alų, dėlto norėdami
užsidėti nauja saliuna, arba turėdami prasta alų Ir norėdami permainyti ant
gero, kuris visiems tiktu gerti, kreipkitesi in varytuves ofisą 9 valanda ryto, o
asz patarnausiu savo tautieoziam* kungeriausiai ir parūpinsiu viską, ka* tik
reikalinga. Isz kitu miestu tautiecziai kreipkitesi per telefoną arba rasztu, o
asz dastntysiu alaus kiek tik reikes, arba pats nuvyksiu apžiūrėti kas tuose
dalykuose yra reikalinga
.
Su szirdingais velijimai* savo tautiecziams,

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Lietuviszkas Agentas, Joseph J. KraBowski.

Ernst Tosetti Brewing Co.
40-th and Butler Strs,

Tel. Yards 656.

CHICAGO, ILL.

•

Gyvenimo adresas: 31$8 Sp. Auburn Avenue, Chicago, IU.

EPBradchiilis

Attornej and Counsetor at Lai,
Ch&mber of Commerce Bldg. Room TOS
8. E. Uorner LaSalle & Wsshington st*

CHICAGO, ILL.

Telephone Mala 3642.
Wieniatelis lietuvvys sdwok*tas, baigei
mokslą jurisprudencilos esion Amerikoj
Weda prowa* kaip civriliszkas teip n
kriminaliszka* vrisaose suduos*.

kuris prisius markia
ant szio adreso:

Staple Novelty
3253 Illinois Ct.,
Chicago, III.

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!

Bee. 3112 S.Haleted arti Slmos,
Tel.Tards 6046

Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje. .
Per 20 metų aš pasilvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatiŠkai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savizagybą, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skansmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas minesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanA įsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St.,

11

New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aprūkysite* Dr. Landės naują knygą
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

Kaulai kur tu
begi? Nuri pa*
Petrą Beleki nes

Ant 1? Akmena
RallroadLfilhndflHS
Patentu**** regu!to
torius, ausukls užsuka
mas ir nustatomas, vyrlsskM ar moterisTkas,
18C aukiscta*. dvigubi
“Hahtlng”
Inksztai,
toražial isskvistknotas.
frikrai serai taika rodo.
>iai taika
Szy laikrodėly pssiunslm* C. O. D. ant kiekvieno adreso, su pavelyjt■u Issegzamlnnoti. Jeigu bus toks kaip r**zome, uisimokek ezpresui S3 7B ir atvežimo
kaistas tr pasiltak laikrodėly, jei n*, nemokėk
ne vieno oento. At® :n k. kad už toki pat laikro
dėly kitur mokėsi *38.00. Prie laikrodėlio d t.r
prtdedsme
suk*.D-.a labai grgžu lenc.ugely
su kompasu dykai.

isztroszkes, o
Ji galim* stsivedyti, n*s jis turi
puiku ir szslte bavsrsksslu, gardžia
ruska ooziszczena
arirlks, cigaru* net
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tel Jau
ilgiau su tomiste kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to Jis turi
puiki* sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pa* ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provdse. Atvažiavę
isz kitu miestu gahte gauti pas mace
geriausia nakvyne.. , .

Petras Szlakis,
8321 Auburn av„

Chicago, IIL

900 Central Bank Bldg, Cbicago.
Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai isrgydanca ou, tik už 12. C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti,galva pilna pleiskių u, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke
tik 82.00.
Jei tikrai reikalauji pagalbos, nelauk
toliau, vartok jas dabar, ne* toliaus ju
preke bus triguba. Norintis atsakyme
gauti su rodą, teprislunczia lOe. stem po
rai* Nuo musu metodo* tuksiančiai
pasigelbejo. Paraižyk aiszkiai ka nori.

