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caro armijos. Apsiriko, vie gal nė tiek aukų nebūtų rei išmaityti darbininkų šeimy reikalauja, kad kištiesi į mai Beto buvo kalbama apie lie Naujos caro ,, malonės.”
nok, ant armijos.
Jeigu, kėję, kiek jų paėmė totorių nas.
štus užgimusius Morokkoj tuvių reikalus Vilniaus vy Nebenuramina susipratusių
vienok,
ir
toki
buvo
mieriai
ir
armėnų
skerdynės.
Ir
Smarkus
maištai
užgimė
ir
galėtų tik prancūziška kariu- skupijoje: kad Vilniaus ir žmonių tos caro „malonės”,
I ' Revoliucija Maskolijoj.
revoliucijos vadovų, tai ir šiuom kartu dar, rodosi, toto Siberijoj. Visa dalis didžio menė, kadangi Morokko ru- Gardino parapijų bažnyčiose kurias jis mėto žmonėms nuo
į g Rodosi, ištikro, bent šiuom išbandymui proto kareivių riai ir armėnai neina išvien; jo Siberijos geležinkelio nuo
bežiuoja su prancūziška val butų skaitoma lietuviškai E- savo sosto augštybes. Išleis
k iškartu, randas revoliucijų nereikėjo teip daug aukų; subruzdo labiau vien revoliu Uraliaus kalnų ikij ežero Bai
L r2Maskvoj suvaldė, kadangi iš butų pakakę ir penktas da cijonieriai gruzinų apgyven kalo pastatyta po karės laiko dyba Algier. Turėdama tie vangelija, kad jose butų nors dama įstatymus apie caro
sų laikyti savo kariumenę po vienų kunigu lietuvį, kad durnų, valdžia manė, kad jau
■ iu*en pradėjo bėgioti jau tru- lies. Reikia todėl manyti, tų kraštų, su kuriais eina iš tiesoms; dalis geležinkelio Morokkoj, Vokietija galėtų
Kalvarijoje ir Aušros vartų labai daug duodanti žmo
M kiai į Peterburgu ir kitus kad skerdynės Maskvoj užgi vien ir tuose kraštuose gyve apsukanti Baikalo ežerų liko
apvaldyti kokį kraštų, o to bažnyčioje vasary, pradedant nėms, kad žmonės už tai tik
H ('kraštus, ateina jau ir tele- mė be noro revoliucijos vado nanti armėnai.
si išardyta, ir tokiu budu, Prancūzija negali .daleisti, nuo Sekminių, butų sakomi rankas turi bučiuoti caro Vai- ‘
>gramai, tik dar vis nežinia vų. Kaip Varsavoj, Odesoj,
Pereitų sanvaitę pasikėlė privežimas maisto' ir kitokių kadangi tųsyk jos valdyba lietuviams meldžionims lietu džiai. Pasirodė, vienok, kad
laisvi, ar valdžių cenzu- Kijeve ir kitur ir Maskvoj, gyventojai
p ruojami.
Novorosyjske. reikalingų daiktų Mandžuri- Algier atsirastų dideliame viški pamokslai, kad į kapi tokiais niekais nebegalima
Gal randas leidžia be abejonės, žmonių skerdy Visi caro urėdninkai pabėgo, jos armijai tapo pertrauktas.
pavojuje, karės laike sun-; tulą butų renkami ir lietu apgauti žmonių. Prasidėjo
i j tik tokias žinia?, kokios jam nes pagimdė nedori caro tar miestas yra revoliucijonierių Iš bado, kaip užtikrina Lon
kiau būt tų valdybų nuo vo viai, kad seminarijoje regen dar smarkesnė kova su caro .
I į patinka. Bet ir privatiškos nai ir pagimdė jas be tikro rankose.
Jų rankose yra dono laikraščiai, maskoliški kiečių apginti negu dabar. tas arba vice regentas mokė valdžia. Suštraikavo visi ge
žs^inios teipgi paduoda, kad reikalo.
teipgi visas Poti apskritys, kareiviai kelia riaušes, užpul Prancūzija mat nesutinka tų lietuviškai, kad parapijo ležinkeliai, bankai, fabrikai,
^.Maskvoj šiuom kartu ramu,
Tūli laikraštininkai mano, prie Juodųjų jūrių. Kore dinėja ant miestų, plėšia clii- ant Vokietijos mierių, o ta se, kur yra nors 300 lietuvių, krautuvės ir t. t.. Viskas
žgkad prekėjai atidarė savo kad skerdynės rando tarnų spondentai Londono laikraš niškus kaimus. Jenerolas
vėl nesutinka ant Prancūzi butų vienas kunigas supran tartum apmirė. Tik visur
krautuves, nors daug krautu parengtos Maskvoj gali už čių, esanti ant Kaukazo, už Linevič neturi galės savo kar jos mierių. Be nusilenkimo
tantis lietuviškai ir kad butų buvo girdimas balsas: „šalin V vių likosi laike riaušių išnai degti terp abejojančiu neapy tikrina, jog Kaukazo revoliu eivius nuramftrtifj kadangi vienos ir kitos pusės nesutiu- skaitoma Evangelija lietuvi dabartinė caro valdžia! Lai
kintų, jas plėšė ir caro karei kantą rando. Gal ir tokius cijonieriai turi gerus gin negali priderančiai jų reika čių pusių negalima sutaiky
škai, o kur yra nors tūkstan būna pačių žmonių valdžia!
€ viai, ypaAcaro numylėti ka mierius turėjo riaušių suren klus, kokius nežinia kur ga lus aprūpinti.
ti. ' Katrai pusei atsieis dau tis lietuvių, kad butų sakomi Duokit. šen paglemžtas žmo*
zokai.
Privatiškos žinios gė] ai. Kartais, ištikro, ne vo. Gal, vienok, būti, kad
Mieste Krasnojarske revo- giau aukauti, dabar įspėti pamokslai ir pamaldos lietu
praneša teipgi, kad bent di kaltas kraujas uždega tuo- jie turi maskol;ško rando liucijonieriai apvaldė rando negalima. Jeigu gi nė viena viškai pusiau, arba pagal gaus tiesas!” To reikalavo
desnė dalis darbininkų su- jaus abejojančius, bet dau kalnų gyventojams išdalin kasų ir iš jos paėmė 6 milijo pusė nenorės nusilenkti, tų proporciją lietuvių parapijo ne tik darbininkai, bet dau
gybė apšviestunų vadinamo
. J gryžo prie darbo.
giau būva atsitikimų, kad tus, vartotus maskolių dar nus rublių. Tų pinigų pa syk karė bus neišvengiama. je esančių; kur parapijos sios inteligencijos: advoka
vienok tas nevaisingas daugybė aukų be naudos at turkiškoj karėj Berdano si kaks jiems aut ilgesnio lai Konferencijoj
dalyvaus grynai lietuviškos arba mai tai, inžinieriai, gydytojai;/to
£ bandymas kaštavo 20000 šaldo, nugazdina net šalinin stemų karabinus, kurie vis gi ko.
didėsės Europos viešpatystės, šytos, kad džiakonais butų reikalavo net daugelis ponų
C žmonių gyvasčių. Revoliu- kus. Sykį nugazdintus ne kur kas geresni už medėjų kaip iki šiol išrodo, tai Išpauija, Portugalija ir Su skiriami lietuviai arba mo
piniguočių, ir jiems nebegera
a cijonierių vadovai iki Mas pasisekimų, nelengva paskui karabinus. Mat viešpatau riaušės ir maištai kyla Ma- vienytos Valstijos Šiaurinės kanti lietuviškai. Tai buvo dabartinė valdžia; to reikalą- *
R kvos pasikėlimo, neskaitant padrųsinti.
Sena^p^Įrlė jant Aleksandrui III, Manko- skolijoj be pliano, matyt Amerikos, bet jų užduotis lenkiškai surašyta, ir 50 ku vo net kaip kurie valdinin
Odesos, kur, vienok, ne revo- juk sako: kas nuo karšto Ap lija norėjo iš Kaukazo tautų juos gimdo netikėtos, mums bus vien taikyti nesutinkan nigams pasirašius bnvo nu
kai. Visi sakė — nedirbsi
liucijonieriai, bet juodoji degė, tas ant šalto pučia.
sutverti atsakančias kazo- nežinomos priežastys, be re čias pirma paminėtas viešpa nešta ir įduota vyskupui. ‘Žv.’ me, pakol negausime laisvės
kratinė, policija ir kazokai
Kaip ten, vienok, Maskvoj kams kareiviskas pajiegas voliucijonierių vadovų noro. tystes, kiek galima, tarpinin
ir žmoniškų tiesų.
Nieko
skerdė žmonis, nesiuntė daug nebūtų atsitikę, telegramai prieš Turk i jų ir Persijų. Vienui* iškyla, jas randas su kauti prie sutaikymo, steng- Kauno dienraštis ,,Kov.
dabar
negelbėjo
nė
kazokai,
savo pasekėjų ant paskerdi- apie suvaldymų pasikėlimo Ant caro prisakymo: iš ma- valdo, paskui kyla kitur. tiesi nedaleisti karės. Dele Telegr.” patalpino apskelbtų
nė kariumenė, nė policija, nė
į mo, jie savo pajiegas čėdijo. ne pilni, reikia todėl manyti, hometonų, taigi iš totorių, Teisybė, tas alsina randų, de gatai ant konferencijos jau Vilniaus general gubernato
žandarai. Negalėjo su jų
Į Kodėl jų nečėdijo Maskvoj, kad^visos patenkančios į už- likučių čerkesų ir kitokių moralizuoja jo kariumenę, atkako į Išpanijų. Neužil- riaus aplinkraštį, kuriame
pagelba traukinių vežti, ne
kalbama
apie
naujus
Lietu

męs to tikrai nežinome, ka rubežius žinios perkoštos ca smulkių Kaukazo tautų liko bet galutino siekio tuom at gio todėl išsiaiškis, ar bus
galėjo
jie ant gatvių elektridangi, ypač į Amerikų paten** ro cenzorių. Vienuosė tele- si sutverta vietinė raitelių siekti negalima. Atsieki mui kraujo praliejimai, ar be jų voje įvedimus?* Lietuvių rei
kalavimai, • kad mokyklose kos užžibinti, negalėjo ban
| ka telegramai perėję per ke gramuose skaitlių užmuštų milicija, o iš krikščionių gru galutino mierio, išvertimui apsieis.
mokintų lietuviškai ir kad kų reikalų atlikti, negalėjo
lių cenzorių rankas. Terp ir pašautų revoliucijonierių zinų ir armėnų — pėstinin caro sosto reikia, kad visi
butų mokintojai lietuviai ga jie nė gydytojų, nė inžinie
prieštaraujančių, o' kartais paduoda ant 20000 žmonių, kų milicijos
regimentai neprilankus carui gaivalai
lima išpildyti, tik mokintojai rių, nė valdinkų vietos užim
i nesutinkančių su sveiku pro- kituose gi tik — 5000, bet nė Tuos milicijantus apginklavo visoj Maskolijoj ant syk pa
Pasirodė, kad tokia
turi mokėti ir rusiškai ir vai ti.
į tu Amerikos laikraščių gar vienuose, nė kituose nepa- Berdano sistemo krrabinais. sikeltų, tųsyk ir caro kariudaugybė caro tarnų nieko ge
kai
turi
būti
mokinami
dar
ir
sinamų iš Maskolijos tele- duotas skaitlius užmuštų ir Tai gi tuos karabinus, be a- menė pasikėlimo nesuval
Iš Latvijos.
rusiškai, kaipo Rusijos paval ro veikti negali, jie turi šau
■ gramų tiesiog negalima žino- pašautų caro kareivių ir po- bejonės, turi dabar didesnė dys.
,y
Į Peterburgu atėjo žinia, diniai. Teipgi gen. guber dykles ir nagaikas, bet nėra
Rti, kaip eina revoliucija Ma licistų. Juk jeigu revoliu dalis Kaukazo revoliucijonie Paryžiaus laikraščiai gar buk Rygoj kariumęnei pasi
natoriaus leidžiama po val pas juos nė rankų, nė galvų,
lį skolijoj.
cijonieriai buvo už barikadų rių. Su jais galima jau sto sina, jog buvęs darbininkų sekė apsiausti dirbtuvėse sčius raštuose vartoti lietuvi kurios galėtų naudingų vi
U Lenkiškas laikraštis ,,Zgo- ir turėjo ginklus, kad ir ne- ti į atvirus mušius su regu- vadovas laike pirmutinio ,,Provodnik” revoliucijoniesiems žmonėms reikalingų
J.da'’ neseniai pagarsino, buk geriausius ir iš jų šaudė, tai liariška caro klausančia ka- darbininkų kraujo pralieji rius ir paėmė jų 16000. Dirb škų kalbų greta su rusiška darbų dirbti. Caro tarnai
vietiniuose
susinešimuose;
Chicagoj išeinanti angliški kareiviai barikadų negalėjo riumene.
mo Peterburge, popas G a- tuvės tos likosi išgriautos.
rinkimas
viršesnės
policijos didikai jau buvo susitarę žu
I’kraščiai negarsina žinių, be nuotrotų paimti, o tuom Pietinėj Maskolijos dalyj pon, linksminasi sau Prancū Rygoj tūlas revoliucijoniedyt visus štraiki ninku?, tai
•ios neperėjo per cenzūrų tarpu, patekusiuose į užru- revoliucijonieriai teipgi užsi zijoj, lanko gana tankiai lo rių skaitlius įsiveržė į tvar gali būti suteiktas valsčių yra, tuos žmonis, kų atsisakė
skoliško konsuliaus. Kiek bežius telegramuose nėra ži laiko neramiai, tik jų dar šimu namus Monakoj ir gana tus, kur miegojo dragūnai, sueigoms. Kas link kitų re nuo darbo. Jau buvo daug
formų, lietuvių reikalauja
lybės yra lenkiško laikraš- nių apie nuotrotas caro sosto buose nematyt vieno pliano. didelius pinigus pralošia. ir 18 jų užmušė. Dragūnams
paėmę "į kalėjimų. Laukė,
pagarsintoj žinioj, teipgi ir jo neteisybių apginėjų. Iškyla be jokio pliano riau Nužiūri jį, kad jis pinigus atėjo pagelbon keli regimen- mų — viešp. seimo bus išai meldė caro paliepimo mušt,
škinta. Aplinkraštį tų ap
inia. Jeigu tai butų tei- Taigi visos žinios «apie nepa šės tai viename, tai kitame gauna nuo maskoliškojo ran tai, paėmė 22 užpuoliku.
skelbė 23 lap., pagal mask. žudyt juos, ' kad jie, baimės
>ė, tai reiktų manyti, kad sisekimus revoliucijonierių mieste. Caro paskirti jene- do, todėl gali būt jo paslap Visuose
apimti, stotų prie darbo.
kaimyniškuose kai.
lerikos angliški laikraščiai Maskvoj nepilnos ir per tai ral gubernatoriai su pagau tį! agentu provokatorių.
Bet tuo laiku atėjo žinios, %
prie „Provodnik” dirbtuvių
jirkti maskoliško rando, neištikimos.
tais didelių ceremonijų neda
namuose kareiviai jieško re Iš Ukmergės p av., Kauno kad Finlandijoj žmonės apsi
ėl tankiai talpina nepana- Dabar prasidėjo smarkus ro: pagautus su ginklais be
Prancuzija.
guber.
ginklavę visi, kas tik begalė
voliucijonierių,, su kirviais
9 į teisybę, arba vien pri- mūšiai pasikėlėlių su caro sūdo sušaudo.
Nesutikimai Prancūzijos skaldo namų duris.
Ūkininkai, nesulaukdami jo — visi jau įsitaisę puikiau
kius caro randui telegra- kareiviais Latvijoj, kur, kaip Sebastopolyj
štrai kuoja su Vokietija už Morokko ne Rygoj kariumenė užėmė sau to, ko geidė ir reikalavo, sius revolverius Brovningais
įaus, kuriais sunkina orien- sako, likosi atsiųsta ir viena perto darbininkai.
Randas išdilo ir neišdils, kol terp redakcijų laikraščio ,,Deenas patys pradėjo pas save tvar vadinamus irfgerų šaudyklių
Lvimasi net pažystantiems divizija buvusios karėj su ja garsina, buk pietinėj Masko ianti škoj i konferencija,turin Lapa” ir suareštavo visų re kų vesti. Ukmergės pavieto beturį užtektinai; kad tie fi
Ip ^iuS Maskolijoj. Bet, ponais maskoliškosios armi lijoj kaimiečiai stoja prieš ti visų klausymų apkalbėti, dakcijų
valsčionys varo laukan iš mo nai jau surinkę iš visos savo
papirkimui gerai materijai! • jos. Kaipjižsilaiko toji daug revoliucijonierius,
sulaiko sušaukta į Ispanijos miestų 2 d. sausio į Rygų iš aplin kyklų mokintojus,* ir valsčių tėvynės .rusų žandarus, paikai stovinčių angliškų laik vargo mačiusi ir tai vien dėl trukius ir jeigu suranda kokį Algeciras nepasibaigs. Da kinių atėjo 5000 ginkluotų raštininkus. Mokintojai jau tupdę juos ant garlaivio, o
raščių reiktų nemažų pinigų, nedorumo caro tarnų armija, nužvelgtinų, išrodantį revo- bar nieks negal įspėti, ko latvių ir jiems pasisekė užim atsikreipė į žmonių švietimo vyriausįj į savo priešų, budelį
| jų, yPač dabar, kaua žmo nežinia. Apie tai į užrube- liucijonieriu, tuoj aus lynčuo- kius vaisius išduos ta konfe ti gumos dirbtuves. Užmu ministerį, reikalaudami, kad general-gubernatorių užarenės daugelyj Maškolijos kra- žius neprisigriebia kitokį te ja. Kiek tose rando garsi rencija: ji gali sutaikyti ne šė serginčius dirbtuves poli- jisai paskirtų jiems vietų kur štavę jo paties namuose — jo
Itų nemoka randui mokesčių, legramai, kaip vien caro cen namose žiniose yra teisybės, sutinkančias puses, gali ir cistus. Tuoj aus su kanuo- kitur ir palieptų išduoti pa priesienyj keturi apsiginkla
jais caro randas neturi. Pats zorių perkošti.
nežinia. Jeigu ir teip butų, karę suskubinti. : Todėl da lėms prisiartino kariumenė šalpų. Kauno gubernato vę finai sergsti jį, o aplinkui
nkskoliškas konsuline ChicaNaujas caro paskirtas Lat tai ir čia bus randas savo bar lygiai Vokietija, kaip ir ir pradėjo bomborduoti. Re riuj išleido į lietuvius aplink namų apstoję kiti ginkluoti
pį caro materijališkai aprū vijos jeneral gubernatorius purvinas- rankas pridėjęs. Prancūzija, rengia, drutina voliucijonieriai parengė bari raštį, tiesiog, juokingų: ja vyrai; sostą pjlė Finlandijos
pintas ne .puikiausiai, užva SoJogub atsiuntė į Peterbur Jis be drumstimo vandens savo kariškas pajiegas, kad kadas, bet kareiviai jas ap me, lyg pasityčiodamas iŠ lie Belsiugfors darbininkų ran
rtoti iš savo kišeniaus caro gu žinių, buk miestai: Ryga, apsieiti negal, jo purvini karė neužkiltų be prideran valdė. Mūšyje daug žmonių tuvių, kalba apie tai, kad ir kose. Visoj šalyj ramu, tik
teipgi negalėtų. Taigi Mintauja, Liepojus ir tūli ki darbai purvų mat reikalauja. čio prisirengimo.
iš abiejų pusių likosi užmu rusų laikraščiai rašo apie ža į Peterburgu nė geležinkeliai
lenkiško laikraščio žinia ne- ti likosi revoliucijonieriams Maskoliškosios Kalėdos Pe Pirmiausiai] 1 Prancūzija štų. Dirbtuvės likosi paim dančias būti Lietuvoje refor nebeina, nė telegramai; gir ■abai ištikima. Gal, vienok, paveržti. Karė dabar trau terburge ir kituose Maskoli pašaukė po ginklu rezervos tos panedėlio dienų. Revo mas. Kodėl, vienok, jisai di caro valdžia, kad Finlanjuti, kad angliškiems laik kiasi ant kaimų. Kariume jos didesniuose miestuose kareivius visuose rytiniuose liucijonieriai, kaip užtikrina nepasako, kad tuose pat laik dija užsimanė apsiskelbt re
raščiams Amerikoj, nepažy- nė bomborduoja ir degina perėjo ramiai, bent nė jokios parabeliuose nuo Vokietijos randas, tik nežinia ar teisin raščiuose mato lietuviai, kaip spublika, kad nebenori ji
(tantiems prietikių ne jau kaimus esančius revoliucijo žinios apie naujas riaušes ne departamentuooe.
Vokieti gai, išdavė savo vadovus.
panašus prižadėjimai yra pil jau nešt maskolių jungo.
Atsišaukia Tuo pačiu laiku atėjusios ži
Maskolijoj, bet apskritai Eu nierių rankose. Sologub sa atėjo. Carskame Sele caras ja ant to atšaki, nikeliuoda Randas teipgi užtikrina, domi Rusijoj?
ropoj, kas nors tyčia siunčia ko, jog jis stengiasi suvyti pats dalino dovanas savo ma ne tik Vokietijai, bet ir jog kariumęnei pasisekė ap ant manifesto iš IT’M. spalių, nios iš Odesos, buk tai visa
prieštaraujančius telegramos latvius revoliucijonierius į nuožmiems apginėjams kazo užrubežių dirbtuvėse 20000 valdyti miestus: Walk, Reits- bet kodėl nesako nieko apie Juodosios juros kariumenė
geležinkelių vag<^iių>perveži- burg, Jacobstadt /ir Stock- kraujų, kuriuo Trepovai, maištų pakėlusi, ir apgulusi
daidinimui skaitytojų.
pajūrių kampų Kuršėj, kur kams.
Neidgardtai ir kiti žmogžu patį miestų. Tuopat laiku'
Aišku, vienok, kad iš Ame jie turėsę pasiduoti. Ar bus Praneša iš visokių Masko- mui kariumenė*. •
mansdorf.
džiai suteršė tų manifestų ir gauna žinių caro valdžia, kad
rikos laikraščiuose talpinamų teip, kaip caro jenerolas ma lijos kraštų, jog iš palengvo Tie rengimai ^kariškų paIš
Vilniaus.
kraujuose paskandino? Ar Anglija, Francija ir Vokieti
darbininkai visur gryžta prie jiegų rodo, kad nė viena, nė
telegramų apie atsitikimus no, tų parodys ateitis.
Po
lietuvių
seimui
7
gruo

lietuviai gali tikėti tiems pa ja ketinančios nė skatiko neMaskolijoj negalima žinoti,
Dabar vėl smarkiau subruz darbo, bet net randas tiki, kita pusė nesirengia išsižadė
kaip iš tikro ten dalykai sto do Kaukazo tautos. Dabar, kad ramumas neilgai užsilai ti savo mierių, jubs nori gin džio lietuviai kunigai, susi žadėjimams, matydami, kad beskolinti pinigų dabartiniai
jie visur ir visada gausiai rusų valdžiai.
ri.
bent rodosi, kad savitarpi kys ir gal dar sausio mėne ti kad ir su ginklu rankoj. rinkę iš Kauno, Seinų ir Viiypač
šiame
patvalp Vokiški laikraščiai, kurių niai nesutikimai , Kaukazo syj darbininkų vadovai ban Londono laikraščiai mano, niaus diecezijų,
*
•*•padarė Vii- duodami
dtyh/\a
atanno
V'prispaudi
lT*! firrtfi
T1/i 1. Tada tai, 17(80) d. spalių,
d y bos prie sienos
Redakcijose daugiau yra pa- tautų išnyko, gal eis visos dys visoj Maskolijoj visuoti jog Vokietija preikalaus, niuje savo susirinkimų. Bu me, bet, nelaimė, niekur nė- gabiausias ministras Vitte
Kretančių prietikius kituose tautos prieš netikusio caro nūs štraikus sukelti. Gal kad dabojimas tvarkos Mo- vo jų 50 su viršum. Sutarė ra ’ pildomi? Negali tikėti, Į*tarė carai nusileisti. Ca^raštuose, iš syk manė, kad valdžių. Jeigu teip butų da būt, vienok, kad darbai rokko viešpatjflrti) prigulėtų padaryti lietuvių katalikų netiki, ir netikės, kol nema ras, sako, verkdamas, pasira
šė po manifestu. Tuo savo
iki pavasario, ka- kariumęnei vijų įrraštų, taigi demokratų organizacijų, iš tys jų įsikūnijimo. •
revoliucijonieriai Maskvoj rę iš pradžių, išsiliuosavimui; trauksis
tra
raštu
jis pats apribuoja save,
,,
Lietuvių
Lai
kr.
”
_ ,ngi žiemos laike sunkiau ir Vokietijos. - Prancūzija gi leisti jos organus Vilniuje.
orėjo išbandyti ištikimumu
caro jungo Kaukazo dai
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sakosi, nuo šios dienos nebe- Naujasai čaro manifestas.
I. dovanoti visuomenei mą, | kurį rinksime savo at. namo pirmo laipsnio gausę moterys, o-viena apdegė mir Pereitame numeryj mes pa
talpinome apdirtą ant susi
išleisiąs nė vieno įstatymo be Kada visa Rusija sujudo,
tvirtus pamatus žmogaus stovus^ kurių valdys Lietuvą algos per metus $1.000; ant tinai.
pačių žmonių atstovų, kad kada visuotinas štraikas, yir
tikrai
užfiara
musų
reika