-3

__

x**jsassausa vrtstrt yra pMekninstaasL <ydo daagybe
Ilgs
Plsakvs
tikrai
atausto*,
siiaKlma,
pleis
Box 108, No. South Siekt Street, W llllamsburg. kana*, papuavka* iv dangei kita Ilgu sa naajaa
Brooklyn, N. Y.
rta bado Radikal gydymas, parasayslte pa*

Nerviszki Vyrai.
Vyrams reikalaujantloms pagelbos prisiimsiu
kopija garsaus recepto dykai. No O.O.O.
re apgavingus valetus, tiktai rocsptv P«rrta.totrte«zūipaMrga
AT31HGUL1.
S?i pssarra yra vyram* iugrisuto* nervisako* tisumo*. kurte per savo jaaayste* klaida* i*
papilde. Klausykite mano patarimo. Sastokite
Landė patentuotu* apgavutgu* vaistus, elektrl**ka* diržus, “»peotali*tu*" ir kitu* netikusiu* be
vertes gydymu*. Nuo diržu nepagysite, o nuo to
tai virtajam! vabtus sunaikysite pilvo rtsbcztojim*. užnuodlosite vis* sistema ir padarysite
garo liga neiszgydom*.
Daug metu asa kentetau savo jaunystes klai
das, nervisrttuma, nsktislus tekėjimus, skok*
vvr:s.-k'jmo, silpna atartisty, stoka ambicijos,
neramumą, g> Jtoguma, sirena sksudejima, visatiny nusilpimą Ir tt. kaip paikszas pirkau ir var
tojau visokia* patentuota* gyduole* ir visk* ka
tik Itzeirdsa, Ant galo buvau priverstas vartan
ti in Erop* pagelbos jieezkotl pas garsą daktarą,
kurs man* ir issgyde.
To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai
buvo užraezyti, asz tr dabar turiu pa* save. Kaip
tai sunku yra pagyti nuo ta Ilgu aa* tinau isz
patyrimo,todėl asz norta ir kitu* pagelbėt!. Ka*

kad Imdami vaistas pagal ssy recepte vislsskal
pagijo, teip kaip ir ssa
“Recepte užraszyti stiprus bet nevodlagi vai
stai ir receptas teip parassytas kad rautos sali
ma gauti kiekvienoje geroje sptiekoje až magus
pinigu*. Gav* recepte, jei neaore*it* paty* eiti
in aptieks- užsteliuotl vaistus, tat parašykite
man, o asz jums juos erta ChlCMoja pasirūpin
tu ir prisiunua. Ass nesuneziu C.O. D. kad
IszvihoU nuo jus pintsua, arba parduoti jumis
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu patemyrtte

Ofisas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki ♦ p* pistą Ir »81
nuo 6 Iki 7 vakare. Nedėilom Ir Šventadlenom nuo 10 Iki 12.

MARJA DOWIATT

Chicago IVIedicaLClitiic

Raudo gub. Banaliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Priima ligonius kuiną diena
uuu 8 iki 12 ryto.

)

Telefonas: Canal 7082.
Teiefonuot gaUna isz kiekvienos

Prot. J. M. Brundza
Now York ABrooklyn, U. 8. A.

Gramatika

Morris Forst and Co.,

Pittsburg, Pa,

Vieninteliai agengai ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.
Dr. Jean Sirrom’s
Dr. Jean Sirrom’s
Kepenų Kartaoles
*
Skilvio Kartnoles
81.00 už bonka
81.00 už bonka .
Vartojama daktaru ir Lfgonbūožiuose po visa sviete.

P. MUolalnis,
Box 109 Station D.,

New York.

KOZMLN8K1 & YONDORF,
78 Dearborn st.

RREKYSTEhA“biD,H ,r

Sldabrialą taverą,
........... - visokią muzlkafllką Insinimsnhį

•------- -

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuviSką Katallogą dykai. Kuriam#yra simta> visokių daiktų paveikslai * prekės, J
iš kurio matysi jog mano ta vorai pirmos
E kliasos, o prekės pricinamiat ‘
Afstehavimus atlieku greitai.
greitai, jr išsiun^jĮĮjgSg Apsleliaviinus
čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3108 So. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL.

Mes akolljame PINIGUS ant turtenybiu ir Jei tu rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaunamu prlgelbesime, pūko
lindimi tau dali pirkinio pinigu. (įreita*
reikimas. Lengvos i sąlygos. Agentai
apmokami dosniai.