laisvės, tariant žmogaus
ro laipsnio $800 ant metų, o Kansas City, Mo. Siautė važiavimo Vilniuje, rodosi,
Tegyyvuoja vikarai po $700, iš kurių ši viduryj - šito miesto didelis sujungtų socijalistųar demo
tie atstovai turėsią tiesą pri pač geležinkelių, pavertė vi
nepaliečiamybę, sąžinės, lus.
žiūrėt ministrių ir kitų valdi są valstybę į tikrą lavoną,
žodžio, susirinkimų ir musų Seimas Vil tie turi užmokėti kas metas gaisras, kuris pridirbo nuo kratų partijų programą šie
ui u fle!! JBe jo męs nepa klebonams po $400 už jų už stolio ant 400000 dol. Terp kių, dabar gi iš „Žvaigždės1
ninkų darbus. Žada caras kada caro ausų pasiekė gar
draugijų laisvę.
tuojau duoti kaip kurias sas, jog Juodųjų jūrių lai Kokia tai laisvė, kada vi gerinsime savo reikalų. Pa laikymą. Apart šitų algų, jo kitko, sudegė ir National pęspaudiname programą Lie<
žmogaus tiesas — laisvę sąži vynas pasikėlė prieš jo val sur viešpatauja aštrioji sar skutinis IV; manifesto sky kių kitų pašalinių įėjimų ne Bank of Commerce, kuriame tuvos kunigų. Kunigų rei
nės, žodžio, susirinkimų ir džią ir bomborduoja Odesą gyba ir karo padėjimas!.... rius šaukia «„v i« o b Ru valia kunigams turėti ir buvo 3 milijonai doliarių pi kalavimai teip menki, kad jie
draugijų ir žmogaus nepalie- (tas garsas pasirodė neteisin Ar ne ,,žmogaus nepaliečia sijos s urn u s” (jau ne įeigos bus apverčiamos para nigų, bet kasierius banko už nė menkai reikalaujančio ne
čiamybę; vienok štraikų lai gu. Juronis), kada užsieųių mybę” liudija pilni kalėji pavaldinius!/ Žiūrėkite, koks pijos reikalams, taigi įeigos tikrina, kad tie pinigai ap gali užganėdinti.Ko Lietuvoj/
j
svės nežada ir namų nepalie- bankieriai, mislydami, jog mai, žaizdos nuo kazokų na- nusileidimas!) atimti už krikštus, šliubus ir kitas saugojimo kasose negali su kunigai geidžia, tą ir be repriedermę, bažnytines apeigas, bus su degti.
voliucijos ' galima atsiekti. |
čiamybės nežada
Visi tie dabar rusų valdžia baigia sa gaikų - ir dar gi lavonai ir savo
Lietuviškoji visuomenė todėl
caro pažadėjimai tik ant ra vo dienas, atsisakė paskolin kraujas, pralietas ant miestų prieš tėvynę (apie naudota užlaikymui bažny
Elyrla, Oh. Sudegė čia sulyginusi abudu programų,
što tuo tarpu.
Gyvenime ti jai pinigų, kurių valdžiai gatvių?! Šalin tokią sostą nė žodelio! Dar dide čios.
Andwur hotelis ir visas na tikimės, žinos katras partija^
juos įvykinti galės tik t prasi dabar labai reikia, — štai ta laisvę ir tokią žmo snis nusileidimasl Pašautas Šitos visos tiesos, įvedamos
mų blokas. Nuostolius gais savo aukoms šelpti. Gaila į J
dėjęs revobucijinis judėji da ir rusų caras suprato, jog gaus nepaliečiamy žvėris kaukia ir susimylėjimo arcivyskupo Quigley, dau
,
mas. O tuo tarpu pasilieka ,,blogi laikai” ir paleido įdo bę! Šalin ir patį prašo!) padėti p t ^ša giau ar mažiau yra pildomos, ro padarytus skaito ant 150- tik, kad terp musų brolii
linti negirdėtą su žiūrint pagal laipsnį suma 000 dol.
teip daug yra menkai prei M
visi
seniejie
įstatymai, mų manifestą, kurs ir pri carą-žmogžudį!!
taujančių, kuriuos įkalbinėi ■
pasilieka vagių šaika — po žada laisvės trupinius, pa II. Nesustabdant paskirtų irimą ir d r a u~g esu numo parapijonų, pas lietu
Nelaimės ant geležinkelių.
jimai
gali dar suklaidyti. ')
licija vadinama, pasilieka bu- likdamas visą senąją tvarką.
jų į valstybės dūmą rin caru (nuo mūsiškių to, vius ir lenkus; jos yra nau Carry, Pa. * Netoli Horn
delną gauja žandarų rūbuo Veltui, lietuvi, j ieškosi tame
kimų, pasistengti pri pone care, nesulauksi!) n u- jiena tik gal airiams, kurių Liding, ant Philadelphia Erie
se, pasilieka laukiniai žvėrįs mauifeste sau ir savo tėvynei
traukti į ją tuos gyven raminti tėvynę. parapijiniai reikalai yra iš geležinkelio, susimušė du Neardyki m pradėto dar
bo!
kazokais vadinami, pasilieka Lietuvai, ten nors menkųtojų luomus, kurie iki- Žiūrėkite, kokiu nekaltu avi imtinai vedami klebonų. Ži trukiai. Prie to 3 geležinke
ant vietos Klingenbergai, -menkiausių palengvinimų.
šioliai negalėjo dalyvau nėliu išrodo caras, kada ma noma, šitie nauji arcivyskupo lio tarnai likosi užmušti, o Chicago, III. Susiv. Liet.
to* jog prieš jį susivienijo vi padavadijimai duos progą apie 15 pasažierių tapo sužei Am. 36ta kuopa, ant pasku
Trepovai ir kiti žmogžudžiai. Ten jų-nėra!!....
ti durnoje.
tinio savo mėnesinio susiriL
si
valstybės gyventojai, o tuo žmonėms, maž daug, apdėtus
Jie tebeturi senuosius įstaty Prasideda tas manifestas,
Čia jau caras stačiai prisistų. •
kimo, apart kitų dalykų
mus, jie gali kiekvienoj va kaip ir visi caro manifestai, pažysta, jog ikišioliai ne visi tarpu pasirašo vardu „R u- dvasiškiems jų reikalams pi
»C
hester
,
P
a
.
Netoli
nuo
vienbalsiai nutarė atsiliept)
landoj sučiupti nepatinkamą visiems žinomu
melu, turėjo tiesą dalyvauti rinki- sijos Savavaldy s”. nigus kontroliuoti, bet kiek
čia,
ant
Baltimore
&
Ohio
ge

prieš
užmanytoj us „Žinyjie
iš
tos
progos
naudosis,
tas
Netikėkite
jam,
žmonės!
• žmogų ir išsiųst kur į Volog- jog jis, caras, stojosi caru rtniose į dūmą, jog daugumas
ležinkelio,
susimušė
du
tavočios
”
komiteto
reikaluose tvė
priklausys nuo sumanumo pa
dą —,arba į kalėjimą įkišt — iš Dievo malonės. ūkininkų, fabrikų darbinin Salin c a r ą!I!
riniai
trukiai,
^rie
to
2
gele

rimo lietuviškų kolįonijų.
I
čių parapijonų, nors ir čia
Juronis.
< štai tau žmogaus nepaliečia- Mat, caras tyčia neprisipa kai ir visi beturčiai tos
žinkelio
tarnai
likosi
užmušti.
Mes
matome,
kad
„Žiny

gan
greit
yra
laukiama
at

(Iš
„Ukin.
”
).
mybė! Jie gali susirinku- žysta, kad jo protėvį Mikolą tiesos
neturėjo,
čios” komitetas dar nežino ir *’■
spirtis kunigų šitai kontrolei
5 sius pasikalbėti žmonis, kazo Romanovą žmonės išrinko. jog ant galo pirmutinis du
Expliozijos.
nepažįsta Susiv. L. A. orga- J
žmonių; kunigai, būdami tuo
kų nagaikomis išvaikyti arba Ar tik ne baimė priverčia jį rnos sumanymas, ant kurio
Scranton, Pa. Šilkų dirb nizacijos, kuri gyvuoja 2k
se dalykuose pirmininkais,
net tamsių kareivių kupko- teip pasielgti? Gal jis bijosi, ministeris Buligin padėjo
visuomet pataikys pakreipti tuvėse Judge & Co. explioda- melai, ir jau turi užmanymą
mis išblaškyti. — Štai tau jog žmonės, kurie išrinko jo pusę metų, reikalaująs atmai
vo garinis katilas. Expbozi- seniaus pakeltą įkūrimo ko1
susirinkimų laisvė! Tie bu protėvį, dabar gali jį patį at nų, t. y. pasirodo netikęs. Štraikų anglių kastynėse nebus reikalus savo puščn ir visuo
jos
3
darbininkai
likosi
už’
lionijos
su
prieglaudos
na||
met tos reformos galės būti
deliai gali ant vietos nušauti statyti nuo Valdžios! Viskas Tos atmainos paliečia rinki
ant pavasario.
mušti.
mais seneliams ir našlaičiams;
žmogų, kurs išrodinės val tas galimas dalykas. O gal mus, o kaip tuojaus pamaty Iš Wilkesbarres yra praue-. tik senais kailiniais,išversdinG
ėry
,
III.
Čianykščiose
tas
reikalas aut sekančios.
džios nedorybes,
žmonių tyčia meluoja, primaišęs čia sime ir pačią dujaą. Nors ir šama, kad kalnakasiuiai laik tais ant naujų.
akmenų skaldinyčiose explio- L. A. 21 seimo bus galutinai 1
skriaudas. \Tai tau žodžio Dievą, kad ilgiau žmonis yra daromos rinkimų atmai raščiai, viršininkai unijų ir
Rodija nuodintl.
davo parakas. Expbozijos 4 išrištas.
liucsybė! Cenznra pasiliko kvailinti?!
nos, tačiaus ūkininkai, fa savininkai kastynių abelnai
P
hiladelphia
,
P
a
.
Žino

darbininkai likosi užmušti, o Dėlko „Žinyčios” komitd-A j]
ant vietos, cenzūros įstatymai Toliau išrokuoti caro titulai. brikų darbininkai ir betur tvirtiną, jog laukiamas apie
ma
Čia
agitatorė,
mergina
12
tapo sunkiai sužeistų.
tas šito nežino ir neparemia V ji
dar nepermainyti, todėl gali Kaip visados, teip ir dabar čiai (šitie visai nepateks) pa pavasarį štraikas anglekasių
G.
Crosier,
kadangi
varg

pradėto darbo? Kamgi rei- ji
jie neleist visos teisybės pabrėžta, jog jis ,,v i s o s teks į dūmą mažame skaitliu- neįvyksta. Šitą nuomonę jie
šai
kenčia
didelį
vargą,
rodi

kia
skirstyti pajiegas į prie- U
spausdinti. Vienu žodžiu, Rusijos
Sava vai- je ir todėl jų atstovai nieko remia ant to, kad pirminin
ja
užgimusius
beturčių
vai

singas
partijas. Pirma rem- ;
pakol dar tebėra seniejie į- d y s.” • Pradžią to manife nelaimės savo įgaliotojams kas Mitchell yra priešingas
kus
nuodinti
su
chloroformu.
kim Susiv. L. A. pradėtą dar
statymai, pakol tebėra žanda sto čia paduodu vertime:
rinkikams, tS a 1 i n caro garsinimui šįraiko, o to lai
Argi
jau
ji
nieko
geresnio
rai, kazokai, ta pati policija,
•• Chicago, III. Prie štrai- bą, prigulėkim prie jo, kas I
,, Garsiname visiems Mu d u m ą! Rusų valstybei rei- kosi teipgi ir daugumas ang
pagerinimui
vargšų
būvio
iš

visi valdininkai, patol męs sų ištikiems pavaldiniams, kalingas į s t e i g i a ma lekasių. Po konvencijai tri
kuojančių arti 500 nuo poros mums atneš greičiaus pagei- n
rasti
negali?
Kita
vėl
agita

negalime dar džiaugties, pa visuomenės suirimas sostapi- sis
mėnesių raidrinkių prisidėjo daujamus vaisius. ' Kamgi įj
s us i ri n k i m a s jų apskričių,kuri atsibuvo ne
pramintus j
tol dar męs negalime sakyti, lėse ir daugybėje kitų Musų (nors ir „durnos” vardu), į seniai Sliamokine, pirminin tore, teipgi mergina. Anna vos apie 36 ypatos. Reikala tverti naujus
Hali,
užmano
neišgydomai
„skruzdynais
”
,
kad
mes jau p“
kad jau turime pažadėtąsias Imperijos vietų pripildo Mu kurį galėtų patekti kiekvie kas Mitchell įteikė raštą savi
vimu jų yra — 8 vai. darbo
sergančius
ir
senus
teipgi
su
turime
pakaktinai
visokių /
caro manifeste laisves.,
ši} širdį didžiu skausmu. nas valstybės gyventojas, be ninkams kastynių, kuriame nuodų pagelba varyti į ge diena. Kiti, kurie savo rei
kalavimus teipgi yra padavę draugysčių ir susi vienyj imu,
Manifestui išėjus, tuojau
„Rusų Viešpačio gerovė atžvilgio, ar jis turtingas ar jis užmano sušaukimą abelresnį
svietą.
Na,
argi
nepui

,80X0
darbdaviams, laukia ge tik prie tų riškimėsi ir tobu^* 1
budeliai parodė, ką jie gali. jungte sujungta su žmonių ne ir be jokių kitų kliūčių. nos konvencijos. Viens ' iš
kus
išradimai
Amerikos
mer

linkime jųjų mierius.
ro ar blogo atsakymo.
Tomske -sudegino apie 400 gerove, ir žmonių nubudimas Kaip šitą manifestą, teip ir svarbiausių reikalavimų yra
ginų!
Europoj
dar
su
to

Gal būti, kad „Žinyčios!*
žmonių, kurie kalbėjosi apie —- Jo nubudimas.”
įsteigiamąjį susirinkimą žmo — 8 valandų darbo diena ir
New York. Sustrąika■* dabartinį padėjimą, policija Meluoji, šelmi! Kad tau nės Įgys tiktai peY kovą su perorganizavimas dabartinio kiais, turbut, nieks neatsilie vo choro giesmininkai dide- komitetas nepažino musm y
ir kariumenė neleido ugnies rūpėtų ,,žmonių gerovė ir jos caro valdžia. Tegyvuo arbitracijos teismo, kuris, su- pė. Seneliai juk teipgi dir sės operds ir perstatymas ope Susiv. draugysčių ir abelnųg V
gesyti. Baku policija su ka- nubudimas”, tai nebūtumei ja kova! Ji išraus iš caro lyg propozicijos pirmininko bo ant žmonijos labo. Argi ros „Fausto” atsibuvo be cho lietuviškų reikalų, už tai iw
riumene armėnų namus degi pradėjęs karo su japonais; rankų valdžią ir žmonėms ją Mitchellio, neturėtų rinktis už jų darbą žmonija ne gali rų, nors jis svarbią toj ope išlindo it Pilypas is kanapių
na, ardo ir vagia, plėšia. juk gerai žinojai, kad karas atiduos per visuotiną, laikas nuo laiko, kaip kad surasti jiems kitokio atlygi roj lošia rolę. Operos užlai-< su savo naujais užmanymą
tvėrimo kolionijų.
Tegi(
■ Odesoj daugybė užmuštų ir pralies daug nekalto kraujo 1 y g ų, slaptą ir be dabar yra, bet turėtų būti nimo apart nuodų.
kytojas jieško seabų, bet ne
dar
mes
neturime
čia
Amei*
į sužeistų. Visur liejasi žmo(stačią) vienval. Teismas tas turi
žinia, ar tas pasiseks.
ir paliks daug našlaičių. O tarpišką
Mušis terp farmerių.
koj lietuviškų kolionijų, btl
’ nių kraujas. Bene 49 mie tie šaudymai į neapginkluo- balsavimą.
susidėti iš 3 kalnakasių, 3 sa Thomasville, Ga. Netoli
Chicago, III. Suštrai- rodos patįs
pataikysiu
stuose, nuo 17 iki 24 spalių, tas žmonių minias — ar tai
III. Tą punktą galima pa vininkų kastynių, o tie visi
kavo čia statėjai lenkiškų apsirūpinti savo reikalais Ii
Akindge,
ant
kelio
užgimė
pobcija padėjo sukelti tam reiškia tavo rūpinimąsi žmo
dalinti į dvi dali:
turi išsirinkti sau septintą mušis terp kelių aplinkinių spaustuvių. Statėjai reika tarpininkystės tokių ponely i
sius žmonis prieš žydus, prieš nėmis?! Ne ir ne!!....
1) Be durnos patarimo sanarį kaipo arbitratorių.
farmerių. Karabinai buvo lauja 8 darbo vai. dienos ir kaip „Žinyčios” komitetą
apšviestesniuosius
žmonis, Šalin tokius žmo
joks įstatymas teneturie
darbe.
Mūšyje du far- užmokesnio $16.50—19.50 ant kuris susideda iš tokių ypatl
prieš visus, kurie tik yra lai nių globėjus!!
»jokios vertės.
Naujos bažnyčios tiesos meriai likosi mirtinai pašau nedėlios.
kurių mes ant viešų lietuvi! ii
svės ištroškę. Žinoma, kad Tolesnis manifesto skaity
2) Suteikti žmonių at katalikiškoms parapijoms
ti,
kų
susirinkimų visai nepą
T
N
ew
Y
ork
.
Pasibaigė
nieko neveiks tie vagys, žvė mas stačiai parodo, jog ųe
stovams priežiūrą caro Chicagos areliidiecezijoj.
j
tinkam,
ir inemateme nid 3
štraikas
choro
giesmininkų
rys — pobcija su savo sėb ,,tautos gerovė”, o didžiau
pastatytų
valdininkų Sinodas arcivyekupo Quinilgas gyvenimas.
kur
jų
darbų
ant musų tar
didėsės operos. Direktorius
rais. Nepraeis ir pusės me sias tautos suirimas ir pavo
darbų.
Philadelphia, Pa. Pasimi pažadėjo choristams mokėti tos labo veikiamų, todėl u
gley kunigų Chicagoje, ant
tų, jie turės pasitraukti ša jus čielybei ir vienybei rusų Šitie du prižadėjimu labai savo pirmutinio suėjimo, lai rė čia beturčių namuose ne
lin, turės eiti šunims šieko valstybės, kaipo „sosto nuo svarbus. Jie iškovoti nuo kyto 14 d. gruodžio pereitų gre Mary McDonald. Ji gi po 20 dol. vietoj 15 dol. ant musų tautiečius negalini, . .įd
pripažinti, jie geriaus pažĮr ^ j
piauti, ar į Sibirą važiuoti už savybės”, privertė carą duoti ,,maloningojo” caro, bet kur metų, užgyrė tūlas tiesas su- musi 14 d. lapkričio 1770 me sanvaitės.J
stami kaipo tarnai lenkų, ęH j
visus savo darbus. Bet da žmonėms . palengvinimus. garantija (išsitikėjimas), kad lyg vedimo pinigiškų reikalų tuose. Taigi ji atmena dar
----ne lietuvių, o nuo lenkų pae
]
bar tai sunkus laikai. Da Tai mat rusų valstybės pa caras, pajutęs savo rankose parapijose. Pagal tojo sino laikus, kada
Suvienytos
jokios
malonės
nereikatad
j
bar tai ypač reikia visiems kraščių, kaip Suomijos (Fi spėkas ir galybę neatims at do nutarimą: nuo 1 d. sausio Valstijos buvo angliška kojam,
mums
jau
lenkų
gerad^Sl
eiti išviey, neklausyti prikal nų), Kuršo, Lenkijos, Kau gal to, ką dabar žmonėms su šių metų ITėkasi visuotinai lionija ir atmena, kada, su
jystės ir vadovystės pakako. J
binėjimų caro tarnų. Rei- kazo, Sibiro ir kitų atsiskyri judus ir valstybei suirus, įvedimos sekančios tiesos:
ar >
prancūzų pagelba, jos pastojo Buvo blogai, dabar dar
Todėl ir nuo „Žinyčios” nepį |
blogiau.
.'į kia dabar eiti kartu su vi- mas grūmoja valstybei, todėl duoda? Jis dar mat ir at Klėbonams nevalia be ži savistovia respublika.
galime
nieko gero sulaukftpSU
sais, kas tik eina prieš seną augšta caro pridermė liepian skirus valdininkus ant žir nios parapijų globėjų naudo
Užgimę vaidai Revol. Šel
|
ją tvarką, kas reikalauja žmo ti jam visomis proto (kurio, nių sprando žada statyti ir ti reikalams bažnyčios dau
pimo komitete, jeigu ne su kaip tik amerikoniško „busd*
Vėtros.
nes
”
,
nes
jau
dabar,
ant
y
J*)
gaus tiesų, kas griauja poli pridursiu, neturi) ir valdžios toliaus, kaip ir dabar. Da giau kaip $200. Tie globė Troy, Ala. Aplinkinėse stabdė
aukų
plaukimo,
cijos viešpatavimą, kas ardo (kuri sprūsta jam iš rankų) bartiniam padėjimui beesant jai bus kas metas renkami iš Ivoic Beat siautė smarki vėt tai visgi ne pasiliko be blogų šauktų „Žinyčios” susirinR^
caro valdžią. Žydai daug spėkomis stengties kuogrei- ir tiems patiems caro valdi parapijonų, sumanančių ve ra, kuri sugriovė mokyklos pasekmių: jie pagimdė tikrą mų, sykiu ir geležinkelĄ
kompanijos agentas lankosi,/,
gero daro dabar, smarkiai ko čiausiai prašalinti tokį pavo ninkams beviešpataujant, ši sti pirkdybiškus reikalus, triobą. Prie to 2 mokintiniai netvarką, maišatį. Užgimus
siūlydamas
ant pardavimo!
vodami už laisvę. Reikia rū jingą valstybai suirimą ir tie du prižadėjimu gali pasi skaitliuje 6 ,ar 10 ypatų. iikosi užmušti, o 14 vaikų ta nesutikimams terp minėto
kolioniją,
nors
garsinama^
komiteto sąnarių, -Chicagoj
pintis, kur tik kaip galima, siekties į grovo Vittės protą. likti tuščiais žodžiais. Pripažinimas Jiems sugabu- po sunkiai sužeistų.
„kada
susirašys
bent 10()£atsirado kitas Centrališkas
apginti juos nuo užpuolimų. Iš tos tat priežasties caras lie Tuščių žodžių ne mo vesti tudSJ reikalus pri
Nelaimė kastynėse.
komitetas su labai ne aiškiu sanarių, bus tariama, kur ii“
Žydai artimiejie iflusų ir rei pė tam savo tarnui „suvie reikia! Tegul dar klausys auon< arei vyskupo
CoALDALE, W. V A. Coal- programų. Mus kunigai iki kaip bus apiperkaųia žemė. ]
kia su jais kaip su žmonėmis nyti valdžią ir ginti ramiuo bais, o ne tuščiais (Juigley;.Jis juos laikys, jei
Todėl mes laikom už parei-j
ir su artimaisiais elgties. Jie sius” (suprask: policiją, žan žodžiais išreiškia pagal jo nuožiūrą, bus atsa dale Co. kastynėse atsitiko šiiol tylėjo, bet dabar pagar gą šitą apreikšti visuomenei]
dabar turi būt mums bran darus ir šnipus, nes kiti — caras savo norus! kanti vestiituos reikalus, ar baisi explioxija, kurios 21 sino „Žvaigždėj”, jog jie kad nesiduotų suvadžioti!
darbininkas likosi užmuštas. rinks savo komitetą ir kalbi
gesni už kitus, nes jų dangų- visi maištininkai).
Davęs Tas butų geriau ir visiems ba tuos atleis Ji r rinks kitus,
tik su sa-*
na jau dabar žmonis ne duo lenkberniams,kurie
mas guldo galvas už laisvę tokį prisakymą Vittei, caras suprantamiau.
jei išrinktieji d nebūtų tikę.
vo
apvilingu
užmanymu
norį
Gaisrai.
ti aukų nė tautiškanjjam, nė mus pagauti į savo tinklą^
už žmogaus tiesas. Jiems toliaus liepia valdžiai išpildy O mums lietuviams, ką ca Pagal nutarimą minėtojo su
ankšta Lietuvoje gyventi, ti savo 4 griežtus norus. ras žada? Gal Vilniaus sei sirinkimo, klebonai parapijos Buffalo, N. Y. Sudegė socijalistiškamjam komite Mes remkime pradėtą darbį
sunku. Gausime laisvės dau Nelaimingas! Su tuo savo mą? — Nieko!! Kaip privalys kas metas išduoti at čia medinės anglių krautuvės tams. Pradeda niekinti jau Susiv. L. A., ant kurio reika-?
giau, galės žydai visoj Rusų griežtumu pasivėbnai: nie rusai įsteigiamąjį susirinki skaitą iš įplaukusių ir išmo Lehigh Valley geležinkelio. ne vien socijal-demokratus, lo yra jau per 1000 dol. pas-:
kirta, kas tam pritaria, lar
valstybėje gy venti, nebebus kas nebetikės — valstybės mą, teip męs savo Seimą Vil kėtų iš iždo parapijos pinigų Sudegė teipgi 2000 tonų ang bet ir tautiečius demokratus, rašosi prie Susiv. L. A.
lių.
Nuostolius
gaisro
pada

tiesiog siundo savo pasekėjus neilgai lankus, bus įvigdintmf
tie čia pas mus teip susikim<
niuje turime iškovoti; caras parapijai ir archidiecezijos
rytus skaito ant 150000 do- ant abiejų ne kuniginių par su
sę — pasklis po visas kitas „negirdėtas suirimas” priver- prašymų ir maldavimų neno koncleriui.
visuomenės prisidėjimu, in.šalis; tada bus ir jiems ir tė carą, o dabar verčia žmo- ri suprasti. Jam reikalinga
liarių.
tijų. Kurdu piaujasi, tre visuomenė galės pasidžiaugti
Priegtam
arcivyakupasQuiuis netikėti jam. Caro lumums lengviau gyventi.
čiasis, mėgstantis žvejoti iš atlikto gražaus darbo.
Ta- kova ir kraujas. — Tegy gley paskiria kunigams savo -8t. Louis, Mo. Sudegė čia
pomis čia kalba baimė.
drumstame vandenyj, naudą S. L. A. 36tos kuopos
vuoja
kova!!
Tada
ti

beturčių
kotelis
pn.
1611
Misarchidiecezijos algas šiteip;
čiaus pažiūrėsime, koki
Komitetas,
krai turėsime Vilniaus ^Sei- rektoriai bažnyčių teip vadi- Įsouri avė. Sudegė prie to 3 sau traukia!
norai:

IŠ AMEH1K0S.

E DARBO LAUKO.

UETDYIALABERIKOJ.
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š South Betlehem, Pa
Darbai eina gerai. Dari
ausiai čia yra plieno liejiyČių. Uždarbiai ne vieno: ant yardo moka po $J.5O,
viduryj moka nuo tonos,
ii dirbantiems moka už ąt-ktą darbą.
Lietuvių yra"ne didelis buis. Yra čia Susiv. Liet,
nęr. kuopa turinti 29 sanacirįs, kuopa Susiv. Liet. Ryno Kat. turi 5 sąnarius. Paelpinė D. L. K. Vitauto
pri 15 sąnarių. Paskutinė
raugystė dar jauna, susitvėė vos du mėnesiai atgal; tuįime viltį, kad prie jos priI rašys daugiau sąnarių ir toį iu budu draugystė sueidru-

Z

■

. ........
-

■

—

-

-

'

vienam darbui, kits kito susitaikytų ir sueitų į vieny darykit* tokius, ar panašius Juk kuopų yra virš šimto, tik karžygio pasakė, jog kiekvie- Lietuvių yra čia dvi apsi
kiam. Rd.).
bę, ir kad išrinktų vieną cen- vakarus, neškit?- pašalpą bro pasidarbavimo reikia, o bus nai karei reikalingi trįs daik- vedusių poros, o 15 pavienių.
Fr. Masulevičia.
trališką komitetą aukų rinki liams kovotoj ams už laisvę.
nauda dviguba. Nora p. Mi- tai: pinigai, pinigai ir dar Gyvename sutikime, vaidų
mui.
Teprasmenga ftriaUdikai! kolainis išvadino mus (ypa sykį pinigai! Revoliucijos terp mus nėra. •
Iš Cleveland,0hio.
- Laikraščiuose ir per pra Tegyvuoja broliška meilė! tingai 11 kuopos delegatus) naudai aš vėl aukauju 10 do- 81 d. gruodžio, taigi prieš
1 d. sausio, čianykščiai lie kalbas, bažnyčiose per pa Tegyvuoja socijaNkmaM
ignorantais ir veidmainiais, liarių. Čekį siunčiu ,,Lietu naujus metus, susirinkę pas
tuviai laike visuomenišką su mokslus reikėtų visus lietu
• Svečias. bet per tų veidmainių triūsą vos” redakcijai ir prašau per A. Šiliuną, kalbėdami apie
sirinkimą apkalbėjimui šelpi vius prie to iš laiko prireng
daug gero yra sulaukęs Sus. duoti Revol. Šelpimo Komi padėjitną musų tėvynės, apie
IŠ Philadelphios. Pa.
mo revoliucijos. Žmonių su ti.
L. A. Po perplyšimui Sus. teto kasieriui, Dr. Šliupu kovą musų brolių su netiku<
sirinko mažas būrelis, apie Atėjus Šv. Kazimiero die Vietinis revoliuaijoaiišelpi- per garsų XVI seimą, 11 kuo(čekis pasiųstas. Gal jį Dr. siais caro tarnais, užsimanė
150 ypatų; plakatais buvo pa nai, po darbo, vakare, reikš mo komitetas pabengė pra ‘pa pirmutinė pasiuntė savo Šliupas jau gavo.
Rd.). me paaukauti, kiek galima
kviestos ir moterys,bet ant su tų, kur galima, daryti paro kalbas ant naudos už> daisvę bertaininę ir 42 sąnarių mokė
Aukaukite visi, kam rupi la sušelpiami revoliucijos. Su- ;
sirinkimo nė moteries nė mer das, kur nė, nors šiaip susi kovojančių Lietuvoj, s Susi stį, ką paskui darė ir kitos
bas musų tėvynės! Kam ru sirinkę: Juozas Zikus, A. Šiginos nebuvo; matyt musų mo rinkimus, prakalbas ir laike rinkimą atidarė Vi Sharšins- kuopos ir šiądien nenustoja
pi vien socijalizmas, gali au liunas, M. Juraitis, Adomas
terims ir merginoms tautos tų rinkti aukas tos dienos kas, paaiškindamas susirinki dirbę. Musų kuopa daugiau
kauti socijalistams, o kas žikus, Antanas Zikus, Ludv.
labas nerupi. Tvarkos vedi darbo. Teipgi tara tikslui mo mierius.
siai turi sąnarių. Dabar teip geidžia dar gero lietuvystei, Stukas, V. Mastauckas, B.
mui likosi išrinkti: preziden išrinkti kolektoriai galėtu T. Astramskas savo kalboj gi pirmutinė nusiuntė $400
tegul siunčia pinigus Dr.
tu — A. Siderevičia; sekr. — vaikščioti po stubas. Kiti aiškino sukilimą visų darbi fondan prieglaudos kolioni- Šliupui (828 Federal st. Phi- Zikus, J. Pempe, Kl. Mockevičia, A. Novika, sudėjome
Teod. Bartkus; kasieriu — lietuviai galėtų patys prisių ninkų prieš caro despotizmą. jos. Tikimės, kad ir kitos
ladelpbia, Pa.).
po
1 dol.; išviso 11 dol. Pi
Ig. Lapinskas. Pirmsėdis pa sti savo aukas centrališkam Nupeikė partijantus kelian kuopos teip padarys. Teiposgi
J. Naujokas.
nigus
siunčiame ,,Lietuvos’
aiškino mierius susirinkimo komitetui.
čius vaidus (laikas jau tuos su auka revoliucijai pervirši
redakcijon ię prašome persių
I1 Turime ir socijalistų kuo- ir karę maskolių su japo Tas sumanymas yra nau besikandžiojimus, iš kurių jo net turtingas draugy
Iš Serai)ton, Pa.
sti, kur reikia. Paskiriama
į ’lę, prie kurios priguli 5 nais, kalbėjo kaip maža Ja dingas, tik reikia,kad kuopos nėra naudos, užbaigti. Rd.), stes.
Sulaukęs kalėdų šventės, juos revoliucijos reikalams.
1 nariai. Tikimės, kad* ir ši- ponija baisiai sumušė milži ir draugystės tuojaus tuom kurie kenkia viešiems dar Tą pačią dieną buvo su aš su vienu draugu užsima
J. Zikus.
} kuopelės sąnarių skait- nišką Maskoliją kurios visas dalyku užsiimtų ir ant mitin bams. . Ragino visus prie au šauktas visuomeniškas susi niau pereiti per Čianykščiai
kų.
is pasididįs. Tik dabar svietas bijojo. Ir musų lie gų tartų prie to prisidėti.
rinkimas reikale šelp. rev. ir lietuvių gyvenimus ir rinkti
Iš Maryville, III.
tuviams
nėra
ką
bijoti
milžiit Amerikoj sunkus laikai
Maskolijoj darbininkai la Dr. A. Bacevičia iš New- tapo išrinkta iš 12 vyrų vieti aukas sušelpiami brolių, ko 26 d. gruodžio, taigi kalė
žstojo socijalistams, kaip no ant molinių kojų, reikia bai greitai susiprato ir susi ark savo kalboj nurodė, kaip nis komitetas rinkimui aukų, vojančių už laisvę musų tė dų dieną, susirinkome mes
tyt laikraščiuose, ant jų tik vienybės, o milžinui ca- organizavo, parodykime ir nuo 100 metų lietuviai, cariz ir gerai sekasi. Pirmyn bro vynėj. Visi su noru aukavo ant krikštynų pas Jurgį Bu
žsipuola net tūli Susiv. rui padarysime galą. Ign. mes, Amerikos lietuviai, kad mo spaudžiami ir persekioja liai, pirmyn! o bus atsiekta, ir tokiu bodu pasisekė su lotą. Kalbėdami apie da
aisva manių sanariai, kaip Lapinskas aiškino, jog gavo mokame greitai taikytis ir mi, nebegalėdami ilgiau jun -ko trokštame visi nuo seniai. rinkti 11 doL, kuriuos siun bartinę kovą musų tėvynėj,
ii pasirodė iš vaidų už pa- telegramą nuo Centr. organi organizuotis, parodykim, kad gą nešti, subruzdo, norėdami
11 kuopos Sus. L. A. tapo čiame „Lietuvos” redakcijon užsimanėme pažymėti krikš
alinimą aukų revoliucijos zatoriaus Lietuvių Socijalistų abelnuose- tėvynės reikaluose jo,nusikratyti. Musų parei išrinkti nauji viršininkai ve (pravardės aukavusių ir jų tynas geru darbu. Susirin
eikalams (Iš tikro tie užsi- Part. Am., J. O. Širvydo, jog einame vyrs į vyrą, petis į ga juos šelpti. Kvietė visus dimui kuopos reikalų: p>Ta- aukos pakvituotos* kitoj vie kę sudėjo $15.15. lį’ie to
į vienybę, kalbino pamesti reilai išprezidentavus 12 me toj. Rd.). Visiems aukavu dar pridėjome rastus be jo
uldinėjimai vienos ar kitos užgimė visuotinas štraikąs petį.
Suvalkuose,
o
visoje
Lietuvo

partijiškumus ir apreiškė, tų ir persikėlus iš Waterbų- siems, vardu musų brolių kios žinios, $1.25. Atitrau
ueės ne buvo visuomenės
Raulaitis.
kaip „Vienybė” ir ,,Kova” rio,_ likosi išrinktas preziden kovojančių už laisvą Lietuvą, kus 40c. pačto kaštų, siun
Įsu: užsipuldinėtojais ar je kariškas padėjimas, krau
pagarsino,
buk jis nuo Cen- tu — K. Kažemėkas; vice- ištariame širdingą ačiū. Ne čiame 19 dol. Pinigus pra
ii vienos, ar kitos pusės bu- jas liejasi, ginklų ir pinigų
Iš Ken«ington, UI.
reikia.
J.
Denkaitis
kalbėjo
trališko
R
Š. K. pasitraukė. prez. — A. J. Povilaika; se apsileiskime, broliai, padėki šome perduoti Dr.M Šliupui,
o kelios ypatos, kurios neVietinė 74 kuopa Susivie
apie
Lietuvos
galybę
senovės
al būt laikytos už visuomenyjimo Lietuvių Amerikoje, Tai ėsą netiesa. Žadėjo tar kretorium—J. Žemantauckas; me kovojantiems! Kada Lie Paskiriame juos sušelpimui
ę, kadangi nuo jos nė vie- laikuose, kaip jos bijojo toto 30 d. gruodžio 1905 m., pir nauti visuomenei tol, pakol kasierium — J. Žemaitis.
tuva bus laisva, ir mes ten revoliucijos Lietuvoj. (Au
a ne turėjo mandato, to- riai ir kryžiokai, kaip gynė mą kartą tame mėnesyje pa ji to reikalaus.
A. J. Povilaika.
rasime geresnį neg?, svetur kavusių pravardės ir jų au
ėl ir jos vardu kalbėti ne lietuviai liuosybę savo kraš rengė koncertą ir balių, nau Daktarienė Šliūpienė kal
gyvenimą, galėsime grįžti at kos pagarsintos kitoj vietoj.
Tautiška švente.
iii. Visuomenė tylėjo, o to, todėl ir mes privalome sto dai revoliucijos, ant koncer kėje apie tėvynės meilę^ Nu
gal. Pabuskime todėl, nesi Rd).
vėsi kelios ypatos. Rd.). ti į vieną krūvą, kaip darė to buvo pakviestas iš Chica- rodė, kad musų priderystė Lietuviškuose laikraščiuo gailėkime aukų. Scrantonl
J. Pinkevičia.
\š nesutinku su tokiu da musų proseniai, o tikrai tu gos Teatrališkos Giesmininkų dabar ne aukauti centus, bet se pereitą sanvaitę aš pada lietuviai jau, matyt, padudo.
rnu aukų kaip daro tau rėsime laisvą Lietuvą. Nega Dr. V. Kudirkos Dr-tės cho duoti, kiek tik išgalime kož- viau užmanymą, kad mes, Tikimės, kad jeigu čia atsi
Iš Amsterdam.
rasis komitetas, kuris ski- lėdami kitaip prisidėti prie ras, kuris savo puikiomis dai ną mėnesį, tuom mes pildysi Amerikos lietuviai, šįmet pri rastų daugiau prikalbinejan
Lietuvių yra čia diktas bū
Amerikos lietuvių sudė- išliuosavimo tėvynės, nors nomis visuomenę palinksmi me tik savo šventą pridery- valytume apvaikščioti tautiš čių ir renkančių aukas, daug relis, terp jų yra keli apšvieGeriausia ap- daugiau galima būt surinkti. stesni. Čianykščiai lietuviai
aukas ir demokratams. pinigų "nesigailėkim tiems, no. Apart dainų, buvo pra stę. Rodi jo parapi jonams ką šventę.
kurie
stato
savo
krutinės
, rodosi, galėtų apsieiti ir
J. Stulgaitis.
labiausiai prisirišę prie tike
kalbos ir dekliamacijos mažų prašyti savo prabaščių, kad vaikščiojimui tiktų diena Šv.
ausų aukų, kadangi jie, prieš caro budelius. Likosi mergaičių. Pirmsėdis Alg- prisidėtų nors su paraginimų Kazimiero, kuri pripuola 4
rno ir rūpinasi apie aprūpi
IŠ Elizabeth, N. J.
s gal dalyvauja revoliuci- pakeltas klausimas, kam su minavičia, nurodęs kokiam savo parapijonų prie aukų, d. kovo. Kazimieras yra
nimą tikėjimiškų reikalų.
27 d. gruodžio čianykščiai Dabar jie pradėjo jau statyti
bet jie kur kas turtin rinktus pinigus siųsti. Vie siekiui parengtas koncertas, nes ir jie yra Lietuvos Aunus, skaitomas patronu Lietuvos,
ai, tai revoliucijai pats ni norėjo siųsti socijal demo ir kviesdamas visus, ramiai tai privalo tėvynę gelbėti,nes ypatingai karėse prieš mas lietuviai sušaukė susirinki bažnyčią gražioj vietoj. Da
mą. Pribuvo kalbėtojai: Dr.ės bar kol nebus pastatyta baž
(ii daugiau aukauti negu kratams, o kiti visuomeniš užsilaikyti, pakvietė chorą ji kraujuose plūdo ir į>agel- kolius.
kam
tautiškam
komitetui.
bos
šaukia.
Sumaniau,
kad
tos
dienos
Šliūpienė ir Bacevičienė; kal nyčia, turi pasisamdę namą,
įgalinti prie socijalistų
ant scenos; choras uždainavo
Ant
galo
socijalistai,
maty

Dr.
J.
Šliupas
nurodė,
ko

darbą visi, kaip vienas, sudė bėjo ir keli vietiniai.Visi kai kur atsibūva dievmaldystos.
gdieniai (geriausiai butų,
pirmą dainą „Marseliete”. P.
gu Lietuvoj revoliueijonie- dami, kad nieko gero nebus, J. Jančauskas, savo jautrioje kia liuosybė Lietuvoj buvo, tume aut aukuro ihusų 'bran bėtojai aiškino sunkų padė Kunigą turi gana darbštų ir
jimą musų tėvynės, kovą mu iškalbų. Giedojimai atsibū
i putų tik revoliucijonie- tiktai pakils ermydelis nusi kalboje, nurodė, kaip musų kada ji pati valdės. Niekas gios tėvynės. 1
leido
ir
likosi
nutarta
pini

ten
žmogaus
nė
už
žodį,
ftė
Tuomi,
broliai,
mes
ne
vien
sų
brolių su netikusio caro va kaip Lietuvoj. _
is,) vis tiek, kas tokiais ne
broliai kovoja dabar su des
gus
pasiųsti
visuomeniškam
už
tikėjimą
nepersekiojo;
lie

paduosime didelę pašeipą sa valdžioms. Mes, buvę ant Yra čia vienok ir peiktinai
tų; kas revoliucijoj dapotizmu, nesigailėdami savo
alija, tas yra revoliucijo- komitetui. Tie pinigai turi gyvasčių, kvietė visus prisi tuviai, priimdami tikėjimą, vo vargstantiems broliams ir susirinkimo sudėjom apie 20 testeigianti, kaip tūli saliųCaras per tėvynei, bet padarysime teip dol. ir išrinkome komitetą ninkai, kurie iš lietuvių gy
■flu, ar jis yra demokratas, būt perduoti tiktai revoliu- dėti prie tos kovos, nors naš nužudė laisvę.
cijonieriams
be
jokių
skirsty

paskutinius
100
metų
paver gi milžinišką demonstraciją rinkimui ir priiminėjimui au vena, o savo penėtojos už
■Ralistas, ar kitoks, o kas
lės skatiku. P. K.Gugis teimų
į
partijas.
Ant
galo
kal

žė
visas
blednų
žmonių
tie budu, kokiu da gal jokia ki kų: pirmsėdį — Bražinską, nieką laiko. Bet apie tuos
■/revoliucijos ne prisideposgi šaukė visus į kovą, kad
Kalbėtojas šaukė į ta tauta neparodė. Teisybė, iždininką — Bočkų, raštinin ne minėsime, kadangi laikraš
Bfris tiek prie kokios parti- bėjo Ign. Lapinskas apie tuojau kožnas, kas kiek gali, sas.
maskolių
nedorybes
ir
pris

darbą,
kad nusikratyti cariz žydai sudėjo labai didelę su ką — Matulevičių. ;
čių užduotis ne su ypatoms
■ is priguli, revoliucijoniepadėtų medegiškai broliams
paudimą,
kokį
lietuviai
ken

mą,
nusikračius
jį,
nebereiks
mą
pinigų
savo
viengenčiams
Naujų
metų
dieną
buvo
du
kovoti.
kovotojams už laisvę, nes da
0:Jbuti gal. Butų gerai,
J. Karutis.
—bent teip svarbiam laike tėjo per tiek metų. Perskai bar yra svarbi valanda. P. karalių, nė kunigaikščių, vi Rusijoje, bet tai daugiausia lietuviški baliai, Lietuvos
Kktų musų partijiškumai. tė straipsnį apie revoliuciją, A. Petraitis paaiškino labai si turės lygias tiesas, ar kuni davė turtingiejie žydeliai bu Sūnų draugystės, ant kurio
Iš Brooklyno, N. Y.
V tikimės, kad mums už tilpusį No. 50 ,,Spindulio”. liogiškai apie socijalizmą,kaip gas, ar daktaras, ar advoka du paprastos liuosos rinklia buvo visi gerėsniejie lietu
M
qč, susirinkę keli draugai
Viso
labo
susirinkę
suaukavo
tas,
ar
vargo
pelė
darbinin

vos.
Mes
gi
aukausime
visi
viai
ir
Šv.
Petro
ir
Povilo
■ijų siekius čia Amerikoj
žmonės tankiai ir labai tan
p%r
naujus
metus pas J. Ka37
dol.
Atitraukus
kaštus
niaujant, Lietuvoj iškiai apkalba socijalizmą, nie kas galės spręsti visas tiesas, viena mislia, vienu laiku draugystės, ant kurio atėjo
■s partijiškumai,
bus atspandimo plakatų, 2 dol., ko apie jį nežinodami. Kal susirinkę ant seimo Vilniuj, kiekvienas ir kiekvienas savo kunigo ir bažnyčios tarnai ir šinską, besilinksmindami, atdienos uždarbį.
Tas bus sanariai šventųjų draugys siminėm savo brolius Lietu
L revoliucijonieriai. Ro- viso labo pasilieka sušelpimui bėtojas privedė vieną labai ar kitur.
voj e, liejančius kraują už laisrevoliucijonierių
35
doliariai.
įstabų.
Tai
bus
straikas!
tai čių.
Dekliamavo
eiles
Vitautas
■ ten tokio susivienyjimo
akyvą sakmę: ,,Pro aklą
Lietuvos Sūnūs.
v«Kžia jau padaryta. Liz- Pinigai likosi pasiusti Dr. J. žmogų ėjo karvė; jis išgirdęs Širvydukas ir J. BajierČius. bus didžiausia demonstracija
• Sutarėm; kiek galint, nors
Šliupui.
Ant
galo
likosi
iš

mus
lietuvių
—
išeivių
prieš
Ant
smuiko
Marselietę
griežė
■a juk rašė, kad aukas retrepsėjimą karvės, pradėjo
IšColllnsville,ni.
jinigiškai
sušelpt. Sudėjo:
rinktas
vietinis
revoliucijos
maskoliškąją
valdžią!
o
mu

J.
Jurenkonis.
Aukų
tapo
ncijai ir tai tikrai, ne poapie savę Čiupinėti, ir nutvė
28
d.
gruodžio,
gavęs
tele

J.
Kašinskas
............. $1.00
šelpimo
komitetas:
pirmsėsų
vienybė,
išvien
darbavisurinkta
$50.
Neprigulmin*
nnei, deda jau Lietuvoj ir
rė ją už vuodegos. Užklau
gramą
nuo
Sirvydo,
jog
Lie

J.
Stanaitis
.....................
1.0C
Eigai. Rd.). Mes, Ame- džiu — A. Siderevičia, 569 stas, kaip karvė išrodo, atsa gam Kliube ir kitur žmonės masi, tai bus lietuviška uni
tuva pastatyta po apgulimo A. Kazlauskas............... 1.0C
■s lietuviai juk teipgi esą- Hąmilton st.; kasieriu — J. kė: „kaip virvė”! Taigi ir Philadelphijoj surinko aut ja.
laiko tiesoms, todėl už jos iš- 7. Valaitis....................... 1.00
Dzenkaitie,77
Edno
st.
Ištiesų,
kokia
tai
graži
parevoliucijos
$100.00.
Pinigai
[vargdieniai, tai privaložmonės, nepažindami gerai
1 iuosavimą kovojanti šaukia
Tepf*
Bartkus.
veizda
ir
kokis
sustiprinimas
pavesti
Dr.
J.
Šliupui.
Viso labo $4.00
Įšelpti savo brolius darbisocijalizmo, apšmeižia jį vi
pagelbos,
užsimaniau
pereiti
dvasios
musų
broliams
tėvy

Vardan
revoliucijonierių,
Pinigus
siunčiame
į „Lie
|ku& Mes gauname laišsaip. Dekliamavo eiles, 8.
per
Čianykščių
lietuvių
gyve

nėje!
Parodysime
jiems
aiš

visiems
aukavusiems
ištariu
tuvos” redakciją.
Šv. Kazimiero diena.
I iš Lietuvos, kuriuose yra
Laukiutė, A. Laukiutė ir M.
kiai, kaip ant delno, kad jei nimus, kalbindamas dėti au
J. Kašinskas.
los apie darbus ir demon- Šv. Kazimieras skaitosi pa Kabašinskiutė. Paskutinė M. ačiū.
kas.
Rinkdamas
aukas
revo

lietuviai
nori
ką
gero,
ką
di

J.
Butkus.
i eijas prieš randą. Ten tronu Lietuvos, ypač karėse Kabašinskiutė dekliamavo ei
Iš Renton, Wash.
delio atsiekti, tai būtinai liucijai, persitikrinau, kad
bama, kad tokius darbus prieš maskolius.
les wLaisvė”, atliko savo už
Iš
Waterbury,
Pa.
privalo vienytis ir stoti vyrs ne visų lietuvių širdyse užge 25 dieną gruodžio 1905m., su
kia vien socijalistai, o apie Kult J. Žilinskis, kalbė duotį artistiškai: didelį įspu81 d. gruodžio 1905 m. bu į vytą* viBi! Nesutikimais so tėvynės meilė. Vieni su sirinko kuopelė brolių lietu
Sokratus nieko ne girdėt dama Broctone 30 diena dė padarė ant visų, daugu
vo laikytas 11 kiropoa 8. L. mes pralošėme tėvynę, suti noru aukavo pinigus, kiti vių pas tautietį Aleksandrą
vienok dar ne rodo, kad gruodžio • ir
ragindamas mas ne tik moterų ir mergi
A. metinis susirinkimas. Tei- kimais ir vienybe atgausime kad ir be noro, bet nuo auka- Kalvaitį, sudėjo aukų $12.85,
okratai iš tikro nieko ne visus lietuvius prie gausių nų, bet ir vyrų, apsiverkė.
posgi buvo išduota galutina ją atgalios. Todėl vienyki- vimo ne atsisakė. Buvo vie kurines, sulyg nutarimo au
tų, kadangi apart atviros aukų tėvynės labui, priminė, Garbė tokioms motinoms, ku
rokunda fairų, ^.atsibuvusių mės ir dirbkime!
nok ir tokių atšalėlių, kurie, kautojų, paskiriame: $10.00
liucijos yra dar rengi- kad, apart kolektų daromų rios teip puikiai išauklėjo sa apkričio mėnesyj. Amt fai
vietof
aukauti ką išliuosavi- sušelpimui revoliucijonierių,
Kun. J. Žilinskis.
dirvos tokiai revoliuci- ant susirinkimų, reiktų da, vo vaikučius — pavyzd is vi rų uždirbta $514.20, iš to
mui musų tėvynės, velijo pi kovojančių su Rosijos despo
o tas atsibūva ne garsiai, kad šįmet Amerikos lietuviai, siems. Giesmininkai, kalbė prieglaudos kolionijai su na
Linkėjimas.^
nigus pragerti, tie mat, išė
tykiai. Ar demokratai sutarę, visi vienos dienos už tojai ir dekliamatorės, buvo mu paskirta $400u$0, revoliu- Su naujais metais palikime mus gerklės reikalų, kitokių tizmu ir norime, kad aukos
io darbo ne veikia, mes darbį pašvęstų tėvynei. Die apdovanotos gausiais rankų Č’jai paaukauta $60 iru 64 pa visus vaidas ir tuščius, nieko nesupranta. Nuo geros va eitų ant naudus labiausiai
reikalaujančių ir drąsiausiai
■nome, todėl spręsti ne na ta geriausia butų 4 d. ko plojimais. Nors žmonių ne siliko kuopos reikalamk 'Kei nepertikrinančius ginčus. Už los tautiečių
surinkome
daug tebuvo, bet perėjus ko- kia paminėti, kad tai pirmi tenka jų. V i etoj'^tuščių žo H8.65. Pinigus pasiuntėme įteikiančių, neskiriant parti
■ne. Gerai jau butų, jei- vo, Šv. Kazimiero šventė.
es, tautiškų ar tikėjimiškų
pemokratai ne duotų neKiek girdėjau, Brocktono lektai.surinko $19.70,kuriuos :iairai su tiek petaoūWater- džių, aukaukime pinigus „Kovob” redakcijon. Paski
jažvalgų.
Likusius $2.85 ski
taneliams stabdyti darbo lietuviai tam užmanymui pri pirmsėdis Algminavičia pave buryj. Geistina butų, kad ir sušelpiami revoliucijos {sietu riame juos L. S. D. P.
Visiems aukavusiems išta riame ant- naudos kankintiiros revoliucijos.
Teip taria. Reiktų, kad visi A- dė 22 . kuopai Lietuvių kitos kuopos ir draugystes voj. Žodžiais ir ginčais mes riame
širdingą ačiū.
nių (Vardai aukavusių pa
Ibiuose laikuose kaip da- merikos lietuviai prie to pri S. P. A. kuri drauge su su pasidarbuotų panašiai, o ne ne išgelbėsime tėvynės, ne
Raudonius.
garsinti kitoj vietoj Rd.).
[reikia, kad visi veiktų, sidėtų. Bet kad tas užma rinktais kuopos pinigais, nu rūkus butų įvigdinta lietu iškovosime jai laisvės. Au
Vardu nelaimingų revoliu
Iš Farmlngton, W.Va. cijonierių ir kankintinių vi
lia pasidalinti darbu, im- nymas gerai nusisektų, pir siųs Liet. Soc. Dem. Prtijai. viška kolionija su i namu, ir kaukime skambantį dievaitį,
pkį, kokiam kas geriausiai miau reikia susiorganizuoti, Taigi atsibuskite visi Ken- pašelptume su gražia auka t y. pinigus, revoliucijai, be Darbai eina gerai; iš kitur lams aukavusiems ištariu šiz
i ta.. Budas žmogaus ne reikia, kad visos musų parti singtoniečiai, imkite pavyzdį nusų brolius, kovojančius kurių ji negali pasisekti. Juk pribuvusiam darbas ne sun dingą ačių.
Al. Kalvaitis.
loks: viens gerai tinka jos ir visų partijų lietuviai nuo 74 kuopos SuB.Liet.Am., ir kraują liejančiu^ už laisvą. žinote, kad vienas eenovėą lu čia gauti.