Namus,
Kūdiki! sali

iL ne* jų tau-

•~gu 100 itu.____ .______ _____._____ ,___ konet įKBnel&. J! gali būti vartojama rmožytfoM, terp gvdornf
tr kitokiu draugybių peitagti gMojtamm'. Atmoka sa
vo kalnam viena naUte, MUteikdama m u ilki tokiam*.
Žaidžia mariu*, vaicu*. polka*, kadmiu* ir operine* n»elindi)**, kaipo ir viliamiaeMatm. Galima atkartoti 4*1»ni panai norą. arba Satati sesute Tntai ft oo, imami
apdare, an muslka. R kaMujSt, miinkali*a skrynelė
yra stungiam* a] ■
‘

V 8*1 pasarga gal nebus daugiau garsinama,
taigi raižykite man. sztandien, o gausite to rooepto kopija ir reikalingu* patarimu* dykai
tuojau*. 8zy paeiuiltims asz galia atlikti <>e jo*
kia jums kantu. Adresuokite:
A
C. Benteon,

P. H. box 655, Chicago, IIL

Dr.O.C.Heine
DENTISTA9.

DR. B. M. ROSS
ANT KAMPO MONRO!OT.
ROOM 500.
5TO FLORO

CHIOAGO, ILL.

OFFISAS:

Kerte 31-fios ir So.Hilsted ulycriz.
Gyvenime* viriui ApUekos.

CHICAGO,

ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo^ instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo g ga
rantuoja.

STANDARD MFG. CO. 76 PARĮ PLACE, P. G 80X1179, N. T. DJP. &

Daneszu visiem kad szioea die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.

Czionai su dadejimu yvairiu ėlektro
gydaneziu maszinu ir instrumentu,
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
ijztirtiju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo

cijalistaa visoj Chicagoi. .Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nea ios yrą mano israstos ir man
vienam tik žinomos. Per laiszka

KAIP PADARYTI SŪNUS
>rasz*nti kaip padaryti vi*
lAtfSJrae&Sfi
____ ,___ .—1_____ J t»» nieko, u
23 Su dideliu peiliu ar kardu cziela, rai
tas dalia perdalyti. nrsuTOidžlant renk*
_
_ _____ 41 paprasta ruiika 1* pinigą u-rmair.,___ _ _________________
prarytHr būti *velkuT(2 Degauestatraki euvaleyU. )| Paprasta stiklą p--r Mala pervaryti,
b t ne stiklo ae stalo netudauiytl H Viri.oz.toml* artais kortai LupetL Iteeipirkrtygste
o galėsi visus «3monu» parodyt i. PrekeMceata. Jeigu kas nori knnrto* turiny gauti.

JONAS iLCAUDAS, ‘

arti Uarrison ai,

—■-

ANGLI8ZK08 KALBOS
su tsstarimu kiekvieno žodžio lieluvisz
kai — sekaneziat: snov (sno), sniegas,
knov (no), žinoti, leaf (lyf), lapas ir tt.
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri
siimt! mu $1 .20. Pinigus yra geriausiai
paklusti per „Postai Money Order" am
szio adreso:

344 S. State Street,

GHICAGi

- Szaltinis Sveikatos

Oras, kūrino mes kvepHojame.

I

Našiausiai terastos Medicinos:

Koenigsberg Specialiste,

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at? 1 ■
atlankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuria pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
J
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neuįsitikintis, nusigąs stantis, nespakainas ir užerzinantis?
"
__
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo«
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- > jL
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą Šlapume palaikius per j ■
naktį skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar. *w
Užakimą Varpos?
*
J*1* , pį
Jeigu turi, męs gvarantuęsim amžiną ir užtikrinantj išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus f
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Rnszyk klausymo lakszto Ir gausi rodąs

Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bet be degto
(kvėpuojamo oro) Jis mirssta in kelias minules.
Žmones isz tikro serga tiek pat nuo iszalkimo deglo, kaip ir nuo stokos
maisto — nors degi* yra Kuosas! Rodei ? Todėl, kad Jei gleivines pievos tavo
plaucziu nėra sveikame padėjimo, tai kraujas negali sugerti degto por dolikatnas sienas oriniu celių.
Dr. Jean Sirrom’s Plaucziu Kartuoles pagimdo sveika padėjimą plaucziu
audiniu Ir gleiviniu plėvių iszklojancziu orines eole*. Tai yra tikra* vaistas
nuo KosnHo, Szalczio, Karsstlnea ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės.
Jei sergi teipgi negro m ui! oj i m u, tai Dr. Jean Sirrom's Skilvio Kartuoles
reikia vartoti drauge su Plaucziu Kartuolemis
Preke 81.00 ui bonka arba 6 bonkos atsargia! supakuotos siuneziamos bilo
kokiu adresu ui 85.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankini czeki.
Tikrosios turi musu parasza ant kamszozio.