Iš Franklin, Wash.

stituciją. Ragino lietuvius, myliu tavę visa Širdžia, visą darbus, -tai nebūtų ne kaltiginklą kovoje su kitais ožiais ir besigini
šelpti kovojančius brolius už galva ir visu gyvenimu savo ninimų; bet kaltinimai yra,
Darbai eina čia gerai.
mas nuo priešų.
ir guodoju tavę per daug, kad todėl ir atsakymas yra už
Čia gyvenanti lietuviai ant Lietuvos laisvę.
, Besibaigiant pirmai žiemai, ant kaktv
Pagal SchtneT|.
(vietoje S, kaip matyti ant augščiaus paroda
atliktus
darbus.
Rd.).
kūčių susirinkom pas p. Būt* Toliau kalbėjo kun. J. Ži- tau kenkti.
ZtbM. Indijose ir rytinėj Afrikoj ten to paveikslėlio) išauga du kauliniai gumbi
kų. Besilinksmindami gra linskis, iš Bostono. Pakal Branginu tavę, nes tu teip Ir kaž( tif buvo; — buvo,
gyvenančios
tautos naminiais gyvuliais turi (K). Tiedu gumbai pasilieka per visą štili
yra ir iflis n&š vengiamu. (Tik
žiai, užsimanėme sudėti po bėjęs apie dabartinį revoliu miela....
zebu.
Jie
augintojams
duoda mėsą ir pieną, nos gyvenimą. Pa vasaryj, ant viršūnių tl
kelis centus sušelpimui revo cijos stovį, paaiškino Lietu Tu pamėgai ne tik ką tuos, ne viskis. *Rd.).
kaip
ir
musų
kraštuose
auginamos ožkos; išaugų užauga du ragai, apdengti minkšti
Spatelžia15'delną tau, lais- juos vartoja teipgi važiojimui
liucijos tėvynėj Lietuvoj. vos reikalus, Lietuvos siekius kurie turi galvą kad mislyti,
sunkenybių ir oda. Ragai tie išpradžių minkšti, bet paleg
Sudėjome iš viso 6 dol. Rodą ir Lietuvos ateitį. Kun. Ži- o širdį — kad jaust, bet ly vaman^bos”5 karžygį seneli važinėjimui. Zebu ant nugaros turi kuprą g va eina kietyn ir, ant galo, pavirsta į via
,
tai ne daug, bet ir lietuvių linskis pagyrė Brocktono lie giai ir tuos, kurie skęsta vil Dembski.
kietus, pilnus ragus. Oda buvusi ant j ų tl
pripildytą taukų.
ir stirna ją nutrina, besikasydami I
J. Perkūnas.
čia yra nedaug.
Pinigus tuvius, kad jie mokėjo susi nyse tamsybės.
Amerikoniški bizonai seniau dideliais džįusta
Ji
__
nredžius.
Sekantį rudenį, vieta, kur pr»
Nors
kenti,
bet
stebėti

taikyti
ir
išvien
gražiai
pa

siunčiame į „Lietuvos” re
pulkais laikėsi ant lygumų šiaurinės Ameri
ii*
ai
,
tvirtinti
ragai,
ir ragai nupuo
dakciją (Pravardės aukau rengė šią parodą, kurios ko- nai veiki Azijoj, Afrikoj, Eu Susivienyjimo Lietuvių A. kos, dabar juos beveik išnaikino, yra jų tik la. Pavasaryj,pasiliuosuoja
toj
Vietoj
išauga
nauji ragįi
keli šimtai nacijonališkame parke Yelowstotojų ir jų aukos pagarsintos lektą nutarė padalyti per pu ropoj, Amerikoj ir Australi
bet
jau
su
išauga
iš
krašto,
taigi
dvišaki
reikaluose.
ne, kur juos saugoja Amerikos rando apmo
sę: Socijal-demokratams ir joj.
kitoj vietoj. Rd.).
Sekančiuose
metuose,
vietoj
tų
ragų
išaugt
kami sargai.
tautiečiams.
Teip privalo Persekiojama tautų rube- Sąnarys Susivienyjimo, P.
K. Bacevičia.
vėl
kiti,
bet
jau
su
dviem
kraštinėm
išad
M i kolai ni s, nr. 50 „Vieny
Zebrai arba taurai seniau Europoj gy gom (et.). Tokiu budu, iš ragų nesunku su
daryti visi Amerikos lietu žiuose, tu išsiskleidei po orą
dideliame skaitlį u je lygumose Masko- skaityti kiek metų turi stirna.
Iš Chicago, UI.
viai. Ne, terp savęs mums ir pertai visos dangaus ir pra bės” patalpino straipsnį, po Iiveno
jos ir Vokietijos, dabar užsiliko tik Baltužvardžiu:
„Kas
atėmė
ener

Lietuviškas Neprigulmin- reikia kautis, tik visiems iš garo galybės jau nepergalės
Elnias didesnis už stirną: per pečius
giją” Susivienyjimo sąna bokščio giriose Lietuvoj ir Kaukazo kalnuo ri keturis metrus augščio. Jis gražus, c
gas Kliubas laikė savb susi vien reikia kovoti už musų tavę.
se. Baltbokščio giriose yra jų apie 500; jie
Tu paveikei keturgalvį riams darbuotis ant naudos visi suskaityti* ir saugojami. Yra tai di tas ir greitas. Teip kaip ir stirna, gyv
rinkimą p. Ažuko svetainėj. tėvynę. Dabar yra laikas.
Pabaigus svarstymą Kliubo Po kun. Žilinskio kalbėjo Brahma, triakį Vishnu ir ir išplėtojimo tos organizaci džiausi Europos žvėrys. Kaklas jų, teip jis giriose, bet lenkiasi tankumynų, kada
dideli jo ragai nuolatai kabintasi į kn
reikalų, buvo užmanyta pre kn. Pėža. Vilniaus ir Gardino kraujuose plūduriuojantį Si- jos? Tame straipsnyje telpa kaip ir amerikoniškų bizonų, apžėlęs gana šakas. Gyvenimą veda tokį jau kaip ir f
daug teisybės, jis neturėtų tirštais karčiais.
zidento p. Žemaičio paaukau lietuviams, lietuviškai nesu va.
na, bet daro jis daug blėdies giriose ir '
Gazelė gyvena tiruose šiaurinės Afrikos kuose.
ti, kiek galint, sušelpiami re prantantiems, kalbėjo len Tu sustabdei ir numalšei praeiti pro ausis Susiyienyjivoliucijos. Nutarėme paau kiškai apie prispaudimus vi klaidžiojančią ’r verkiančią mo sąnarių ir kuopų, nes pa ir vakarinės Azijos. Visu savo išveizdžiu ji
Elniai gyvena pietinėj ir vidurinėj
panaši į laukinę ožką, bet plauko parva to
kauti iš kasos 5 dol. ir sudė sų tautų ir visų tikėjimųMas- Izis; užvėrei lupas Memnonui; rodo tikroje šviesoje, kokiose kia kaip tirų pieskos. Kojos šitų žvėrių il ropoj. Ragai jų išsikeroję, kaip lope
amžinai numarinai mummes; sanlygose stovi S.usivienyji- gos ir tvirtos, todėl jie labai greiti, dėl to platus.
ti, kiek kas gali. Susirinkę koįijoje.
mas ir kur krypsta po dabar
sumetė $4.62. Viso labo pa
greitumo jie suranda pakaktinai maisto net
Si lenkiška kalba ant paveikei kalnus verčiantį
sidaro $9.62. Pinigus siun lietuvių susirinkimo Brock Ihos ir išvijai iš ledinių palo- tine viršininkų globa ir ko tiruose, kur kitokį žolėdžiai žvėrys negali iš
kią įtekmę turi seimai. Su- misti. Ypač dideli gazelių pulkai laikosi
čiam ,,Lietu vos” redakcijon. tono lietuvių parodė, kad cių milžiną Ymir.
sivienyjimas
dabartės išrodo pakraščiuose Sacharos tirų, šiaurinėj Afri
A. Staniulis.
męs lenkiškai kalbančių sa Tu nuvertei dievus nuo Okaipi
kokia
carizmo
valdžia, koj.
vo brolių nuo savęs nepriva lympo, tu pergalėjai Jupiterį
Kalninė ožka gyvena kalnuose Europoj,
kaip keletas sąnarių per sei
Iš Thomas, Va.
lome stumti, nes jie nėra ir Senį Jehovah, kovoje, tu
kaip
antai: Alpų ir Pirinėjų kalnuose. Ji
Mes čia gyvenanti lietuviai kalti, kad laikui bėgant, su sužeidei teip baisiai, kad visų mą nutaria, tai tūkstančiai lengvai bėgioja terp uolų, užbėga ant tokių
užsimanėme sušelpti musų lenkinti musų ponai ir kuni šalių, visų religijų ir visų priversti tuos nutarimus pil stačių viršūnių, kur žmogus negali prieit
brolius tėvynėj, kovojančius gai juos ištautino, nes kaip bažnyčių daktarai jau neišgy dyti, nepaisant ar nutarimai griebti; jai užtenka ir mažiausios briaunelės
naudingi, geri, ar sąnariai perbėgimui terp stačių kalnų viršūnių. Ji
už laisvę Lietuvos su netiku daina sako:
dįs jį.
sioms caro valdžioms. Ant Ukėsai žmonės, tai tautos Tu teiki mums pirmžen- sutinka pildyti tą, ką keletas užlipa ant visai stačių kaip siena viršūnių,
peršoka lengvai tarpus trijų Sieksnių pločio.
to mierio mes paaukavome (mus kūnas. gius, tirinėtojus ir gamtaži- sąnarių nutarė ant seimo.
Šiauriniai elniai.
.
j
$12.50 (aukautojų pravardės Kalba tik rūbas. Kaip žmo nius ir per tai ir popiežiai Nėra padyvo, kad Susivieny
Šiaurinis elnias arbarenas gyvena šia
ir jų aukos pagarsintos kitoj
gus prastunas dreba ir karaliai puola iš jimo sąnarių neužganėdina
riniuose kraštuose Europos ir Azijos. Vą|s
seimų
nutarimai
ir
yra
prie

vietoj. Rd.). Kviečiam ki Madoje svietiškoj nuo ponų rankų savo, leisdami skept
ros laike turi plauko parvą tamsią, žiem
šų; daugumas apšviestų sąna
tų vietų brolius sekti musų
(kartais atsilieka, rus.
laike daug šviesesnę ir vilną daug tankesr
paveikslą, nes dabar musų Teip ponai madoj dvasios nuo Tu auklėji mums Jievas ir rių įstoja iš jo kaipo autokra
Nagos jų plačios ir užpakaliniai pirštai tef
gi siekia žemę, todėl, žvėris, bėgiodamas j I
a tikos kovojantiems Lietuvoj
(prastunų liekas. jos nežiūrint ant „prisaky tiškos organizacijos, nes kiek
vienas
sąnarys
yra
dalis
Su

šiaurinių kraštų klampynes arba tundrai
yra labai reikalingos. Pini Ale atskirt mus, tenebando. mų” ir žabangų, ir pačios go
per sniegu užklotas begirines lygumas, I
sivienyjimo,
tai
privalo
ture
gus siunčiame ,,Lietuvos” re
, (N’atskirs niekas. džiai ragauja ir kitiems gau
klimpsta. Šiauriniai elniai nelepus, mią
dakcijon ir skiriame juos so- Sulenkintas bajore, lietuviš- siai dalina „vaisius žinios”. ti lygias tiesas dalyvauti
per žiemą samanoms, kuriu jieško po snieJ
cijal-demokratų partijai.
Gyventojai šiaurinių kraštų prisavino šitų
(kai kalbąs Tu priduodi mums sparnus visuose reikaluose ar nutari
Dųninas.
žvėris ir augina didelius pulkus, po kelis š]
Kaimietis — jie ik šiol di ryto ir per tai męs, podraug muose savo organizacijos.
Kur
kęletas
ypatų
ar
sąnarių
tus žvėrių. Jie atgabena labai daug naul
su
saulute,
kįlame
iš
nakties
džiuojas esą lietuviais
savo a ugi mtoj am s: šiaurinius elnius kinll
daro
nutarimus,
tenai
nėra
• Iš Union City, Conn.
tamsybės,
veikiame
dabartyj
Ir myli Lietuvą. O laikas
roges ir važinėja po plačias sniego užklol
Čianykštis Politiškas Kliu
> (greit ateis. ateitei į amžiams ne tik laisvės ir lygybės tiesų, tenai
lygumas su neišpasakytu greitumu; ell
bas išrinko du vyru aukų Kad ir kalbos dalykuos suei ką be baimės, bet su pasigė negali būti užganėdinimo.
kailiais šiaurių gyventojai dengia savo 1
Gerovė ir augimas organiza
rinkimui sušelpiami revoliu ty
tras, siuva sau drabužius. Mėsa, pienas .
. (pras, rėjimu.
Kalnines ožkos.
cijos Lietuvoj; Vincą Šverec- Senovišką, gražiausią • tėvų Trumpai: kaip seniau prie cijos priguli nuo sąnarių
kraujas šiaurinių elnių yra svarbiausiu mJ
Ji turi mat ilgas ir tvirtas kojas ir laibą stu šiaurinių kraštų gyventojų; iš elnių g
darbštumo,
o
ne
nuo
ypatų
kį ir Motiejų Zemantaucką.
(kalbą pamylės, taringi žmonės, kaip dienos
liemenį, plačias, įriestas apačioj nagas su
Surinko $32.60. Pinigai pa Ir Lietuvoj visi perdėm tiktai kaitroje teip ir nakties glū kontrolės. Sus. naudai ir la aštriais kraštais. * ligi užriesti ragai yra atsi slų daro siulus ir virves, kadangi -nė lin|
bui ir užganėdinimui sąnarių gynimo ginklu. Vasaros laike plauko par- nė kanapės jau ten neauga; iš kaulų ir asiųsti Dr. Šliupui, revoliuci
(lietuviškai kalbės. dumoje ir visame, kas jų gy
daro meškeres ir kitokius žvęjonės įnagi/
jos komiteto kasieriui. Pini
venimą glostė ar braižė, visa reikia panaikinti ypatų dik va tamsiai ruda, o žiemą šviesi; vasaros laike padarus
J. Jonila.
gus tuos paskiriam Soči j ai dos puolė prieš gamtą, teip tatūrą ir seimus, daleisti vi pluakai reti, žiemą gi tankus. Taigi mat
P.
8.
Bučia
užmiršęs,
po
taikosi prie gyvenimo sanlygų, taikosi
3 giminė. Žirafos.
Demokratų partijai; jie turi
dabar, pasidėkavojam tau, siems sąnariams be skirtumo žvėris
prie laiko.
prakalbų
buvo
kolekta
ir
lie

visuotiną
lygų
balsavimą,
būt perduoti partijos atsto
laisvamynybe, gamta puola
Žirafa turi 3 metrus arba 9 J įiedos 4
tuviškiems reikalams Brock prieš žmonis.
rinkti centraiišką komitetą,
vui Lizdeikai.
čio. Žirafos gyvena lygumose vidurinę
2 giminė. Pilnaragiai žvėrys arba elniai.
tono lietuviai sumetė $325.00
šiaurinės Afrikos. Kaklas jų labai ilį
V. Šverėckis.
Teip aš jaučiu tavę/ laisva- svarstymas nutarimų visų rei
Stirna turi 1 metrą arba 3 Į pėdos augs- ant jo yra maža galva, su kuria žvėris p(aiškiai — trįs šimtus ir dvi manybe. Iroh.... kaip la kalų Susivienyjimo turi at
čias)
kia 2 i sieksnio augštyn. Kūnas žirafoj?
dešimt penkis dol.).
sibūti per visus sąnarius,tada
bai
džiaugiuosi,gėriuosi
ir
di

Svarbiausiu
stirnų
priešu
‘
yra žmogus. pi palinkęs į užpakalį, parva marga,
Lietuvių Mass-Mitingas
Kun. J. Žilinskis prakal džiuojuosi tavim!.... Ir aš nebus reikalingos cenzūros Ant mažų stirniukų užpuola lapės ir kiau kaklas žirafų teipjau ilgas kaip ir kojos
Brocktone.
boj nurodė, kad butų labai tai cellė, o ne priešas tavo^ ant Susivienyjimo sąnarių, nės, neskaitant vilkų. Kaipgi ginasi stirna ris negali be išskėtimo kojų prisilenkti
Brockton, Mase. 30 dieną gražu ir naudinga, kad Ame
pranyks priešai ir neužsiga- nuo visų tų priešų?
žemės. Todėl šitie žvėrys neima maisto
laisvamanybe!
gruodžio vietiniai lietuviai rikos lietuviai šįmet Šv. Kazi
Pirmiausiai, ją gina giria, kurioje gyve žemės, bet minta medžių lapais ir
nėdinimai terp sąnarių ir pre
*
«
*
parengė didelę parodą. Va miero dienos uždarbį pašvęstų
na. Plaukp parva atsako parvai žemės gi ūgiais, kuriuos griebia savo ilgu
Teip,
kun.
Dembskis
savo zidentas nereikalaus rašinėti riose. Maži stirniukai turi plauką su švie
kare 7 vai., draugija Šv. tautiškiems reikalams.
,,IL. L. S. kuopas” rašyda pabarimus sąnariams ir per siais taškais kaip girių samanynai su išbar
Roko ir draugija Kliubo,
mas apie manę, kaipo p. Ba- statyti savę kankintiniu Su stytais sausais medžių lapais.
vedamos vietinės lietuviškos
Vuoslės stirnų labai geros, šnervės jų
gočių — Laisvanybes priešą, sivienyjimo, jeigu Susivienj^
Atsišaukimas.
bandos, išėjo iš pobažnytinės
j imas butų po tokioms tieso plačios ir drėgnos kaip ir šunų, todėl jos už
klydo.
Dabar
jis
atšaukia.
salės ir traukė su liktarno- Nenorėdamas nė vienam žmo
mis, nėra abejonės, kad ir uodžia kiekvieną priešą ištolo. Ir girdėji
mis rankose per visą miestą. gui atimti garbės, ne jos ne Tai labai gerai. Iš aš noru prova butų kitaip ėjusi su mas jų labai geras. Ausys krutančios, stir
Apart tų dviejų draugijų,pa užsipelniusiam pripažinti, ma stauju ant tavęs Dembski. rymionais ir nebūtų buvę na jų skyles gali greitai nukreipti į tą pusę,
rodoje dalyvavo daugelis šeip no atsiliepime į, Į S. L. L. Nerustaujų,nes tai tik menk reikalo daryti ugadas su kur girdėt koks nors balsas. Bėgdama, kaip
lietuvių. Viso dalyvaujan kuopas”, tilpusiame Nr. 51 niekis. Bet, daleidžiant jei skriauda musųSusivienyjimo, visi žolėdžiai žvėrys, stirna nukreipia savo
ausis į užpakalį, ’ kur yra jos priešas. Akis
čių buvo suvirš 1000. Po ,,Lietuvos”, parašiau ąui pro ir kuo pavojingiausiai užpul nes sąnariai butų žinoję ge stirnos turi dideles.
parodai mieste ant salės bu ąuo, kurį čia atitaisau. Ta tas tapčiau— tai ir tik ginčy- riau negu seimas, kokius vy
Kaip tik stirna patėmija priešą, ji tuovo didelis mass-mitingas ir me atsiliepime, nurodydamas čiaus ir ne rūstaučiau,nes ži rus rinkti į provos komite jaus bėga; ji bėga greitai ir padaro didelius
nau kad draugijos cellės —
šuolius.
prakalbos. Pirmutinis kal S. L. L, kuopoms užpuolimą
žmonės
induvidualai, sa tą.
Liemuo stirnų laibas; bėgdamos, ištiesia
bėjo majoras Brocktono mie dviejų sąnarių: J. O. Sirvydo
Senas Krivaitis.
vo
darbuose
(nors
ir
pik

galvą
pryšakiu ir tokiu bud u, kaipi su kysto^ angliškai. Kalbėjo jis ir F. Bagočiaus ant Susiviečiausiuose)
yra
lygiai
nekalti
Bet
kokiu
budu
tuos
savo
apie dabartinę revoliuciją nyjimo, o ypatiškai aut įkur
kaip kad nekalti išsiveržianti sprendimus sanariai turėtų
Maskolijoje. Nurodė drąsą tojo, pasakyta buvo: Kad
ir
viską griaujanti ir naiki paduoti? Gal per laikraš
ir pasišventimą, su kokiu re- ant seimo Newarke, N. J.
nanti vulkanai, v Laikas tik
voliucijonieriai
kariauja pirmsėdžiavo Sirvydas ir Ba- ir priežastys už viską atsako čius? Bet nė joks laikraštis
negali sutalpinti kiekvieno
prieš maskoliškąją valdžią. gočius, kas ne visai tiesa.
Žirafos.
f
sąnario
1 nuomonių ir sprendi
(Bet
žmogus
yra
augštesnis
Nurodė teipgi tai, kad mas Ant to seimo pirmsėdžiu bu už gamtos pajiegas ir nuo jo mų.
■
Nors’* Susivienyjimas
Kadangi šitų žvėrių kojos ilgos, tai jie
koliškąją revoliciją varo ir vo J. O. Širvydas, o sekreto yra reikalaujama ypač jo uždėtų specfjališką savo laik
greitai, daro didelius žingsnius.
■
stumia pirmyn labiausia dar riumi J. Perkūnas.
raštį, tai ir jame ne patilptų
draugijiniuose
santikiuose,
Neturėjęs pirmiaus artimos
visų sansrių-sprendlmai. Pa
bininkiškoji luomą ir, kad,
4 giminė. Verbliudai.
J.B
pažinties
su Bagočium ir Per idant jis neperžengtų leidžia šaliniai t <i laikraščiai butų
pirmiau ar vėliau, revoliuciVienkupris verbliudas arba dromep ■
mų jam gamtos ir draugijos
jonieriai turės laimėti, ir Ro- kūnu, rašant tą atsiliepimą, tiesų; jei jis nesilaikytų šitų priversti atisakyti talpinti
ras.
Pečiuose turi augščio apie vieną sĮ '»
tokius eaparįų balsus, kadan
snį.
sijoje kils nauja tvarka ir pasirodė man, kad Bagočius tiesų ir už savo darbus nebū gi laike balsavimo \ sanariai
sekretoriumi. Tai-gi
Šitie žvėrys gyvena visokiuose kraštu L
naujas rėdąs. Kalbėjo Brock. buvo
prasikaltau tame, kad nepa tų atsakančiu — ko reališku- stengtųsi juos prikimšti vien
vakarinės
Azijos, pradedant nuo pakrav
tono miesto majoras ir apie žvelgiau į seimo protokolą ir me visai nėra — tai jis nega savo balsavlihais ir žinoma
^476/ n
Terpžeminių
jūrių iki Indijų, teipgi šiai lt
tai, kad Vokietijos ir kitų pripažinau F. Bagočiui gar lėtų būti žmogum, esybe ilgais, kadafigi daugeliui ro
nėj
Afrikoj.
Verbliudai žmonių prisavl J
Slirnoc ragaivaldžios remia ir, kiek galė bę, kuri prigulėjo J. Perkū aukštesne * už kitas gamtos dosi, kad^ju6 raštas ilgesnis,
labai
seniai,
jiems
jie padeda visokių i
damos, gina caro rėdą, Ame nui. Taigi meldžiu draugo pajiegas. Rd.). Bet jie(lai- juo geresnis, nors iš tikro yra liu, lengvai perpiauja orą.
darbuose.
Jeigu
nebūtų
verbliudų, netf , 1
atbulai.
Kojos.jų ilgos, lengvos, laibos. Jos to- prekystes terp šiaurinės ir vidurinės Afri| Ą
rikos turčiai teipgi užtaria Perkūno už tą qui pro quo ne kas ir priežastys) tai tik žo
J
Rd.
kio jau sudėjimo kaip karvių kojos. Nagos visi kraštai turinti mažai vandens neb . J
jarą ir, girdi, tankiai galima rūstauti ant manęs.
Kun.V.Dembskis,8,L.L. sekt. džiai. (Negali būti tik žo
iš kraštų aštrios, kietos, pataitė su joms nuo žmonių apgyventi. Verbliudai mat te 71
matyti laikraščiuose, kaip
džiais, nes laikas ir prieža
priešų gina savo mažus vaikučius; užpulta, kraštų gyventojams atgabena viską, ko fa r
Prekes
apgarsinimu.
apgina Rusijos finansus arba Prierašas prie kun. Derab- stys yra reališkumu. Rd.) 1 oolia druko^ ui 1
. ................. 50c. su joms ginas nuo medėjų ir’nuo šunų.
reikalauja. Mėsa, pienas, oda, vilna —į
tvirtina, buk Rusijos gyven
Paprasti papeasknjtmai ar draugysPatinai, arba ožiai turi ant galvos išsike- skas eina žmogui ant naudos; net mėšlą i
skio
„Atsišaukimo
”
.
Todėl niekas neatsako. (Jei oalu mitingai ar balių apgarsinimai po
tojai da nesą subrendę, kad
rojusius ragus, kuriuos žvėris vartoja kaipo j naudoja žmonės kurui, kaip męs malkas
turėtų respubliką, net kon Teip, laisvamanyba, — aš niekas neatsakytų už savo 50c. ui kožna ayid.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.
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r augina verbliudus, gas ir pagelbininkas žmogaus. Net po mir
kitokio kuro neturi čiai, veik visos arklio kūno dalys eina ant
Tik su verbliudaisi naudos žmogui.

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

kas dievo Borėjo (bedieviš pasakė musų broliai Lie
kos minios, kurios nė popie tuvoje ir paėmė ginklą ran
žius, nė kunigai ne buvote kon; seni Ir maži, vyrai jr
• didelius pieskynųs1
Žmogus vartoja arklius visokiems daružtarėjais). Mat Prancūzijos meteris subruzdo ir, atmindaArabai verbliudus1 bams, todėl išsidirbo jų daug visokių atmai hometonai, už parengtas ant
revoliucija
kunigų ir popie-'' mi senus Gedimino laikus,
rų laivais,” kadangi nų. Yra atmainos arklių tinkančios važio- Kaukazo tęforij|, skerdynes
rip visokius tavoms1 jim^j^|nkenybių; kitos tinka jojimui, lenk- (Jas parengė arsenai, atker In lietuviškąją kunigiją. žiaus dar nepamokino. Jus gena savo nelabą priešą lau
Verbliudai drūti žvė- tynems^fiTr kitokius kinko į karietas.
kan. Taigi užsidegė ir mano
šydami už parengtas, ant ca „Lietuvių Laikraštis”, or brukote į smegenis savo ave
sunkenybes 25 pūdų
lių
,,
dievą
Jėzų
”
kas
dien
geširdis
tuo patim karščiu ir
Arkliai drūti ir dideli žvėrys. Ypač
kokių arkliai pakel-’ drūti arkliai važiojimui sunkenybių. Bet ir ro tarnų siundyto, armenie- ganas lietuviškos dvasiškijos, mantį ne biedniokų tvar aš užsimaniau pribūti į jų
jojimo arkliai nesilpni: jie lengvai neša čių skerdynes^ apgarsino išleidžiamas Peterburge, nr. tuose, tik popiežiaus* palo- glitas ir padėti jiems nuveik
■ žmogų toli, gali bėgti be pailsio net kėlias šventą karę su Maskolija. 50 1905 m. pranešė savo luo- ciuose, ir norite, kad jos am ti tą teip ilgai smaugusį
Pulkai ginkluotų turkų ir mos sąnariams, kad krikščio
• mylias.
žinai guldytų savo galvas ap- musų tautą caro despotizmą.
Arklys tinka jojimui ir važinėjimui ne perpų traukia prie maskoliš nių demokratų atstovai tapo
ginymui
kraujageriu: popie Kovosiu ten, kiek mano pavien todėl, kad jis drūtas, bet ir todėl, kad kojo rubežirfis i tenori įsiverž iššvilpti ir išvyti iš posėdžio
žiaus
ircaro
reikalų. Ne at jiegos neš ir gaivinsiu šitą
jis greitas. Jautis, antai, drūtesnis už arklį, ti į Kaukazo apskritį.
susi važiavusių mėn. lapkričio
stovai
liaudės
boycotuoa jos dvasią keršto pas kitus. Jus
bet jį net važiojimui sunkenybių nevartoja
atstovų Lietuvos Vilniuje, ir
tiek ką arklį, kadangi jautis ne teip greitas.
bažnyčias, tik vargdieniai su gi, liekanti čia broliai, ragi
| Ant salos Havai, lendryBėgdamas, arklys ištiesia kaklą ir galvą. ne rado užmuštą trijų metų kad tame susivažiavime nu pratę jus politiką. Taigi pa nu ir prisidėti prie tos mus
tarta kovoti už autonomišką
Taigi, greitai bėgdamas arklys, kaip kylys
sūnų
turtingo
amerikono
Lietuvą, kovoti su dvasiškija siskubinki! prašalinti prieža išsiliuosavimo kovos, kas kuo
piauja orą ir jis jo bėgimo negali stabdyti.
Arklys turi ilgas ir drūtas kojas. Kojos jo pliantatoriaus, H. Whartono. lenkinančia lietuvius.... I- stį pikto —pasiskubinki! nu- galite; jei ne kuo daugiau,tokios jau kaip kojos jaučių. Bet arklys, Suėmė Whartouo darbininką, domi ta kova sų šiandieninės plaut purvus nuo jus kaktų, tai nors aukaJ keletos centų,
bėgdamas, remiasi ant žemės tik galu vieno teipgi amerikoną Johnsoną, bažnyčios tvarka: bent žada kuriais likote apdrabstyti. doliario vieno kito nupirki
įpiršto.
Paskutinis sąnarys to piršto kuris prisipažino ir apreiškė, ji boykotavimu apsireikšti?” Skubinkitės sumegzti per mui ginklų galabinimuL prie
užbaigtas kieta naga.
Šita naga ar
trauktą tautišką ryšį, O tą šų, ar sušelpimui sužeistų,
klys gali tvirtai remtiesi ant žemės. Na jog užmušė vaiką, atkeršyda Linksma, bet po draug ir vis nuveiksite, viešai atsi- našlių ir našlaičių. Kas su
miniai arkliai turi bėgioti labai kietais mas už tai, kad Whartono labai liūdna žinia. Linksma
keliais, paprastai, akmenais grystais. Kad pati, ant jo prašymo, ne da lietuviškiems bedieviams A- skirdami nuo popiežiaus;kurs sidės su mumis, ten kovojan
apsaugoti jų nagas, kausto geležinėms ir vė degtinės.
merikoje, liūdna Lietuvos verčia jus ginti reikalus su čiais, jei busiu gyvas, prane- *
plieninėms patkavoms, kad nagos ne teip
dvasiškijai. Kas galėjo ti organizuotų gaujų žmodžu- šių. Šiuogi tarpu atsisveiki
džių. Matote, kad visi Lie nu visus.
greit nudiltų. Eisena arklio lanki, lengva,
| Svetimų kraštų ambasa
todėl, bėgant, visas kūnas nesitranko per doriai nuo maskoliško rando kėti, kad kunigų atstovai su tuviai sukilo prieš carą ir jo Aleksandras Kareivis M.P.
paniekinimu taps išvyti iš
daug.
pareikalavo atlyginięno tiž su lietuviškojo areopago, kuria- „cinauninkus,” o popiežius
Ir protiškai arkliai stovi augščiau už
sako: kad jie yra dievo pasta Atsknita aukų rev. šelpi
daugumą žvėrių, išėmus šunų, beždžionių ir naikintus svetimų pavaldinių me-kunigų balsas, turbut, ne tyti, ir jų turime klausyti,
mui už gru(|t 1905 m.
drumblų, jie protingesni už visus kitus mu turtus laike buvusių viso beskambės daugiaus. Istori
7.XII.05,
Iš Brooklyno
sų žemę apgyvenančius žvėris; protiškos y- kiuose Maskolijos kraštuose kas turės daug darbo, norė lenkdami galvas!
riaušių. Maskoliškas randas damas surasti tikrą priežastį Broliai sandraugai! Ne ‘ (p.S.Bernotą) ..... .$18.00
patybės arklių daro
juos tikrais žmogaus
vienok atsisakė išpildyti rei to apsireiškinąo. Tame pat laikas st ras penius rašinėti 9.XIL05, Fr. Gornik iš
Philad’os....... ................. 25
draugais: arkliai duo
kalavimą.
numeryje kun. J. Tilvytis iš apie bedievius, arba dievus 7.XIL05. Liet. Laifevės
dasi kinkyti į vežimą,
Krinčino, straipsnyje „Nesi išganytojus valandoje, kada Kliubas už purius O.
jie, statydami visas
|
Vokiškose
valdybose-va

barkim”, štai vėl ką rašo: kiekvienas krauju privalo iš Kavaliauckienės .... 10.00
savo pajiegas, be pa
karinės
Afrikos,
Kamerūne,
sipriešinimo
velka
„Bedieviai, bedieviai! bene kovoti tėvynei laisvę. Išsi- 7.XII.05, Liet. Laisvės
prieš vokiečių valdžią pasi perdaug tiktai ir ar teisingai liuosavę, vesime ginčus bro
sunkius, ta vorų pri
kėlė čiabuviai negrai. Gin męs (kunigai) įtužome ant be liškoje tvarkoje. Šiądien Kliubas, Ehilad’a,Pa.25.00
krautus
vežimus,
neša
Kietos užtrinos ant padų, ant kelių ir
pirm viso turite išsikivinklio- 7.XII.05, Ant. Linauckluotų negrų yra jau 10000 dievių”.
P papilvės, saugoja verbliudą nuo karščio įkai sėdintį ant nugaros
raitelį;
jie
klauso
bal

kas, Philad’a............. 1.00
ti
vyrų,
o
vokiškos
kariumenės
tusios tirų pieskos, atsigulus žvėriui.
Iš užvardijimo straipsnio ir iš pastatytos jums dyle- '11.XII.05i Susirinkime
so raitelio, supranta
visoj valdyboj yra nedaugiau privestų žodžių matyt, kad mos: ar klausysite popie
Atsigulus verbliudui ant pieskos, jo pagyrimą ir peikimą;
■ palša plauko parva teip susilieja su pieskos pažysta savo poną net
žiaus ir ginsite carą su jo ’ Naugatucįj, Conn.(p.
kaip 1000 kareivių.
mus
kunigai
pradeda
godoti
parva, kad- negalima patėmyti.
kraujageriu gaija, ar skelb J. Ratkevičių)....... . . . 4.05
po kelių metų.
Verbliudas nelepus. Jis gauna kelias
| Siberijos geležinkelis nuo bedievius, pradeda pripažinti site dar neišmanėliams, kad 12. XII.05, Clevelando
jiems tiesą gyvenimo ir LieArkliai, teip kaip
| (saujas grudų arba pupų. Likusią dalį matlietuvių aukos (p. T.
Uralo iki Baikalo likosi pa
voje^ kaip pripažino Ameri popiežius yra geriausiu Lie Bartkų) ..................... 7.70
I tito jis-sau suranda net tiruose, neniekina nė karvės, žolėdžiai žvė
statytas
po
kafės
laiko
tie

Pirmutinė arklio koja.
rys, minta vien aug- O —
■ nokio augraenies.
koje. Ačiū kun. Tilvyčiui, tuvos „Tėvu” ir jo turime 13. XII.05, Baltimoriepetys; Sp — priepetis;
soms.
Matyt
Čia
užgimė
teip

menišku
maistu.
E — alkūnė; Hw — kelias;
L7h *Nė vienas Uvėria negalėtų ėsti šiurkščius,
ant naujų metų turime iš ko klausyti? Čia nieko neveik čiai socijal-demokraM — blauzda; 1, 2, 3
gi
maištai.
Krasnojarske
rei dygius tirų augmenis. Verbliudai gi minta
— pirštu sanariai.
pasilinksminti, tik bedieviai dami, prisidengę Jėzaus drau tams (p.V.Rice) ....20.10
Kadangi arkliai
voliucijonieriai
apvaldė
gu\ tokiais augmenims, kadangi lupos jų, gomu- dideli sutvėrimai ir maistas, kokį vartoja,
privalo rūpintis, kaip jam at gų politika, akyse išmanan
į| rys ir liežuvis uždengti kieta#oda, visai ne- nelabai maitingas, tai turi jo imti labai bernijališką kasą ir paėmė iš simokėti už gerą žinią,už gerą čių liksite arba aklais ber 13. XII.O5, Aukos iš DelU ; Jauslia, ji nejaučia dagių įdurimo.
ray, Mich. (p.A.Matidaug. Arklys griebia žolės pluoštą ir kem jos 6 milijonus rublių.
Dvikupris
verbliudas
turi
tokią
jau
širdę, už pripažinimą bedie nais popiežiaus, o caro oprič- jošaitį)............... ..i9.60
Verbliudas
sukramto
tokį
maistą
savo
ša
jį
į
nasrus
savo
krutančioms
lupoms.
Lie

ninkais,
arba
tėvais
Lietuvos
tirų dantims.
gyventojams
vidurinės
ir rytinės
(Lamos
kalnuotuose
pietinės Amerikos
Į | rtę
tvirtais
žuvis arklių trumpesnis negu karvių it ne
| Vokietijoj ir visoj vidu viams liaudinės tiesos. Kai-, ir apginėjais jos liuosybės. 14. XII.O5, „Spindulio”
ijos,
kaip
dromaderas
gyventojams
vakari(kraštuose
gyventojams
užstoja
verbliudus.
Lįaės
i Azijos
Nors
verbliudai
dideli, bet• jie gali prisi- šiurkštus.
rinėj ir rytinėj Eufopoj už po bedievis kunigas, kurio Tylėdami, neišsigelbėsi te iš skaitytojai (p. P.Lauir neteip
šiaurinės
Afrikos.
Karnos,
nors
didelės
ir
drūtos,
nešioja
lenkti prie žemės ir nuo jos paimti maistą;
Pianjanti arklių dantys platus, palinkę stojo dideli* šalčiai. Vyslos protėviai Lietuvoje garbino
bertą).. . A............. 2.00
Kalnuose
ta vorus;
vilna jų
eina šakasjr
ant audimo
p^jie
laftižo
teipgi jaunas
medžių
lapus, pryšakin. Jų yra po šešis viršutiniame ir paupiuose, Prusnose, termo ugnį, ženklą meiles žinau ge tos dylemos ir nenusiplausite 17. XII. 05, Ąpol. Danibrangių
audimų.
prisidėjo
^/kadangi
kaklas Lamos
jų ligas,nemažai
pasiekia
gana aug- apatiniame žande.
rai, kad ginčai mano apie nuo purvų. Pakol dar ne levyčius,Pnilad’a,Pa. .1.00
metras
nupuolė
iki
20
°
že

kf■prie
štai.pakėlimo civilizacijos pietinėj AmeriKadangi arklys, teip kaip ir karvės, rei miau zero (Celciaus termo dieviškumą lietuviško Perkū gresia jums didesnis pavojus, 18. XII.05,Susiripkimas
Įkoj, kuri
čia,
prieš
atkeliavimą
europiečių,
Bet verbliudai negalėtų tiruose išsimai- kalauja daug maisto, tai kojos jų stiprios,
no, arba žydiškai-krikščioniš- griebkitės vienintelio įrankio Vytauto Dr-tės, Phipežemai
styvėjo.maistu, jeigu jie neturėtų kadangi ilgai turėdami ganytiesi, ilgai turi metro).
| tyti tenjau
randamu
ko Jehovos neužganėdins ku išsigelbėjimo nuo amžinos d’a (3 dol. demokr.,
į kupros: kupra ta, nors gadina žvėries išveiz- ant kojų stovėti kol priedą; turi tvirtus kak
nigų, kad bedieviai boyco- ne garbės. Perkirskit ryšį 4.65 soc.-dem-)........... 7.65
Ebet jam atgabena naudą. Kupra ta pū lo raumenis, ilgą kaklą, didelį pilvą ir ilgas
| Motina maskoliškojo ca tuos jų bažnyčias Lietuvoje, su romišku despotu!!! Aš
dyta taukų, yra kaipi aruodu, maitinan- žarnas. patariu šiaip padaryti. Kiek 20.XII.05, Dr-tė pagel
ro Danijoj pirko puikų dva
l žvėrį laike ilgų kelionių tiruose, kada ki
Arkliai, teip kaip ir karvės, turi gerai rą, kur ketina ilgesni laiką kaip tai menagerius „L.Lai- vienas kunigas lai parašo tos Liet, darbininkų
no maisto pritrūksta.
raščio”, mano, ir kad jie ant
sukramtyti maistą. Todėl, kramtant, žan
Courtney, Pa. (p. D.
Nė joks kitas žvėris negalėtų pereiti ti- dai arklių kruta teip, kad dantys iš syk ge gyventi. Matyt jaučia, kad naujų metų nepriims jokiu laišką į savo vyskupą, reika
Lekavyčią)
. ............ 24.34
laudamas,
idant
jis,
vardan
, jis pastiptų nuo bado ir stokos vandens, rai sutrina, sumala paimtą žolę. Šakninių Maskolijoj jai butų per kars dovanų nuo bedievių vienok
20.
XII
05,
Liet,
poly t.
t verbliudas net laike didžiausio karščio dantų arkliai turi daug, jie platus, su pla ta ypač dabartiniame laike. nors per „Lietuvą” drįstu visų viešai apskelbtų, kad
ukėsų
kliubas,
Wakelias dienas gali išbūti be vandens, o jei- čioms viršūnėms. Viršūnės su bukoms nely
siųsti tuos žodžius meilės, ku popiežiaus viešpatavimas Lie terbury, Conn. (p. J.
“gu minta žaliais augmenims, apsieina be van- gumoms, kadangi emali ja tveria ant viršaus
| Ant salos Kubos buvo riuos atsimindami, ir man tuvoje jau pasibaigė ir jo enKiens net ir per keliąs nedėlias. Mat jo vi išsivingiavusius rumbus.
apsireiškęs geltonasis drugys, pasimirus, gal pasistengs at-_ cyklikos neturi ir neturės jo Žemantaucką)......... 35.00
duriuose yra lomos, kuriose laikosi vanduo
bet dabar, kaip garsina tos gauti praloštą vietą ir garbę kios vertės. O jeigu vysku 21. XII.05, Aukos iš
Rįr žvėris po truputį iš tokių rezervoarų su
(p-Jjaunos respublikos randas, lietuviškame areopage. Es- pai nenorėtų to padaryti, tai Brooklyno,N4rnaudoja. Užtai prisigriebęs vandens, žvėris
Kazakevičių)......... ->5.25
epidemija Jau su visu išny mi bedieviu, o vienok atjau reikalaukit nuo liaudės atsto 24.XILO5, L. Bierman,'
Ifreria labai daug, geria nevien kad užgesinti
g
g&oškulį, bet teipgi pripildo gamtos duotus
vų,
idant
išgamas
kuogreiko.
žydelis
.......
............
.50
čiu negirdėtą Lietuvoje paže
■ viduriuose rezervoarus. '
27. XIl.05,Aukos išPittminimą
kunigų, atjaučiu čiausiai atskirtų nuo lietuviš sburgo, Pa. (p. J. M.
Tiruose visur gręsia pavojus, yra pa| Amerikos randas gavo ži
ko
kūno.
’
Toks
pasielgi

Ikraščiuose tykojanti ant žvėrių liūtai. Vernią, jog revoliucija ant salos dievmylių sandraugų konfu- mas nuplaus nuo veido kuni Maskeliūną) .. 4...... 6.00
[bliudai dideli žvėrys, jie gali apžiūrėti dideSan Domingo pasibaigė, bu ziją ir suprantu gėdą, kokia gijos visas nevalybes ir ji taps 28. XII. 05, Šv. Juozapo
Dr-tė, Waterbury,CQU
!ts tirų plotus ir ištolo pamato pavojų,
Arklio kaukolis.
vusio prezidento Moraleso ka patiko atstovus, lietuviškos geriausiu ramščiu revoliuci (p.
(p.Ig.Čeponį)
Ig.čeponį^ ......25.00
mdenį verbliudai jaučia nuo labai toli,
dvasiškijos
Vilniuje.
Bet
daugybės šakninių dantų, arklių reiviai likosi galutinai išvai
jos
ir
suriš
tvirtai
mokinto

to kelių verstų; besiartinimą samumo galvaDėl
28.XII.05, Ig. Čeponis,
trokšdamas apsaugoti ją nuo
ilga, kadangi mat daugeliui dantų rei- kyti.
•oškinančio vėjo) verbliudai pajunta daug
jus
doros
ir
meilės
su
tauta,
Waterbury,Conn....... 1.00
didesnės nelaimės ateityje ir
rmiau negu kiti žvėrys ir žmonės. Kojos kia ilgų žandų.
28.XII.05,Šv.Ant. Dr-tė
kuri
seniausiose
gadynėse
ne
Iltys mažos, arba jų visai nėra.
ilgos, todėl daro jie didelius žingsnius,
| Japonijoj pasitraukė nuo pagelbėti išsiliuosuot iš už
Philad’a Pa........ .60.00
Žabodami arklį, bruka brizgilą arba ka vietos buvusi laikė karės ir trauktų ant Lietuvos Rymo garbino savo bažnyčiose jo 28.XII.05,Dr-tė Gedimi
ta todėl gana greitai ir negreit pailsta,
jutęs vandenį, verbliudas suskubina ting manas į tarpus terp iltinių ir šakninių dan ją užbaigusi ministerija. Jos vortinklių per t susipačiavi- kių svetimų pramanytų sta no, Waterbury,Conn.
bų, tik palaikė ant aukuro
ius. Tas jų jautimas vandens šaltinių ne tų.
25.00
mą Jagailos su Jadviga, nuo ugnį, idant širdys vienų ne (p.J.Zemantauską)
vietoj
susitvėrė
nauja,
po
Arkliai
neatrajoja,
bet
iš
syk
rija
su

rtą išgelbėjo gyvastį šimtams karavanų
28.XII.05,
Ansonijos,
viršininkyste markyzo Saio- širdžiai velyju,kad lietuviška užšaltų dėl kitų. Eikime pė Conn., lietuviai (p.M.f
kramtytą žolę.
onių.
dvasiškija nors šiandien ge domis musų Krivių, o ne po Pasiacką)... .*.............. 2.70
Visi jausmai arklių išsilavinę labai ge nji.
rai apsvarstytų žodžins Piaus piežių!
rai. Šnervės didelės, girdėjimas labai geras,
28.XII. 05, F. Mikolainis,
Kun. V. Dembskii.
akys didelės, mato gerai net tamsoj.
| Ant Kaukazo revoliucijo- X, encyklikoje išreikštas, ir
Thorp, Wis............... 1.00
Nuo vabalų, kaip antai: vuodų, sparvų nieriai apvaldė miestą Novo- liautųsi kimšti musų tautą, Meldžiu visų laikraščių per- 28.XII.05, Dr. J. Šliu
pas .*..........................25.0<*»
arkliai ginasi su uodega, trepsėdami, arba rosyjską, Pavieto viršinin ištroškusią liuosybės į bedug spaudinti šį atsiliepimą.
krutindami odą.
nį
„Jėzaus
draugų
”
maišą,
kas ir visi urėdųinkai pabė
Iki 27 d.gruodžio įėjo$307.1-Nuo kitokių priešų arkliai ginasi na
Nuo
seniaus buvo įėję 1562.3 7
už
ką
ir
gyvenantiems
bedie

Atsiveikinimas.
got i.
goms ir dantims.
viams Amerikoje prisieis gė ... Išvažiuodamas, sumaniau
1 r*----Visu labu $1869.5_
Asilas kūno sudėjimą turi tokį jau kaip
| Vidurinėj Afrikoj, Nige- dytis. Jaučiu privalumą per parašyti kelis žodžius ateiIšleista
ir arkliai. Bet asilai mažesni, plauko parva rioj, Čiabuviai pagavo atsito spėti tooliogus Peterburge, sveikinimui tų, su kuriais
palša; turi ilgas ausis; uodega pasibaigia
28.
XII.
05,
Į Europą
buvau susipratęs.Važiuoju ne
pluoštu plaukų ant galo. Asilai nelepus, linusį nuo kitų*'eipedicijos kad jie ne platintų Lietuvo iš prievartos, ar kokios kitos (pusiau dem. ir soc.sąnarių Dr.1$Įtewartą ir jį už je jokių insinuacijų ant
bet užtai nemėgsta klausyti.
priežasties, tik iš savo locno dem.)................. $305.00
bedievių, rašydami, kad jie noro, dėl karšto pamylėjimo 28.XII.05, Lėšos kores
mušę, suvalgę. fc
žebros
gyvena
rytinėj
Afrikoj.
Plau

DALIS VIII.
boykotuos bažnyčias. Bedie savo brangios Motinos Lietu pondencijos ir per
ko parva balta su juodais skersiniais dry
—“
L
Neporanagiai žvėrys.
Respubfclikjoj Ecuador viai ne reikalauja bažnyčių, vos, kurioje augau nuo ma siuntimo ................. 2.14
žiais. Žebros greiti sutvėrimai.
Daromi
Neporanagiai žvėrys turi neporišką pir bandymai prisavyti šituos žvėris iki šiol ne užgimė revoliucija.
Buvo tik kunigai, ir jie gali viens žų dienų, vargą kęsdamas
Iš viso
307.14
itų skaitlių. Paskutinis piršto sąnarys turi pasisekė; yra, vienok, kaip kur parkuose čia jau gana smarkus mušis kitą boycotuoti, arba boyco- dėl visokių nelabų mu Nuo seniau _ išleista $1562.37
prisavinti šitie žvėrys, kaip autai Chicagoj, prie Gutazo, kuriame revoliu- tas gali įvykti iš pusės uoliau sų prispaudėjų, kurioje pali
lidelę nagą.
- $1869.51
kau brangias savo širdžiai
‘Arkliai. Arklius labiau negu kokius kur duoda juos vaikams pasivažinėti mažuo cijoriai likosi sumušti.
ganomų avelių dėl begėdiš ypatas, dabar, gal, liejančias Taip tai aukų reikalai sto
se
vežimėliuose.
ritus naminiub gyvulius žmonės vartoja va
Kvagga gyvena teipgi rytinėj Afrikoj;
| 4 d. sausio, kastynėse A- kos encyklikos ir ganytojų savo kraują, ir aukaujančius vėjo gruodžio mėn.
linėjimui, jodinėjimui, važiojimui visokių
2.1.06 m.
iuukenybių. Arkliai, nemažiau už verbliu- panėši į zebrą. Jos prisavinti iki iki šiol dar kilu, Japonijoj, atsitiko baisi mokslo, kerštą gimdančio, už savo gyvastį. Teip, valanda
J. Šliupas,
expliozija, kurios 101 darbi ką kunigai gali, kaip Pran išmušė; gana musų prispau
Įiis ir lamas prisidėjo prie išplatinimo civili- visai nepasisekė.
Rev.šelp.kom.
iždininkas.
dėjams
mus
engti!*
—
cūzijoje, pakliūti į šaltas ran(Toliaus bus)
/ ninkas likosi užmuštas.
kcijos ypač Europoj. Arklys tikras drau- «

■

| Respublikoj Nicaragua
siautė baisus žemės drebėji
mai, kurių miestas Masaya li
| Turkiją ir persijos ma
kosi išgriautas.

iŠ VISUR.