Kxcelslor Iitch Co.,

1

• ’ *

Plaukiantis i Sergantiems, j

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save Ii
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą geru vaistų, eę ’
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie nieki
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjii
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko.ant visok
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo vk
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į j j nusidt
da, dė kavoj a už išgydymą ir būna linksmas ant visados.
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. C<
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami ai
sako?
Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad .Dro E. C. Collins Med. Institut*
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas da
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligiį su atida ištiria specialis
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsir^
tškif£ų ir. sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau-.
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kuriųniekur
kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltlniuSveikatos.
Iszgydyta ai
įserydyta* nuo
Kad Šito šaltinio daugiausiai plhukia sveika sunkios mote
szkog viduriu
^euinaAtemoM tos ^on'ams’ta^ matyt iš daugybės padėkavonių Ilgos.
už«i*cneiu*ios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam InVidl<
Jon^zateakevicse stitutuizpągal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, Weelweoi1.
N
Box »6,
paduudame čion kelias:
Garbinga* Profesortsa;
Telkta priimti nuo manęs, prasto* Žmonos
lltdto(| aitu už ISgydyma man f* nuo nere<ullarttkoi mS* islaSs, vargiBMio* mane per e
metu*; kauki 10 mane didelis plovimas, skaiitMjlaalautuose, gėlimas vidurtą, koją, bkaatUjlma* galro* ir nusltoužjimas; mėnesinei gi
apstatata* baitodo* t«I mane naikino, per vi
si tą laiką p< rleidau daug visokią daktarą ir
suvartojau daug visokią alleją bei vyną, bet
veltai ir tik kada aprašiau mvo llgf jum* tuo
jau nuo prisiųstą jąsą vaistą pu*^>lkaa ir toitaa visai tlgltau. inSdama tuo* v*totus, ui knrtnia siunčiu Tamtotal *irdinit( pa<tokavr>ny
T. Vyslocktent.
TC Ssratoga SL
Coboss, M. Y-

Dauggsll* Profesortan ir SpectaUite:
Su linksma ilrttrt* pronedu Tamlstal, kad
ertu risal įveiks* ir ituosa* nuo reumstizmo
skausmą ir <He*lią pečtaoM, rankose, kojose
ir strėnose, kurte asne teip buvo suvsrglnf,
kad ros paėjau; perleidau daug daktarą vadi
nusią save specialistai*, bet vi* be naudos, kol
m dainiau apie ją*ą garsąjį Institutą, per
kurį pilnai aąrrtebiau savo sveikatą. »i k| esiu Mkinsa* 11 Hrdfes Drul E. C. Oolito*, ve
lydama* pa* jį kreipti* visiem* savo tantie
italas, išgydyta*!*,
a nžynfctw Rokša. * *
IH5 Hndscm SL,
Aliegheny City, T>a.

Miela* Profasortaut
Pranertu TamistaLjog erių pasveikę*
gos, ano kurtes mane gvdtte — pert<*u
tlspinimo. nidegimo purtės. lytiško* «il
b**, nubtglmo sėme**. nemigos, nervilta
skaudėjimo strtnoie tr abelno mis.lpng
kaip yra aptašyta J ąsų knygoje ant p*
Vadovas į Sve.katą. Jų»ų specialias ve
mane galutinai itgydt ir dabar džiaugto
savo lamingo Seina vnilko gyvenimo Dč
tymo meilės noriu Šitą pagarsinti apie tai
vientaučiam*. esantiem* tokiame padė
kaip mano, idant Ir jie galėtų atgriebti
sveikata ir bąti laimingai*.
Fr. Mandinas,
Mystlc, Ir

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.; Peršalimo, F- '
tavo, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepei/!.
Inkstų; Kos ilio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės | t
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapA 1
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kai4
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitu m
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties! Moterys nuo Sktf
s alingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus* į š’
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrir
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus Šaukis
kros pagelbos.
:'V
:
/
■
, Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk kelias stempas persiuntimo kaštams, o apturėsi P
Dro D. C. knygą, 1^8 pusi. „Vadovas » Sveikatą”, kurioje rasi apraąymą visų ligų. Toji knyga
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo ž
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gęmančio kūdikio pas motiną viduriuose.
Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali boti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Kuliai Imtitrte, IW J. Sllh a, Kii r«rt Cit), t/