=-
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romėno, — atmetus net visokią išnieką šven liečiasi tik karalijos dangaus? Ir tu manai
— Kaip! jis turi drąsos tiek pasakyti:
Iii šiaurini žemgalį
Sidabrinis kryželis
tybės, išsitarimą nazarėniečio pripažįsite už teip? Kam tad neseniai vienas, vardu Pe ‘Aš'atėjau atnešti ugnį ant žemės ir mano
arba
&
nedoriausią; nes, mano Viešpačiai, kas sto tras, rodosi, vienas iš jo mokinių, jam tie didžiausiu noru yra, idant ji įsiliepsnotų; Angliškas laikraštis , .The
tųsi tuomet su musų vaisba?
siog pasakė* ‘Mokintojau, jei męs išsižadėsi žmogaus locni tarnai apskelbs save jo prie Chicago Record-Herold”’ ren
1
— Tai yra griovimas visuoraėniškos ge me visko ia seksfcne tave, ką męs turėsime už šais; kiekviename name, kur bus penki žmo gia savo atsižimėjusį kores
tai?’
•<*
rovės!
nės, ten du bus prieš tris!’ tai ištikro, anot pondentą Walterą Wellmaną
APYSAKA EUGENIJAUS SUE.
— Iš tft Petro atsargus žmogus — tarė jo pragariškai drąsaus pasakymo, ‘atnešimas į kelionę prie šiaurinio žem
— Ką aš veikčiau su savo auksu skry
Vertė J. Laukis.
nioje, jei aš neturėčiau pelno iš jo; jei aš bankierius Ainoįius balsu išjuokimo; — tas ugnies ant žemės!’
galio. Tuo tarpu Wellman
— Duok mums išgirsti tuos baisius žo- skolinčiau, ‘be lukesties atlyginimo kokio nuopelnuolįp nebėgo dirbti už dyką.
Joana klausėsi su didele nekantrybe vi rengia statyti orlaivį pa
aĮ džius, Viešpatie Boruche, — tarė Joana šyp nors,’ kaip tas smarkuolis reformatorius sa
— Ankšito klausimo Petro — tarė Čuza sų tų nukaltinimtį daroikų Nazarėniečiai;
■b somis — nes jie, ištikro, turi būti išgąstin- ko? Butų juokinga, jei tas nebūtų teip — ką pasakė nazarėnietis padilginimui go- galiaus ji suriko tvirtu ir užsidegusiu balsu: vidalo M. Santos Damonto, .
r
tumo tų nėhaudėlių, -kuriuos jis anksčiaus
skaudu. .
— Et! mano viešpačiai, aš pailsau besi kuris bus aprūpintas be- 1
— Pavadinti išgąstingais negana; biauklausydama jūsų šmeižimų; jus nepermano vieliniu telegrafu ir korės- |
— Bet tas nesiliečia pavienio užpuolimo, ar vėliaus panaudos sau už įrankius?
,
rus, <baidykliški, turėtum sakyti! — atsakė nukreipto į musų šventą tikybą — tarė ku
. — Jis pasakė lygiai tokiais žodžiais: te prasmės žodžių jaunikaičio iš Nazareto į pondentas nuolatos praneši-J
daktaras tiesų; — taigi, aną dieną, aš ėjau nigas Kaifošius. Nazarėniečio tikslu yra ‘Kas išsižadės namų, brolių, seserų, tėvo, jo mokinius. Jei jis kalba apie pasidalini nės apie visokius naujus at-P
pro šventnamį; aš tikką buvau po pietų pas biauroti ir ardyti iš pamatų tikėjimą musų motinos, vaikų tr laukų dėl manęs ir evan mus įvyksiančius šeimynose, tai reikia su radimus. Kelionėn su WeUsavo kaimyną Samueliu; iš tolo pamačiau aš tėvų; štai yra naujas davadas: neseniai tapo gelijos, tas apturės dabartyje šimteropai prasti, jog viename name vieniems priimant
gaują elgėtų Skarmaluose, darbininkų, ku- sumesti ligoniai visuomeninei! Bethesdos— tiek,/kiek jis išsižadėjo, o ateinamuose am jo mokslą meilės ir malonybės dėl savo arty manu rengiasi keturi drąsuo
. pranugarių varinėtųjų, vyrų persamdančių
mo, kurį jis skelbia žodžiu ir darbu, o ki liai mokslinčiai. Su jais ei
žiuose gyvenimą amžiną.’.
—
Ar
ką
netoli
Avinėlių
Vartų?
na teipgi žinomas oralėkys
- asilus, moterų nustojusių garbės, apiplyšu
— ‘Dabartėje:’ tas visai aišku — tarė tiems laikanties savo užkietėjusių širdžių,
— Teip; diena gi buvo Šabo. Žinote,
sių vaikų ir kitų pavienybių pavojingiausio
Santos
Dumont.
jie
bus
pasidalinę;
jis
mano,
kad
tarnai
ap

Boruchas — jis dabartėje žada
menciaus; jie klausėsi jauno vyro pasilipu Viešpačiai, kaip šventa ir griežta yra drau daktaras
skelbs
save
priešais
savo
ponų,
jei
ponas
bus
Žinią
apie tai paduoda pats
žmonėms savo gaujos, šimtą namų už vieną
sio ant akmens. Jis kalbėjo su visa savo iš- smė ką nors veikti Šabo dienoje.
nedoras
ir
neteisingas;
•
galiaus,
jis
mano,
— Žmogui su tikėjimu, tai yra aršiausia apleistą dėl sekimo jo; lauką, šimtą sykių kad kiekvienoje šeimynoje vieni eis už jį, ki minėtas augščiau laikraštis, j
'
gale. Staiga jis parodė į mane; valkatos vi
didesnį, už tą, kurį jie palieka; ir, šalę to,
bet ar šita expedicija iš tikro J
nedorybė.
si į mane sužiuro ir aš išgirdau nazarenietį,
ti gi prieš jį.
ateitoje,
ateinamuose
amžiuose,
jis
užtikrina
bus siunčiama, nežinia, čia J
— Todėl spręskite apie nazarėniečio pa
nes tai buvo jis, aš jį galėjau pažinti tiesiog
— Ar gali tas būti kitaip? Jisai teikia
pravartu yra paminėti atsiti- Į
iš pusskričio apie jį; girdėjau nazarenietį sa sielgimą — tęsė Kaifošius: — eina jis visuo- tiems niekšams gyvenimą amžiną!
— Taigi iš kur jis paims tą šimtą namų išsižadėjimą turtų; jis apšaukia vergą lygum kimą iš krymiškos karės.
kant tiems niekverčiams: ,,Saugokitės anų meninėn, ir tėmykite dar, kad per gudrą ne
jo ponhi; jis ramina, jis atleidžia tiems, ku
daktarų tiesų, kurie mėgsta pasirodyti savo dorumą ir dėl išgaišinimo gydytojų, jis nie už vieną? — tęsė bankierius Ainošius: — iš rie nusidėjo daugiau dėl skurdo ir nežinybės, Vienas paryžinis laikraštis j
ilguose rūbuose, būti sveikinami viešose vie kuomet neima nė grašio už išgydymą; jis tikro, iš kur jis juos paims, tuos žadamus kaip dėl nelemtumo budo. Todėl visi negali turėjo savo korespondentą t
valkatoms namus? Jis paima juos nuo mus,
tose, turėti augščiausias sėdynes sinagogose moksle gydymo yra giliai mokytas.
valdytojų turtų, nuo mus, kupranugarių, ku sykiu priimti jo prakilnų mokslą. Kokia ant lauko mūšio laike KriI
ir geriausias vietas ant pokylių.”
— Kaip galėjai manyti, Viešpatie Kai- riems
į Rojų yra teip ankštas, kaip nauja teisybė iš pirmo nepadarė pasidalini miškos karės. Prasidedant
— Pripažįsi, Viešpatie Pontijau Pilote fošiau, idant žmogus, neguodojantis nieko, adatosįėjimas
mo terp jų?
r
,
ausis, užtai kad męs turtingi.
karei, tasai korespondentas
— tarė bankierius Ainošius — jog begėdy- guodotų dar gydytojus?
—
Tokiu
budu,
jaunikaitis
iš
Nazareto
—
Man
rodosi,
Viešpačiai,
—
tarė
Joana
bei ir užsipuldinėjimui negalima eiti toliau.
— Taigi, nazarėnietis ateina visuome- — kad jus klaidingai aiškinate žodžius jau sako savo atnašioj kalboj, kad jis atėjo atne buvo eilėse kariaujančių, vė
! ,•
—Bet — tarė Aurelija Joauai pamaži, ninėn, terp kitų rauda jis ten žmogų su iš- nojo
šti ugnį ant žemės ir kad jo noru yra, idant liaus gi, kadangi karė tęsėsi
mokintojo: jie turi atnašinę prasmę.
užtėmydama jai. jog mokytasis daktaras iš sukta koja ir jam atitaiso ją.
galėtu užsižiebti! O, teip, aš tikiu tam; ir nebuvo mūšio, tai kores
— Ištikro! — sušuko Joanos vyras ironi ji
tikro turėjo pokylyje garbės suolą— man ro
ugnis,
apie kurią jis kalba, yra karšta mei pondentas pagrįžo į Paryžių, '
— Kaip! Šabo dienoje?
šku balsu: — gerai, duok mums prisižiūrėti lė žmonijos,
dosi, kad Viešpatis Boruchas turi didelį pakuria jo širdis dega.
— Jis išdrįso!
apsigyveno užmiestyje ir ra
tai stebuklingai atnašai!
t
įnėgimą šitų vietų.
•
Joana,
šiteip
išsijautodama,
ramiu
ir
vir— Begėdybė naikinimo!
— Jėzus Nazarėniškasis sakydamas, kad piančiu balsu, atrodė dar gražesne; Aureli šinėjo kasdien apie bėgį ka
— Tas tai ir yra dėlko jis teip širsta ant
—
Gydyti
ligonį
Šabo
dienoje!
tie, kurie seks jį, apturės dabartėje šimtą ja, jos nauja draugė, žiurėjo į ją su nusiste rės, plačiai, nuodugniai, kuo
Iano jaunikaičio iš Nazareto, kuris turi pasi—
Kas
p?r
niekinimas
šventybės!
sykių daugiau už tą, ką jie palieka, man ro bėjimu ir pasigėrėjimu. Svečiai Viešpaties ne oficijališkai. Korespon
biaurėjimą visokiai veidmainybei - atsakė
dosi,
supranta tuomi, jog sanmonė skelbimo Pontijaus Piloto, priešingai, pakėlė murmė dentas buvo Paryžiuje, o ko- |
— Teip, Viešpačiai, — atsakė didkuniJoana.
gerovės,
meilės musų artymo, pagailos ken jimus išmetinėjimo ir pasipiktinimo, o Čuza, vejančios pusės Krime. Ta- ?
gis
graudžiu
balsu:
—
jis
tą
papildė.
Boruchas tęsė toliau, kas sykis labiau
čiančių
ir
silpnų, atlygins keturgubai už tų Joanos vyras, tarė jai šiurkščiai:
— Žiūrėk, jei tas jaunikaitis nebūtų iš
širsdamas: „Bet čia, brangus Viešpačiai
sai korespondentas buvo teip j
išsižadėjimą,
kurį męs pasiimame ant savęs.
yra kas biauresnio dar: ‘saugokitės’, pridū gydęs ligonio — tarė Aurelija Joanai, šyp
— Tu iš proto išėjai, aš sarmatinuosi ta išsilavinęs saumonę, jog kai 1
Šitie išmintingi ir malonus žodžiai Joa vo žodžių. Netikėtinas daiktas, idant mote
rė maištiškasis valkata, ‘saugokitės tų dak sodamasi — tai bent galėčiau suprasti jų
nos
buvo
priimti svečių Pontijaus Piloto su ris save guodojanti galėtu drįsti, nenumiru dien nuspėdavo judėjimus j
dūkimą.
tarų tiesų, kurie prisidengdami ilgomis pa
bloga
širdžia;
augštasis gi kunigas sušuko: si iš gėdos, ginti tokius nelemtus mokinimus, abiejų pusių su dideliu tik • »
— Toksai nedorumas vertas aršiausio
maldomis, suėda namus našlių. Šitie žmo
— Gaila man tavo pačios, Viešpatie Ču- skelbiamus ant turgvietės ar prasto vardo rumu. Artinantės užbaigfy
nės’, ir tas begėdis vėl į mane parodė, ‘šitie nubaudimo, nes begėdiškiau išniekinti tiky
za,
kad
ji, kaip ir daugelis kitų, yra apja- karčiamose terp valkatų, vagių ir paleistu mui karo, korespondentas iš i
žmonės bus nubausti sunkiaus už kitus.’ bą nėra galima!
kinta
nazarėniečio.
Jis reikalauja tik geros vių, nuolatinių palydovų Nazarėniečio.
Tai yra, ką aš girdėjau Nazarenietį sakant,
važiavo vėl laukan mūšio
— Bet nemanykite.— tęsė Kaifošius —
savo ausimis. Ir dabar, Viešpatie Pontijau jog nazarėnietis užsigina niekinimų šventy medegos, o čia yra šis tas stipresnio. Jis tu
— Ar nff^asakė jaunikaitis,’ atsakyda įdant suteikti savo laikraščiui
Pilote, aš Baksiu tau, jei tu urnai neapstab- bės, ar raudonuoja nuo jų.... anaiptol! jis ri begėdybę siuntinėti valkatas, kuriuos jis mas tiems, kurie prikaišiojo jam šitą susirin platesnes ir tikresnes žinias. I .
dysi šitos neaprybotos sauvalios, kuri drįsta piktžodžiauja iki tokiam laipsniui, kad pa vadina savo mokiniais apsigyvenimui po na kimą ištvirkusių — tęsė Joana vis tvirtu ir Tas pats gali būti ir sil
užpuldinėti autoritetą daktarų tiesų, tai yra, sako, jog jis juokiasi iš Šabo, o tie, kurie jį mus teip kaip jiems tinka, valgyti ir gerti skambančiu balsu: ‘Ne tie, kuriems yra ge
be jokio užmokėjimo, po priedanga skelbimo rai, bet tie, kurie serga, reikalauja gydyto Wellmanu. Kad jis prięi
tiesas ir patį autoritetą, jei šiteip bus lei užlaiko, esą veidmainiai.
juose
savo nelemto mokslo.
džiama rodyti be bausmės senatorius viešam
jo?’ suprasdamas tuomi prilyginimu, kad žemgalio nedasigaus, tai tikį
Žodžiai augšto kunigo iššaukė a beiną
peikimui ir neužkantai, tai męs atsidursime niurnėjimą, teip nelemtu atrodė nedorumas
— Viešpačiai, —* tarė Gremijonas — žmonės, kurių gyvenimas yra ištvirkęs, kurie ras dalykas. Jei nusiseks,
. ant krašto prapulties!”
nazarėniečio svečiams Pontijaus Piloto; šitas kaip yra galimas toks prisivertimas jūsų ša ypatingai mokinimo, gelbėjimo, vedimo, my tai gal aplankys tas pačias
— Te sau jis kalbie — tarė Pontijus Pi gi, tuštindamas taurę po taurei, rodosi ne lyje ir kodėl jis nėra baudžiamas? Žmonės lėjimo reikalauja; teip, mylėjimo, paantri vietas, kurias atrado AnseD
lotas, ištuštindamas taurę, — te sau jis kai- paisė toliau ant to, kas aplinkui jį šnekama ateina į jūsų namus, apsigyvena juose, val nu, ir suraminimo, idant būti atverstais ant ir Ambrozzi, o iš jų chronigo ir geria, prisidengdami platinimu mok gero, nes susimylėjimas ir malonybė padaro
’ bie, o męs gyvenkime ir gėrėkimėsi!
buvo. *
kų galima pasemti daugelį
daugiau negu prievarta ir baudimas; šitą žinių, truputį jas padailinti
— Gyventi ir gėrėtis nėra galima, Vie
— Ne, Viešpatie Kaifošiau — tarė ban slo!
— Tie, kurie priima mokinius jaunikai prakilnią ir šventą užduotę Jėzus ima ant sa
špatie Pontijau Pilote, permatant dideles pa- kierius Ainošius su išvyzdžiu nusistebėjimo
ir pasiųsti jas į Chicago bevojybes, — atsakė bankierius Ainošius; — — jei apie tokias baisenybes nebūtum pasa čio iš Nazareto — atsakė Joana — priima vęs kasdien!
juos
iš
liuosos
valios.
aš pripažįstu, kad baiprijimasi. mano garbin kojęs tamista, tai aš norėčiau tikėti joms.
— Aš gi, iš savo pusės, sakau tau — su vėlinių telegrafu.
go draugo Borucho yra su pamatu. Teip,.aš
—
Teip
—
atsakė
Ainošius
—
kai-kurie
šuko įtūžęs Čuza — kad Nazarėnietis tokiu
— Aš kalbu tą, kas yra; žiūrėkite, man
ir su juo atkartosiu, ‘męs atsidursime ant atėjo puiki mislis papirkti kelis gudrius vy iš jų; bet daugumas priglaudžia tuos valka budu tik prisigerina prie biaurių pageidimų
krašto prapulties;’ tasai iš Nazareto dailydė rukus, kurie nuduoda esą šalininkais to na tas iš baimės, dėl grūmojimų, nes pagal pri nedorėlių, terp kurių jis leidžia savo gyveni Protokolas III Chicagos
turi begėdybę, pereinančią visokias rybas; zarėniečio; jie todėl prispirta jį kalbėti; jis, sakymą Nazarėniečio, kurie atsako nakvynę mą, idant, gerai progai atsitikus, iš jų pada Cenlr.Šelp.Rev. Komiteto.
jis neguodoja nieko, apskritai nieko; vakar nemislydamas blogo, kalba su musų vyrais šitiems tinginiaujantiems valkatoms, yra jo ryti maištininkas, apsišaukti jų vadovu ir vi 17 d. gruodžio 1905 m.,Apbuvo įstatymas, autoritetas pas jį dėl užpuo atvirai, o paskui tie tuojaus ateina ir prane pasmerkti amžinoms liepsnoms.
ską Jeruzolimoje ir Judėjoje parvesti ugniai, veizdos Dievo bažnyčios pa
limo jų atstovuose; šiądien yra lobininkai, ša viską mums.
Iš naujo triukšmas pakilo bepasakojant kardui ir plėšimui! kaip veik jis turi drąsą rapijinėj salėj, 7:30 vai. va-j
ant kurių jis siundo žmonijos pasturlakus.
sakyti, jog jis neatneša rymties ant žemės, kare, atsibuvo Chicagos lietu
apie
tolesnes nelabystes Nazarėniečio.
— Puikus tamistos sumanymas, Viešpa
Ar nepasidrąsino jis pasakyti šitų pra- tie Kaifošiau
bei kardą, ugnį....
— Tai yra nepakęsti na terionybė!
tarė bankierius Ainošius:
keiktiuų žodžių: ‘Lengviau yra kupranuga — garbė tau už—tai!
Šitie žodžiai Erodo perdėtinio dideliai vių visuotinas susirinkimai
— Turi būti padarytas galas tokioms
riui perlįsti per adatos ausį, negu lobininkui
patiko svečiams Pontijaus Piloto, kurie, ro sutvarkymui reikalų šelpimo
— Todėl, pasidėkavojant • šitiems šni begėdystėms, vienok.
įeiti į dangaus karaįįją’.”
dosi, kas sykis vis labiau stebėjosi iš tylėjimo Lietuvoje revoliucijos, našlių
— Tai yra organizuotas plėšimas!
pams — tęsė augštas kunigas, — aš sužino
‘
— Į kur męs nueikime?
Romiškojo Vietininko; paskutinysis, tankiai ir našlaičių kovojančių už
jau, kad užvakar tasai nazarėnietis pasakė
— Todėl — tarė bankierius Ainošius — ištuštindamas savo taurę, kas sykis vis link
— Į prapultį, anot Viešpaties Borucho kurstančius žodžius, galinčius priversti ver Viešpatis
Boruchas turėjo pilną teisybę sa smiau juokėsi prie kiekvieno perdėjimo, su laisvę. Susirinkimą atidarė
teisingo nurodymo.
gus prie piaustymo gerklių savo ponams.
kydamas, kad Nazarėnietis veda mus tiesiog kokiu jaunam Nazarėniečiui buvo išmetinė prezidentas, p. J. Varkala ir,
— Ir teip męs visi, kurie turime savo
— Koks tai niekšas!
maišatį u, kuriam nieko nėrą švento; aš at jama. Aurelija su tokiu atsidėjimu klausė paaiškinęs stovį ir reikalin
skryniose auksą, esame tokiu bodu pasmerk
— Viešpatie, — tarė Kaifošius — Šitai kartoju, kad jis^- nesiganėdindamas steng- si Erodo perdėtinio pačios, kad ant galo jai gumą prisidėjimo lietuviui
ti amžinoms liepsnoms!
jo žodžiai, klausyk tik gerai: ‘Mokinys nėra smais naikinimo įstatymo, autoriteto, nuosa
tylomis: „Brangi Joana, tu nežinai, amerikiečių prie to darbo, už
—- Prilyginti prie kupranugario, kuris augštesniu už savo mokintoją, negi vergas vybės ir tikybos, norėtų dar savo pragarišką tarė
kaip
aš
noriu pamatyti tą jauną pamoksli prašė Dr. V. Kudirkos giesmi
negali perlįsti per adatos ausį!
už savo poną;’ užtenka mokiniui būti lygum darbą apvainikuoti sutraukymu šeimyniškų ninką, apie kurį jie kalba tiek daug blogo, o ninkų draugystę uždainuoti j
— Ir šitokios baisenybės yęa pasakoja savo mokintojui, o vergui savo ponui.
ryšių!
tu apie jį kalbi tiek daug gero; jis turi būti „Marselietę”— ko visuomenė,7 k
mos ir atkartojamos nazarėniečio žmonijos
— Na, tai jis yra jūsų įsikūnijusia Bel nepaprastas žmogus!”
Naujas niurnėjimas didelio pasipiktini *
atsistojusi, išklausė ir .savo
•pasturlakams, dėl siundymo jų plėšti lobin- mo pasigirdo:
zebubu — sušuko Gremijonas.
— O, teip; nepaprastas savo gražumu dėkingumą draugystei išreiš^' t
guosius. Ar gi tai nėra žemas pasigerini— Kaip! mano Viešpačiai, šitas Nazarė — atsakė Joana tyliai: — kad tu žinotina
— Tik žiūrėkite, kokį puikų nusileidi
mas biauriems pageidimams šitų apdriskusių mą šitas
nietis norėtų sutraukyti visus šeimyniškus koks malonus jo balsas, kuomet jis ima kal kė gausiu delnų plojimą..
nazarėnietis
teikiasi
jums
daryti
—
valkatų, kuriais Jėzus nazarėnietis teip labai
r
bėti su beviekiais, kenčiančiais, ar vaikais, o Pirmas kalbėtojas buvo p.
bankierius Ainošius. — Iš tikro, ga ryšius! _
į
gėrisi ir nuo kurių, sako jie, jis pasigeriąs? sušuko
na vergui būti lygum savo ponui! Tu šitiek
— Teip, sutraukyti juos skirstant juos ypatingai su mažais vaikais! Jis myli juos Eismontas — vėliau p.». Gu— Aš nematau »blogo pas žmogų mėg- mums nusileidi, Jėzau Nazarėniškasis! Tu — tarė Kaifošius: — sutraukyti juos, sėjant kaip kasžin ką; jam pamačius juos, veidas jo gis, pagalios p. Zimoi.
10Jpv
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stantį vyną — tarė Pontijus Pilotas, nusi leidi vergui būti nedidesnių už savo poną: naminiu žydinių nesutikimą ir neapikantą! priima dangišką išvyzdį.
ei
dekliamavo
„Marselio
juokdamas ir atkišdamas savo taurę vergui. širdingai tau ačiū!
ginkluojant sūnų prieš tėvą ir tarnus prieš . — Joana, — tarė Aurelija — tai jis yra eiles. Potam kalbėjo p. P . •
—- Gėrikai nėra pavojingais žmonėmis.
Al
— Ir tėmykite — pridūrė daktaras tie jų ponus!
labai gražus?
ĮBagdžiunas.
Jam
kalbą
— Bet tai nėra viskas — tarė didkuni sų — tėmykite į pasekmes šitų pasibaisėti
— Viešpačiai! — tęsė Gremijonas su išO, teip, teip; gražus, gražus kaip archa- baigus, 8 metų mergaitė, A
gis Kaifošius: — ne tik kad šitas nazarėnie- nų mokinimų, jei jie kuomet nors taptų pa vyzdžin abejonės — ar gali toks nelemtas su ni uolas!
f
tis užpuldinėja ant įstatymo, autoriteto bei garsinti; šitą męs dabar galime pašnekėti manymas pareiti žmogui į galvą?
— Kaip labai aš norėčiau jį pamatyti, Kabašinskiutė, dekliamavo ei
savinybės lobingujų; jis su nemažesne begė- terp savęs, vergams apleidus pokylio ruimą;
les „Laisvė.” Jai užbai
— Žmogui ne — atsakė didkunigis —
’r*' d y be užpuola tikybą musų tėvų. Šitai, iš tikro, vergas pradėjęs mislyti, kad jis yra bet tokiam Belzebubui, kaip šitas Nazarėnie išgirsti! — tęsė Aurelija kas sykis su dide kalbėjo p. J. Petrošius, X) po
sniu žingeidumu. — Bet, vargui kaip tą pa
H
į
Penktoji knyga Maižio, aiškiai sako: ‘Neim lygus savo ponui, tars sau: jei aš esiu lygus tis; štai yra davadas iš nepaabejojamo prane daryti,
jeigu jis visuomet surenka aplink tam SL Marcinkevičia(kasiesi nuomų nuo savo brolio, bet tik nuo sveti- savo ponui, tai jis neturi tiesos ilgiau mane šimo šnipų, apie kuriuos aš kalbėjau; ; tasai save tokius
žmones! Moteris juk negali ro rius). Pastaramjam kalbant, r
F
mujų,’ įsidėkite šitą gerai — ‘bet tik nuo laikyti verguvėje ir aš turiu tiesą sukilti prakeiktas žmogpalaikis aną dieną štai ko dytis karčiamose,
kuriose jis pamoksliuin- salėje buvo renkamos aukosJ
svetimųjų.’
Nazarėnietis, paniekindamas O juk, mano Viešpačiai, žinote, kuomi tok kius baisius žodžius pasakė, kalbėdamas į
kauja,
kaip
jie
sako?
Visi minėti kalbėtojai,savo!
šitą padavadijimą musų tikybos šventos, pa- sai sukylimas butų! Tai butų draugijos pa gaujas elgetų, kurie jo niekuomet neatlei
Joana užsimislijo ant valandos, paskui gyvose kalbose, aiškiai nuro
L
sisavina tiesą sakyti: ‘Daryk gerą visiems be baiga!
džia: ‘Netikėkite, jog aš atėjau atnešti jums tarė:
lukesties atlyginimo kokio nors;’ prie šito
rymtį ant žemės, aš atnešiau jums kardą: aš
— Pabaiga svieto!
— Kasžin, brangi Aurelija, gal męs su dė, ant kiek šis žingsnis „ko
|♦ - jis pasistengia pridėti: ‘Tu negali tarnauti
atėjau
atnešti
ugnį
ant
žemės
ir
mąno
di

— Maišatis! — suriko daktaras Boru
rasime būdą pamatyti ir išgirsti jaunikaitį iš va už laisvę” yra šventas ne- .-4
|
Dievui ir Mamonai.’ Matote, tikėjimas vie
džiausiu norų yra. idant ji iškiltų iki liep Nazareto.
chas;
—
maišatis
juk
turi
įvykti
pasileidus
tik tiems, kurie Tėvynėj bū
šai pripažįsta, kad yra įstamyška imti pelną aršiausiems visuomeniškiem s pageidimams, snai: išsidaiinimą, o ne rymtį, sakau jums,
dami, krauju apmoka ma
—
O!
sakyk
—
sušuko
Aurelija
karštai;
už savo pinigus nuo svetimųjų; nazarėnietis
gi tik gerinasi jiems, idant juos atnešiau jums; aš atėjau pasėti pasidalinimą — sakyk tuojaus, brangi Aurelija; kokį bū žiausią krislelį laimėjime
|
gi piktžodžiaudamas raštui šventam vienoje nazarėnietis
paleisti; jis prižada kalnus ir pastebėtinus terp tėvo ir SuniUs, dukters ir motinos, mar dą?
[
iš įžymių jo dogmų, užgina ką tas pripažįsta daiktus
kovoj su carizmu, bet ir vi
tiems vargšams, idant juos prie sa čios ir anytos; žmogaus locni tarnai apšauks
ir apgina, ką tas daleidžia.
—
Tylėk,
mus
daboja
—
atsakė
Joana;
siems, kurie tik gimę iš save
vęs patraukti; jis gerinasi jų nelemtam už- save jo priešais fltiekviename name, kur bus
— Mano padėjimas kaipo stabmeldžio vydumui, pasakodamas jiems, kad dienoje penki žmonės, du iš jų bus priešingi trims.’ — paskui męs pašnekėsime apie tai.
motinos lietuvės, kurių gysloj
|
— atsakė Pontijus Pilotas, kas kartas dau- teismo pirmiejie bus paskutiniais, o paskuti
— Teisybė, Viešpatis Čuza labai įširdin- se teka lietuviškas kraujas,
— Ištikro, tai yra baisu! —- sušuko vie
|
giau įsilinksminęs — neleidžia man kištis į niai bus pirmutiniais.
tas atkaklumu savo pačios ginti jauną Naza- kurie tik yra iškeliavę iš tos
nu baisa Ainošius ir perdėtinis Čaza.
savo
Į
tokį klausimą; aš gilumoje širdies šaukiuosi
rėnietį, kartas nuo karto svaf' ‘
—
Tai
yra
skelbimas
pasidalinimo
šei

— Teip, karalijoje dangaus — tarė Jo
žemės, mip Motinos Tyvynėe-. '
!ošiu|
prie musų dievo Bakchaso. Duok šiąn vy
piktomis
akimis,
bešnekėdamas
mynos per neapikantą.
ana
lėtu,
bet
tvirta
balsu:
—
aš
bent
teip
Lietuvos. Nurodė, kad kas tik\
no, verge! vyno daugiau!
— Tai yra skelbimas civiliškos karės! — mi.
suprantu tą jauną mokintoją.
buvo laimėta,tą viską gavo ne
sušuko romėnas Gremijonas: — tokios drau
k
— Vienok, Viešpatie Pontijau Pilote, —
(Toliaus
bus)
—
Teip!
—
tarė
Viešpats
Čuza,
jos
vy

iš malonės, bet buvo nupirktr
gijinės karės, kokią aukšlė Spartakas, vergas
tarė bankierius Ainošius, kuris matyt su vargyvastimis
musų brolių pirm
ras,
sarkastišku
balsu,
—
ar
gi
iš
tikro
tas
FB' gu laikėsi nuo piktumo, įvarytas į jį šaltumu
maištuolia-

DAILIDE IŠ NAZARETO.

LIETUVA
V eivių. Nurodė, kad ši dabar- vos. Gamta tvėrė savo įsta
A tinę tenai supuvusi biurokra- tus amžinus, tikėjimus ir jų

Drangysčflf Reikalai.

dinas! AlsksandMJ jo psū prisiuntė ke
In Maryyille, Dl. N. Katilius, J. Plolias gromatas Ir Ibtogitfijas. Jis patys oaitls, J. Bulota po 81.00; J. Visnauokas,
ar kas kitas teiksis duoti finis adresu. J. Kuparaviosia, J. Ramonaitis, J. Klmala, J. Pinkevicxla, A. Butkus, J. 8xi2 Ohestnut PI.. 1
Šb. Boston, Mm laltls, M. Groževlczla, M. Mardosa, J.
Pajieszkau sard broliu jono ir Pet Matulaitis, J. Kalerek, A. Karalius, V.
ro Si n suskiu ir stVogerii Ignoto'Želasz- Plečkaitis, P. Gaulatis, B. K i zis, B. Bru
koc, Suvalkų gubf. Belgą parap., Kep- žas, J. Bulota po 50c.; J. Vilkinąs, M.
caiamiescak) gm.. £lmo^ku kaimo. Jie Veržiausku, A. Varszauskas, A. Sapetspatys ar kas ktta tajkaia duoti žinia ko, K. Maosulis, K. Vilkinu po 25c.; V.
man, neseniai pr(6u iiai isz Lieluvot, Mockeviczia, K. Pantelis, J. JurkszeviB(
czla, T. Bučkis po 20c.t A. Skaustisr.u
adresu:
10c.; J. Psulukaitis 50c.
Mare Siausk lute,
E. Plečkaitiene, M. Katiliene, V. Gra86 Sheldon sc., ,q
igiartford, Conn.
žavlcziene po 50c.; A. Vamauskiene, A.
Pajieszkau Ziguiantoikaraliaus, antra Sopetkieno, Ą, Bzllaitiene, E. Bulotiene
diena Kalėdų praaiszaliuuslo isz ežia ir po 25c.; M. Vilkinlene 15c.;A.Panlolonuisuineszusio isz mano bakao sidabrini ne, M. Jankus, M. Kuparavicziene, M.
aukso kvietkomia laikrodėli ir 8112 pini Smelsaite po 10c.
gaiš. Jis yra Kauto gub., Vilkmergės
A. Szilaltuku, V. Szllaitukas, V. 8zipav.. Vadokliu parap., Karalių kaimo. laltukas, A. Sapetkuta, E. Sapetkute, M.
Jei kas ji kur patemytu szlrdingai mel Kuparevioziute, O. Kuparevicziute po
džiu pranesztl adresu:
10c.
-------M. Buliauskas,
•11.15
1216 Diamond ave., 1
Scranton, Pa.
Risti pinigai
Pajieszkau saro draugo Vincenta Mi19.40
kolaiczio, Kauno gub., Sziauliu pav.,
40
paežio kuziu
Joniszkes parap. Nikancziu sod., 2 metai
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas kitas
81900
vi»o labo
teiksis duoti žinia adresu:
Isz Union City, 0®nn.' T. Beneria 82;
Jurgis Vata,
7 Dean st.,
NorwooJ, M&ss. M. Balojiol’ona, K. Vaiczlulia, O Nekrioazia, T. Balkeviozta, J. Jurgaitis po
Pajieszkau Jono Pūkio, Kauno gub.
81.00; J. Szveiiuna, K. Jasinckaa, J. SeRaseinių pav., Stegvilu sod., Jis yra pragimines Tony Smith, kad jo niekas ne geviczta, F. Vsūziž, J. GriblnM, J.Kuazlia, K. Povilaitis, B. Engelman, J. Narpažintu.' Kas apie ji man pranesz, tam
butaitls, M.Narijauckiene, J.Linckia, A.
busiu Isz szirdies dėkinga.
Nekrioszis, V. Duoba, K^Kudutas, A.
Miss Annle Miller,
Box 129,
Ssatonviile, III. Tamoszauckaa po 50c.; A. Skapinaitis
30c ; B. Kamaltis 45c.; J. Zzllizkeviczia,
Pajienkau savo draugu Adomo 8a A. Armonaltls, J. EidukaiUs, T. Pranai
vieko ir Brunislavo B raini ko, Kauno tis, J. Bekeris, J. Balkeviczia, M. Upgub., Panevėžio pav., Rozalino parap., liūs, D. Elnfaitis, U. Jurgaitiene, 8. StaMelefiniu aodos. Jie patys ar kuklias sukeviesia, B. Jasiukiene, V. Piikaitis,
teiksis duoti žlne adresu:
F. Sirtaute, O. Trumbaitiene, P. Ra»zAnt. Andruszkevlczia,
kauckaa, J. Minute, Z. Leponis, A.Mile
Expedit, Pa.
ris, V. Skroblas, A. Kamaitia, J. Anta
31 d. gruodžio pereitu metu pruiszall- naitis, J. Raczlnskas, J. Baltūsis A. Pauno isz ežia Jonu Petrausku ir iszsinesze leviczia, J. Januizaitis, J. Szuopis, J.
mano 8100 pinigais ir laikrodėli su rete Miliauckas, P. Cziiauckas, M. Narijauo
žėliu vertas 840 00. Jis paeina isz Kauno kas, U. Bekeriene, J. Virbickas, J.Gedegub., Panevėžio pav., 5 pėdu ir 3 coliu ris, J. Sadlauckas. K. Sadlanckiene, J.
aukazezio, tamsiai geltonu plauku.be Bratulis, K. Bratulis, J. Domileviczia,
usu, skruostai raudoni, turi sužeista de P. Bernotas, K. Rakutis, V. Bzvereckis,
gtine ranka nuo muntyniu per Kalėdų; M. Žemaotauckas, O. Žemantauckiene,
yra 24 metu senu, szneka lietuviukai ir J. Norkeviczia po 25c.; F. Bzironuks, K.
lenkiszkai. angliszkai mažai temoka; ro Sereviczia,. A. Mažeika, A. Kruazas po
dosi iszvažiaves yra !n Brockton, Mass., 20c.; F. Girdauckas, 8. Baitrusaaltiene,
ar In Lavvreuce, Mass.; darbo ditbtl ne V. Garbauckas, J. Btaczlokas, F. Pleszigalės, nes ranka skaudama. Ku ji kur mas, F. Tamoszaitis, 8. Cziiauckas, M.
Narijauckiute po 15c.; M. Pranaitis, A.
patemis meldžiu duoti žinia adresu:
Žilinckas. A. Adomaviczia, ■ F. Petkus,
Jos. Kazlauckis,.
A. Vaznis, J. Mikalcziua, V. Geležunas,
Baldwįnivil*. Man.
J. Voailiua, K. Voeiliene, M. Galežunleoe, A. Zinktene, K. Žvirblis, A. Džiogte
Reikalauja kalnakasiu ir darbinin
ku prie visokiu darbu augliu kastynese J. Sztarolius, A. Barbena, 4. Matijoszaitis, V. Damballauckaa, K. Naujokas, J.
Indianoje. Atsfttžiikti adresu:
Martiszius, J. Martinaitis, A. Martinai
Asping and SyAet,
tis, J. Girdauckas, V. Aleazczihs, M.
20 W. Madison, 19QE Van Bureu, 81 8. Karbauckiute, A. Skirvainla, J. AstraucCanalsts, Cbicago, III.
kaa, A. Radauckaa, J. Deivis, P. KazeReikalingas buozerlą, mokantis len- liunas, M. Žilinckiute, A Kundrotą, V.
kiszkai ir angliszkąį. Atsiszaukti reikia Kundrotieoe, V. Czižauckiene, J. Budreadresu: 3715 Beach etr. Ind. Harbor, viczla, M. Narijauckiute, J. Patackas,
P. Grajauckas, E. Szvereckiene po 10c.;
Ind. Fr. Geister.
Rei k alingas tuojkvs liįitiekoriszkas pa V. Narbutaitis, J. Sutkaitls, M. U tas, 8.
galbininkas lietuvy*, atbėk a ntis gerai Kaskutis, J. Baczius. P. Eidikis, J. Talenkintai ir angliukai, turintis mažiau rosaa, S. Valionis, P. B. P., V. Szuopis,
siai 2 metus praktikos. Atsissaukti ad 8. Bamsznis, J. Duoba, J. Uglnskis: S.
Pallresu: Skfan K. Šast, 74 W. 18st., Cbica Žemanlauckas, V. Plockevicze,
szewskl po 5c. Viso832.60.
go, III.
Reikalinga moteriszke ar mergina
ui gsspndine mokanti gerai valgi patai
Ant pardavimo seniai inrengtas sall u*
syti. Atsissaukti in “Lietuvos” redak nas ir krautuve gerymu; pardavimo prie
cija.
žastis liga; lysas vertas prassomos predes. Asz randuoju visa trioba ir perranAukos reikalams revoliaci|inio duoju kitiems viena krautuve, viena gy
venimą ir maža krautuve ir gaunu dau
Judėjimo Maskolijoj.
giau negu asz moku. Parduosiu vieką
Isz Auburn, III. V. Orines 81.00.
Isz Spring Valley, III.
Gustatis.M. ar dali teroro. Aulszaukti reikia pas
J. Ellis,
Kamzrauckas po 81.00; M- RazbadausKedsington, III.
ku, A. Gustai Ii s po 50c. įViso 83.00. Pi 11512 Front 8t.„

■ tijos rėdą, palaikoma ne vi- dogmas tvėrė žmonės; o kaip
R bos žmonijos gerovei, bet at- žmonės ne amžini, teip negal Cbicago. Dr Balios!
to 8v. Jurgio R. ir K.
r Bkyrų ypatus kurios musų būt amžinos ir jų sutvertos parengs dideli balių ir iszlaimejima auk
laikrodėlio užtikrinamo ant 30 me
f kruvinai uždirbtais pinigais tikėjimiškos dogmos. Žmo suoto
tu, 14 d. sausio, 1906 m. Freiboit Turner
į / A puošiasi ir tunka. Kalbė- nes taiko savo dogmas prie salėjo, 8417 8. Halstad st., terp 34 ir 35
/ Jojai vienbalsiai visus susi- laiko, gamta gi yra amžina, ui. Balius prasidės 5 vai. vakare. Ti
baliui ir iszlaimojlmui laikrodėlio
J /rinkusius karštai ragino prie todėl ir jos įstatai nesiriame kietas
25c. ypatai. Yra praszomi visi lietuviai
į ‘dp^jar liepsnojančios už žino- ant
laiko.
Užvardinimas ir lietuvaites atsilankyti kuoskaitlinir iszvien visi gražiai pasilinks
į nijos laisvę kovos prisidėti, knygutės ne atsako jos turi gijusiai
minti. Teipgi praneazama, jog szita
I kas kuom tik gali.
niui. Piktadėjistės čia die Dr-te yra numažinusi mokesti instojanUžbaigus prakalbas ir au- vui primestos yra ne dievo, tiems savo sąnariams iki balandžio men.
metu, lodei kas nori priairaszyti, te
į kų rinkimą — likosi sekan bet žmonių,klaidinimui tokių sziu
gul pasinaudoja isz progos pigumo.
čios ypatos išrinktas kolekto- jau žmonių padarytos; dievu
Komitetas. *
Teatras ir Balins. '
K riais dalyje miesto ,,West juk, valdančiu svietą gali būt
Dr. V. Kudirkos Dr-stč tu
■ Side”, kurių privalumas po ir gamta, kurios įstatų nieks rtąCbicago.
teatrą ir balių nedčiiol, 14 d. sausio,
į lietuvių ujamus pavaikščioti be blogų pasekmių peržengti Pulaskio salėje, 800 8. Ashland avė.,
terp 17 ir 18 gatvės. Bus loszta kome
■ ir pakolektuoti:
negali.
dija ,,Lčke kaip sakalas, nutupė kaip
■
K. Šimkus,624 S.Union st.
Atskaita centrą- vabalas.” Perstatymas paimtas isz da
■ K. Rudis, 53 W. 17th st.
gyvenimo Lietuvoje. Jis, tiki
liško komiteto Su- bartiniožiūrėtojus
užganedis.
Teipgi
■ J. Giedvilla.163 W. 18th st. 8 i v i e n y j i m o Lietu mės,"'
Dr, V. Kudirkos Dainininkų Choras dai
■ A. Keidis,59 W. 14th st.
Kas
vių Amerikoj. No. nuos lietuviszkas dainas.
mėgsta perstatymus, dainas ir muzika
K V. Levic.kis, 136 Canalport._av. 15. 1906 m.
ir balius, tegul atsilanko ant szio muzi
K T. DrUgtenis»90 W. 19th st.
kai iszko vakaro. Teatras prasidės 7:30
■ V. Maseika,668 S. Union st.
vakare. Visus užkvieczia KOMITETAS.
■ J. Sidaravičia. 681 S.Union st. Redakcijos atsakymai.
Devintas Balius.
Cbicago.
Parengtas Jaunu Vyru Lie
A
vku
siuntėjams
.
Aukų
B V. Valenti-novič,91 Canalport
tuvininku Draugiszko Kliubo nedelioj,
rinkėjai tankiai siunčia bu ra 28 d. sausio, 1906 m., Pulaskio saleje,
I
‘ ave■ A. Venckis. 745 S. Jefferson šus aukautojų pagarsinti vie 800 8o. Ashland avė. tarpe 17tos ir 18tos
niems laikraščiams,
o aukas ui. Balius prasidės 6 valanda vakare.
■
st.
4
Muzika profesoriaus BremhaU’s. Visus
H
Po išrinkimui kolektorių, siunčia kitur. Žinoma, laik lietuvius ir lietuvaites szlrdingai užpraB likosi daleista pasisiūlantiems raštis, negavęs aukų, .negar szb atsilankyti.
Komitetu.
■ kalbėtojams, pp. Januevškiui sina nė aukautojų surašo, ka
(26—1)
R ir Petraičiui pakalbėti. Jie- dangi juk kvituoti gali vien
Didelis Balins.
■ du gražiais irdailiaisžodžiais, tas, kuris pinigus gavo. Ki Melrose Perk, III. Dr-te K. Algirdo
■ uždegančiais širdis, paaiškino taip tuojaus užgimtų netvar turės savo balių subatoj, 20 sausio, 1906,
Jos. 8tefankewiczaus, kerte 19 ir
K dabartinę Rusijoj darbininkų ka. Tuom tarpu nusiuntę sale)
Lake st., Melrose Park, III., ant kurio
■ kovą su valdžia, bet vėliaus pagarsinti aukautojų vardus grajys gera muzika, bus daugybe sve
cziu, ir visi galės kuo gražiausiai puiužgimė nesusipratimas,kur ir ne ten, kur pinigai pateko, szokti
ir pasilinksminti. Visus lietuvius
■ kada bus siunčiamos surink- rūgoja, kad laikraštis ne kvi ir lietuvaites szirdingai kvieczia atsilan
| k tos aukos, bet galutinai apie tuoja, negarsina surašo am kyti. •
Komitetas.
I tą klausimą apkalbėjimas ta kautojų,vieniems rodosi, kad,
(19-1) <
po vienbalsiai atidėtas ant paveikslan, ,, Vienybė”, todėl
Didelis Balinu.
I busimo visuomeniško lietuvių negarsina, kad aukos nusių Chicago. Dr te Szv. Kazimiero turės
I Chicagbje susirinkimo, kuris stos tautiškam, o ne socijali- savo balių 21 sausio 1906 Frelheit Turner
3417 8. Halsted st. Prasidės 5
I bus pagarsintas savame lai- stiškam komitetui; kitiems saleje,
vai. vakare. Inženga vyrui su motere
vėl rodosi, kad kitas laikraš 25c. Visus lietuvius ir lietuvaites szir
ke. ..
||
Aukų šiame susirinkime tis nusideda kitaip. O tame dingai kvieczia atsilankyti, o busite kuo
II buvo surinkta 20 dol. 14c. ir yra visai paprastas dalykas: gražiausiai primti.
Ko m i tetai.
(19-1)gauta nuo p. Bagdžiuno^tiž aukas kvituoja tas, kas jas
Susirinkimas S. L. A.
IĮ paveikslus 45c. Iš viso 20 gavo, dviejose vietose kvituo
ti tas pačias ne galima. ' Au
Ir dol. 59c.
■L Priegtam paduodame svar- kas paskirtas .eoeijalistų par
pnbesnę ištrauką iš laiško, kurį tijai aukautojai, paprastai
IZOliicagos Centr.Rev.Š. Komi- siunčia į ,,Kovos” redakciją
B tetas Lietuvos partijoms 18 ir ji juos kvituoja; Dr. gi
B d. gruodžio 1905 m. persiun- Šliupas, neturėdamas savo
I te:
laikraščio, pagarsinti aukau
■rf&ūDraugai! Kilus nesukipra- tojų vardus siunčia į kitus
|K"įnams ir vaidams terp Am. laikraščius.
Redakcijos ne
Nedelioj, 14 d. sausio 1906
^B^ntr. Kom. Selp. RevoL gautų aukų kontrolės ne m.Chicago.
2ra vai. po pietų L. Ruigio saloje po
|RTetuvoje >anarių, kas netik veda, tai ne kartą tos pačios nr. 3301 8. Morgan, kerte 33czios gatvių.
BB |Į’arali/.avo plaukimą aukų. aukos galėtų būt pagarsintos Bus laikytai metinis susirinkimas 8. L.
A. 36tos kuopos, ant kurio visus sąna
Rjt terp lietuviškos visuome- po du kartu: sykį iš surašo rius ir norinozius prisiraszyti prie Susi^B\*s Įsikirrjo didelis] neužsiti- korespondento, kitą kartą iš vienyjimo Lietuviu Amerikoj kvieczie^■s^jimas kaip
renkantiems surašo Dr. Šliupo. Per tai ma ateiti prisiraszyti be skirtumo vyrai,
moters ir merginos prie tos didžiausios
^K|Hp ir priimantiems aukas, užgimtų tuojaus netvarka au lietuviu organizacijos. Kam dar ners nigus skiriame Lietuvos Sc^. Partijai.
žinomi mieriai S. L. A. ten ant susirin
Isz Thomas,Ya.
fiBfcvS, naujai išrinktas K<miite- kų kontrolėj.
^Kis Šelpimui
Revoliucijos
U^ietuvoje, gyvuojantis (’hiI^Eagoje, nuoseklesniam darSKavimuisi suvienytomis sj>ė^Komis kovoje už laisvę, mel^■Įžiame išrinkti atskirą komi|^B>tą, susidedanti iš atstovu
|^B)iejų partijų (.. Ralsiečiu ir
"piečiii") priėmimui aukų
■A
Amerikos lietuvių ir neHB. kus apie tai drauge s u sa■Hjantrašti siuntimui aukų
BVjpdžiame mums į ranešti pa-

i

Buk geros mislies.

Neseniai išgirdydamas Dr.
E. B. Tuteur pasakė, jog
,,buvimas geros mislies” yra
musų vieninteliu išganymu,
o pirm visoko męs turime pai
syti apie tai prie stalo, kada
valgome, jeigu norime valgy
ti gardžiai ir sugromulioti
maistu gerai. Lengva tą šne
kėti, bet sunku padaryti, jei
gu nesivalgo gardžiai arba
j. žemiau s paduotą antrašą. jei žmogus jaučia priešingu
tdį broliškais sveikinimais pa- mą valgiui. Vienintelis ke
i * ekame, Centr. Kom. Selp. lias išpildymui to patarimo
iin’ Chicagoje.
yra vartojimas Trinerio Ame
L 4<i 7tai dienai sausio 1906
rikoniškojo Eliksyro Karčio
p-pas kasierių, St. Marcin jo Vyno.
Imant jį prieš
kevičių, surinktų aukų atsi- valgį,į trumpą laiką pastebė
ktnda $197.26. ■
tinai sveikas valgomas rasis,
įekr. Centr. Rev. Kom. Chic. kurį suteiks šitas vaistas. Su
tuo visuomet rasis linksmu
r j/ Dr. A. L. Graičunas.
mas, gerąs ūpas ir pasiganėdinimas. Kožnas galės val
gyti kiek jis norės ir nesijaus
jokio nesmagumo. Tas yra
deltą, kad šitas gamtiškas
i p i e v o piktadėji- vyninis vaistas duoda naują
organams virinimo
Ut e b. Paraše Sebastijonas pajiegą
teip, kad jie reikalauja veiks
Jaure. Kleista kaštais S a* mo ir nelaukia skudrinimo.
jfvienyjimo Lietuvių Laisva- Drauge su tais organais visas
niamų. Philadęlphia, Pa. organizmas pradeda veikti,
darosi naujas kraujas ir visas
m. 18 pusi.
iL Yra tai maža knygutė. kūnas atsinaujina. Kur tas
LĮrumpais ruožais perstata naujas kraujas pasiekia, ten
jis nuneša maistą, smegenims,
kįieto surėdymo pamatus ir širdžiai, visam kunui. Visose
I Imtos tiesas.
Aprašymo silpnybėsegromuliojimo orga
Hg)ievo piktadėjisČių” iš tik- ną šitas vaistas yra tikriausiu
Eo nėra, bet nurodyti vien Gaunamas aptiekose arba pas
| ieštaravilnai tikėjimo mok- pabrikantą Juozapą Trinerį,
Lp, jo nesutikimai su gam* 799 So. Ashland avė., Chlca
■ s Įstatais, kurie vien yra go, III. ^Rašykite pas mus
Kurti, nesimainanti, pasto- dėl rodos.

NAUJI RASTAI,

kimo bus iszaiszkinti. 8. L. A. priima
visus vyrus, moteris ir vaikas be skirtu
mo, bile sveiki kuniszkat ir geri lietu
viai.
Susiv. Liet. Am. 36tos kuopos
Komitetas.

Pittston, Pa. Draugyste Szv. Juozapo
pranesza, kad 17 d. gruodžio pereitu me
lu naktyje po iszmokesttes žmogžudžiai
užmusze jos sanari a. a. JonaBzleki.
Velionis prigulėjo prie dvieju draugyscziu Szv. Juozapo ir Szv. Kazimiero.
Isz Lietuvos paėjo isz Suvalkų gub.,
Szunsku parap., iszbuvo apie 17 metu
Amerikoje, paliko paezia su maža, 8 me
tu dukrele. Žmogžudžiai tapo suimti ir
pssodintl in W!lkesberiq kalėjimą; žmo
nes sznoka, kad Ji užmusze jo paties burdingleriai, bet už ka nežinia. Su isskilm e tapo palaidotas ant lietuvissku kapi
niu.

Pajieszkolimal.
Pajieszkau kunigo Brustaczio. Var
dą Jo užmirssau; gyveno jis New Have
ne. Conn. ulyczios ne numerio nežinau.
Jis pats ar ku kitas teiksis duoti žlne
adresu:
Jonu Gavėnaitis,
Cary Station, III.
R. F. D. No 1.
eto F. Riohmond.

Pajieszkau Antano Antenavycsiaus,
Kauno gub. Rytavo parap., kaimo Kinderali u, gyveno 4533 Jeferson et.Chicago
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži
no adresu:
Kazimieru Kuras,
629 8. Ganai st.,
Chicago, III.
Pajieeztau Kazio Pauliukonio, Suval
kų fu b., Kalvarijos pav. ir miesto, pir
miau gyveno Clevelando, O. Jis pats ar
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:
Btan. ZajankzckM,
Box 62,
Niantio, UI.

Pajieszkau savo brolio Ignaco Pooeylesiaus antri metai kaip atvažiavo in
Bostoną pas brolius, rodosi yra Turner
Falls, Mass., su juo nori pw i matyti Jo
sesuo Antanina Kukaaauzieoe neseniai
atvažiavo isz Lietuvos, ir taipgi savo
szvogsrio Felikso Norkevlczieue, jis ta-

Pigiai ant pardavimo naujutėliai var
gonai verti 875.00. Savininkas iszvažiuoja in kita mieste ir todėl yra priver
stas parduoti pigiai. Atsiszaukite pas
Vincenta Blaževlcziu,
4613 S. Paulina st.,
Cbicago, III.

M. Daniuna*....» ........................... 82.CO
V. Rlnkavicsia........... ....................... 2 00
P. Runkiela............................................100
J. Runkiela............................................1 00
A. Dapkus ............................................LOO
J. Krancnekaa .................................... LOO
Mokslaine AkuszerŲos.
K. Drasulls........................................-.1-00
J. Gvergždis ............................ *......... L00
Lietuvaites mokanezio* ranyti ir skai
A. Blebauckas .................................... 1-00
tyti iletuviszkal ir nęrinozios užmokti
J. Snorski*..............................1.00
A. Glekauckas...........................
.. -50 Akuszerijos ir gauti tiesa praktikuoti
Viro 812.50 tegul atslszaukia pas
Dr. A. L. Graiczuna,
Isz Detroit, Mich. M. Kupczinskas,
8202 So. llalsted St. kampas 32nd St.
A. Savickas po 81.00.
(1»-I)
Chtoago, III.
(*"
Isz Cleveland, Ohio. Aukavę pa ma
liau kaip 1 dol.
.81.00
A.Kisielius....
...2,00 Gal nori turėt savo locna narna ar
J. Dzen kai tis ....
...1.00
M. Baceviozia....
lota?
...1.00
J. Žiburis.........
Ateik pas mus, mes turime daugybe
...1.00
J. Grite.................
...1.00* j u pasirinkimui ant geriausiu ir leng
V. Telksnį*.........
...1.00 viausiu isslygu.
M. Szlmkaiti*....
...1.00
J. 8xvenczionia ..
8. MACE,
...1.00
J. Valsntikonis ..
212 First st.,
Eiizabeth, N. J.
...1.00
E. Kupczimas ...
..1.00 Brach offioe: 102 Ferry st., Newark,N.J.
J. Btripeika.........
...1.00
P. Szukis.............
...1.00
J. Labanauskas ..
...1.00
A. Sidaravicsa ..
Apgarsinimas.
...1.00
K. Paszakavinis..
...1.00
R. Szukis.............
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera
...1.00 užeiga ir svetinga priėmimą raa pas Juo
V. Tamaszauskas
...1.00
T. Kaminskas....
...1.00 se Wilk*tuki, turtingas ar beturtis; rodą
A. Karuža.............
...1.00 kožname dalyke. Degtine Ir alui pui
V. Adomaitis....
...1.00 kus. Neužminxkite adreso:
D. Krlszcziuaas..
...1.00
H. Bidaravtczis..
J. Wilkovtki,
...100
J. Krivaitis..........
"
Hoboken, N. J,
...1.00 118 Grand et.,
J. Blndokas.........
...1.00
J. Blndokas.........
...1.00
L. Baltrokonts ..
jli
Vto0 07 00
Iss Franklin, Wuh, .,J- Butkus, K.
Baceviozia, K. Ssuns, 8. Butkus, 8. Au
drus, 8. GrajsuskriJ J. 'Štukls, 8. 8sadauskis, 8. AndruBA VVKonlk. P. Mes*
kunė, K. Jaku pąlfc.u Vi«o 86.00.
In Scranton,
J., Stulgai lis, V.
Kristupaitis, P. Mandr^ylckis po 81.00.
V. 8kimutis, J. Balsietls, J. Bajorūnas,
Z. Živatkauskis po 50c.; J. Ponkuris, A.
Jankauskis, K. Petookeviczia, J. Dobeikis, K. Peczukaa, A j Branzunas, J. Vasllonis, J. Pocziene, |(. Matlejunas, F.
Tamoazaitis, A. Stonis, 8. Sungails, J.
Živatkauskis, B. Urbonas, J. Sspnagis,
A. Živatkauskis, J. Aadtuliena, M. Andralia A. Balta* po380-; A.Mikiene 80c;

PMUInksminimo Balius.

Tik

Vtoo« Įmygo*

1 Gyvenimai Visu atvestųjų, ant kiek
vienos dienos meto; 6 dalys drūtuose apda ruoša preke 81.75.
2 Biblija, arba Siventas Rasztas seno
ir naujo testamento, 1448 puslapiai, drusuose apdaruose, spausdinta lletuvisskoj kalboj 85.00.
, 3 Pekla, arba Amžinas Pragaras, dide
le knyga, puikus naudingi skaitymai su
giesmėmis apie kanesias pragaro, druduose apdaruose, 500 puslapiu 81.25.
4 Lietuviszkas Dal norius susidedantis
iss 196 pusi., su 400 delnu visokiu dai
nių, druesiai apdaryta knyga 82.50.
Visos tos knygos kasstuoja tad 813.50,
bet kas paims visas antsyk parduodu už
85 00.
Kas nepasitikėdamas nenorėtu siųst
visu pinigu, gal prisiusi 1 ar 2 doliariu
dėl užtikrinimo, kad ima, nusiusime jam
knygas, o likusius damokes ant ekspreso,
atsiimdamas knygas. Adresuokite:
O. G. AGENT,
Sta W. Box 14,
Brooklyn, N. Y.

600 Vanduo ant
gy*. lileido T M. D., Chicago. III , 1900,pusiJ3.
8u paveikslėliai*. Aprslto visas vandens
permainas ir veikmes: kaip jis persikeičia ir
kyla in viriu ir tenai tveri* debesius, debesiai
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens Išželiu*
ar sniego lustelina ir vU krinta ant temis, lt
kurios buvo pakilęs ir ftl* sniegas kartais už
dengia čielua kaimus ir laidoja savo pusnyne
žmones ir gyvattna. paskui tirpdant* nuo Mu
lė*. keičiasl tn vandeni ir užlieja laukus, llrėžo ravn*. upes ir upelius ir kavojasi po žeme,
kur vėl veikia ta pati darba, ka ir ant vlžaus
žemės.............................................................. lOo
606 Žemė* Istorija.
S. M Ulekto T.M.D.,
Cbicago, Iii., 1904. pusi. 58. Su paveikslėliai*.
Pagal moksliSk* iityrima apvalyta kaip ir per
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jo* pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi M že
mesniu veislių in augėlesnes, irti.......... lOo
607 Ar vyskupas Valaačin* [Valančanskas] ne
buvo vilingu lietuvystės? Parašė kn. Detnbskis. Uleido Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Cbicago, Ui , 1901, pusi. 37.16o
63OKthuologija arba mokslas apie žemės tautas
Pagal Dr. M. Haberlandta parute Šernas.
Cbieago, III 1903, pusi. 887. Yr* tai svarbiau
sia moksliška knyga apie visas musu pasau
lės žmonių veisles. Ji parodo visu vi-ėpatys*
člu. visu žemes kraitu ir net mažiausiu sale-

nat viską. H patilpusiu paveikslu matysite
žmonių gražiu, prasta ir biauria, tala visa*
kūnas plaukais apželes, veidas į beždžione*
pana4u*. Raitas Šventa* sako: „Sutvėrė Die
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo,” bet
pažvelgus i tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie ii
ju yra penalus paveikslui Dievo. Kas nori
Naujiena.
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
lia knyga- Preke neapdaryto*........ 18.00
Frenkas Bobutes atidaro nauja saliuna
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apda
E. St. Louls, III., ..601 6to* ui. ir Ohio
ruose....................
98.60
avė. Visi lietuviai užprassomi yra atsi 641 Geografija arba Žemės apralymas. Pagal
Geikie, Nai kov sk i ir kitus sutaisė Szernas,Chi
lankyti 14 d. sausio 1 vai. pą pietų ant
cago. Iii. 1899, pusi. 489. Su paveikslėliais. Alėkiai ir suprantama! *pr*Jo visa musu žeme,
inkurtuviu naujo saliuno; bus szalto alujos pavidale, diduma ir platuma, tos kalaus,
czio ir saldžiosarielkelea. Bu guodono
ju vardus, augėti, vulkanus metančius ii savęs
ugnį; ii kolįiu sluogsnia susideda žemė, kur ir
F. Bobutes.
klek joje anglių, geležies, aukso, druskos ir
kitu mineralu; klek mariu, ežeru, upiu; ju
tardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys:
sūrūs, prėski, saldus ar kartas, koki juose gy
Lietuviszkas Bankas.
vūnai gyvens, ir tt. Kiek kurioje žemėje yra
gyventojų; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
Po valdžios tiesoms. Kapitalas 850.000.
čiai, užsiėmimai, pramonės ir tiesos;koki mie
stai, su kiek gyventoja, pabriku, pramonių;
Dspozitama mokame 2i nuoszimczio.
kur koki orai:žalčiai, kančiai, lietus ar gie
Siuncziame pinigus In visas dalis svieto.
dros; kur koks ilgis dienos ir nakties: kur vi
sad* yr* lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
Laivakortes parduodame ant geriausiu
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir
tt. Preke..;................ s................. * Ž8.OO
laivu visu laiviniu kompanijų.
Apdaryta.................................................. 18-60
S. MACK,
655 Istorija abelna. Dalis I. Parai? Dra* A.
Eiizabeth, N. J.
212 First st.,
Baoevičia, Cbicago, I1L, 1904, pual./498. Sa pa
veikslais. Aprate viską, kas ant svieto dėjosi
Brach 102 Ferry tt.,
• Newark, N. J.
nuolaika 2800 prieė Kriitau* gimimą iki
146 po Kristaus gimimui............. 11.00
Apdaryta..................
11.85
657 Istorija Suvienytu Valstijų Szišorinė* Amerikos Cbicago, III., 1896 m. pusi. 364. Aprafio kaip Kolumbas atrado Amerlka.kokl čia
tada žmoni* gyveno, koki žmonės pirmiau
siai ii-Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios katės buvo, už ka kariavo ir kokiuooe me
tuose; kiek prezidentu buvo, koki ir kiek Vu68 Lietuviško* Pinko. Yvalrio*. Deli. n. Su
ris gpro ilsi žemei yra ]>adares. Teipgi telpa
rinko Dr. J. Basanavičius. Cbicago, III. IMS
Suvienytu Valstijų konstitucija, kuri yra rei
pusi. 330. Telpa čia 205 graliu, žingeidžių Ir
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokias jis čia turi tiesas, kas jam yra
valia daryti, kas ne................................. Sl.OO
Apdaryta.................................................. $1.6įb
Apdaryta............. . .............................. .. H 12S
60 Lfetaviikos Pasakos Y v* Irios. Dalis III. Sa
rinko D-ras Basanavičius, Chicago. III.. 1901 668 Istorija (Thicagos Lietuviu, Ju parapijų ir
kn.’ Kraučiuno prova su laikmačiu "Lietuva”
/pusi.333. Telpa čia 202 gražiu ir labai juokingu
buvusi balandžio mėnesyje, 1890, Cbicago, III.,
Msakų............................................
91.S6
pusi. 585. Yra čia surinktos visos tikriausios
Drūtuose apdaruose.............. . ......... ....41.50
žinios apie Chicagos lietuvius Ir visa kn.
70 Lietuviiko* Pasakos Yvalrios. Dalis TV. Su
Kraučiuno prova. kuri tesėsi per 5 dienas kririnko D-ras J. Basanavičius. Cbicago, III. 1906.
rainaliėkame sude. žodis in žodi; .teipgi fotopnsL 299. Telpa čia 234 labgi gražios ir uži 1
grafijos abieju pusiu advokatu, knjtraučiuno,
mančios pasakos, bovijančios Kiekviena skal
"Lietuvos” išleistojo, n-daktoriaus ir paveik
tytoja ir klausytoja....... . ................ 11.85
slai Chicagos iv. Jurgio liet. bažnyčiossl.OO
Drūtuose -pd*ruošė ........................... 11.60
Apdaryta.............................................11.50
07 Pamokslai Ilminties Ir Teisybės iignldinėtl,i 667 Kražių Skerdynė ir jo* pasekme*. Papieėė
galvočių visu amžių. Chicago, II!., 1899. pus \ kn. J. 2 . Chtoago, III., 1897, pu»l. 97. Aprašo
lapiu 182 Šaltoje knygelėj telpa 128 gra
ana baisu atsitikima, kada 1893 ta. m^kultai
žios, juokingos ir išmintingos pasakaitės. Kas
užpuolė ant bažnyčips Kražių miaMPrje. rau
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu
te, įaudė ir niovė nekaltus žmoffis, išgriovė
skaitymu: tegul nusiperka ii* knygele, o turės
altoriai ir uzpečėtljo bažnyčia............ ,...15o
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo
660 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? parateS.
kės duoti ilmintlnga atsakyme........ 5Oc
M. ISleido T. M. D. pusi. 47. Chicagj, III.
Knygute apvalo visa žmogaus gyvenimą ant
Apysakaite L. Tol*tojau* ii gyvenimo masko
žemes nuo pat jo rtsiradlmo iki pasiekimo ci
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam aušinavilizacijos. 25 paveikslėliai paroda senovės
f tinti su buvin ir uulygoms gyvenimo mukožmonių vartotu akmeniniu inrankius, na
liiku kaimiečiu; ji verčia skaitytoj* jausti
mus jr tt....... . ..........
1O«
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... 16c
675 Lenkai ir Lietuviai nno 1228 iki 1430 m.
184 Robinsonas Kražius. Graži ir morališka pa
Parate pagal lenkiikus istorikus Žemkalnis.
saka. Antra pertault* laida. Cbicago, IU.
Cbicago, Iii., 1899. pusi. 64. Yra tai aprašymu
1908 put 83.................................................. 85c *
Lietuvos *n .Lenkija susivienijimo V jo pasek- ■
mė*. Kaip lenkai rasielgė su Lietuvos kuni185 Žmogus Nepliuėkis. Vertė ii ė vediško Nėris
gaUcteiais:
Keistučiu, Vytauto ii kitais, ka
Cbicago. 111., lt*M, pusi: 23. Graži apysakėlė:
perskaitė suprasite, ar mums prietelystė len
kaip turtingo prekėjo aunu* apsivedė sn var
ku naudinga, ar blėdinga................... 15c
ginga mergina ir laimingiau gyveno užkilus,
su turtingoms apsivedusiu............ ..........lOc 078 Lietuvio pratėviai Mažoje Azijoj* nuo se
novės iki jie pateko po valdžia persu. Parate
CIO Dede atvažisv*. Komedija vfename akte.
Lietuvos Mylėtojas, Cbicago. III.. 1899, pusi.
Pagal tenkižka sutaisė K. R-a ir M. P is. Cbi
283 ir 4 didelės mspos. parodančios vietų, kur
cago. DL 1902. pusi 62. Šita komedija buvo
senovėje lietuviu protėviai gyveno 8U0 metu
kelis kartu lošta lietuviškos draugystes Pe
priei Kristaus gimimą....................... 5Oc
terburge, Maskolijoje. Ji yra maskoliikoa
valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir į 780 Trumpa Geografija. Sutaisė Neris, Chicago
Lietuva parsiųsti, Mukolijos valdžia jo* nar
DL, 1898. pusi. 94. Su paveikslais ir maitomis.
Trumpai Ir suprantamai aprate visu 5 dalis
siu ntimo nedraudžia..........
8Oc
svieto ir visa žemes istorija, teip kaip didalė
016 Geriam vėliau* negu niekad. Komedija vie
geografija. Ji goriausiai atsako reikaldtea
name akte. Pagal lenkižka sutaisė K. B;* ir
pradiniu mokykla............................... 85o
M. P i*. Chicago. IH. 1902. pusL 48. Šita
knygute teip kaip ir No. 210 yra Maskolijos 788 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R. .
cenzūra* daleista tr gali būti Lietuvon siun
Vipper, vertė iė rusiškes kalbos D. Su paveik
slais senovilku liekanų tr 5 koltoruotai* žem
čiama...... ................................................ 15c
upiais įmapomisj. Chicago, IU., 1904, pust
868 Mindau*!* T, tet nvos karalius. Chicago, UI.
306. Yra tai tikriausia svieto istorija nno se
1900. pusi. 86. Istoriškas paveikslu penkiuose
niausiu laiku, daug metu prie! Kristaus gimi
aktuose. Lenkiškai parašė Julius Slovacki,
mą, iki nupuolimui Rymo vieėpatystė* 11.00
lietuviškai vertė Vincas Kapsu (Dras Kudir
Apdaryta
................
-.............. 81 85
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojam*
teatru........... .'...................................... „.85c
861 Apie turtu iidirbima. Parafė Schratn. ver
tė S. M.. Cbicago, III.. 1900. pusi. 139. Veika*
381 Žile golvon— velnias vuodegon. Komedija
ias gvildenantis politiška ja ekonomija.kokiais
viename akte. Pagal lenkitka sutaisė M. P-i*.
keliai* iėsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir
Cbicago, Iii. 1902, pusi. >1. Šita knygute teip
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35c
kaip ir No. 210 yra Maskolijos cenzūros dalei•*air todėl gali boti Lietuvon siunčiama. 1O« 866 Aukos Kares Dievui. Parak Jonas Gražys
Cbicago. III., 1902. pust 40. 81 knygele ap471 Akyvi apsireiikimal sviete, ant kuriu žmo
raio kokios kada kares buvo, kas buvojo
nės n uolėtai žiuri, bet ju gerai nesupranta,
priežaačia. kiek tos kaltavo. kiek bledes žmo
tThicago, Iii., 1894. pusi. 76. Su paveikslais.
nėms padare ir daro, ir kat į jas žmonija stū
Parodo ii ko darosi žaibai, griausmai, lietus
mė.................
M............lOo
ir sniegas; kas yra debesiai, ant ko jie laikėsi,
irtu..’...........................................
3Oc
860 Baudžiava Lietuvoje. ParaM Žmogus, iš
leido T.M.D., Cbicago. IU., pusi, 75. Yra tai
473 Mokslas apie žeme ir kitus svietus, ju bū
vi ir pabaiga, Cbicago, IU. 1896. pusi. Z66. Su
paveikslėliais. Aprafo kas yra žemė, ii ko ji
rė. kada ir kaip tapo panaikinta............. LSo
susideda, ant ko laikosi ir kai p sukasi, kas yra
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip jo* toli vie 861 Dr. J. Basanavičių*. Lenkai Lietuvoje. H
na nuo kitos; kas yra plianeto*. kometos ir ki
rusiėko iėguldl V. Gintautas. Cbicago, III.
to* retai matomos žvaigždė*. Yra tai vienatinė
1903, ptul. 41. išrodymai kaip lenkiška kalba
knyga, ii k'irio* žmogus gali tikrai apaUvieatl
sunaikino ir sudemoralisavo Lietuva ir kaip
Prekė.................................................... 76c
Ji kenkia lietuvystei tulyg Šiai dienai—,16c
Drutuoee, gražiuose apdaruose .......... 11.00
870 Dvyniai Vagio. Parakė kn. Dembskis. U476 Aritmetika. Knyga iisimokiniuAii rokunleido Sutiv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su pa
dtį. Prekė .....
S6c
veiksiu autoriaus ir paveikslėliu Loakoono
480 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tus. Pagal prof. Nusbauma sutaisė Szerna*,
Chioago. IU-. 1901, ptisl. 147. Su paveik*Wiai*.
Tai yra mokslas, kokiu budo radosi sutvėri
pakėlimo...............................
«6c
f
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki psukėčiu. O1O Kaip Ma kol ija persėk toja Ltetava. Pagal
žvėrių ir kitu sutvėrimu.................... 4Oc
L'oppivsstot. russe en Lithuanie, Tupieiė ku.
V. Dembski*. Cbicago. IU.. 1900, pusi. 15. lOc
607 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A- Baoevičia, spauda „Lietuvos,** Chicago, 071 Užnnllmas caro Aleksandro n. Parak Jo
IU. 1903, pusi. 2i». Knygele su daugeliu pena* Gražys. lileido Susi v. Liet. Laisv. CMveikslella: gyvuliu.vabalu, žaviu, žmonių, me
cago, lik, 1908, pusi. 38. Knygute aprafo ki
džiu ir akmenų, trumpai, ailkiai ir supranta
limą ir lankstymas! revoliucijiiko judėjimo
mat iteilkina gamtos istorija, ypač tuo* da
Rosijoj, kova so carizmą Ir, kaipo pasekme
lykus, ant kuriu žmones nuoiatai žiuri, bet ju
to* kovos, užmužim* mine tojo caro,.. 16o
gerai nesupranta......................................... 6Oe
1136 Hvglena. Daktarilka knyga arba moks
608 Gamta* pajlego* ir kaip Uju naudoti*. Pa
las apie užlaikyma sveiks 11*, ii kurios gali be
gal Bltnera sutaUe Szernas. Cbicago, III. 1904
pagelbos daktaro dvti nuo dsugybė* 14Bu. Chicago, III., 1897, pusi. 132. Szita knygoI privalo rastis kiekviennoae namuose, nes
ku ja *>i atida perskaitis, palaikis apsisaugo
ti nuo tuksiančiu ilgu, užlaikyti člelybėjesvelkata, pailginti savo amžl ir užauginti sveikai*
Sie U kur atsirado musu naminiai ryvulUl ir
Ir tvirtais tavo vaikelius........................... 36o
auginami aansenTalPmral Lunkesieiu sutaisė
Szernaa, Chicafo, III. 1901, pusi. n. Su paveik- 116S Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieliny*
ilSliaU.... . ....................................
2Oc
DroL. Wehlam. H anglUko Uguldė kun. V.
686 Kaip gyveaa angmenys? Chksagc. III.. 1901, . - DembskU. Chtoago, III. 1900, pust 89... .16o
pusi. IshKu paveikslais. Aprate yvalrins mu 1070 Lietaviika* Lementosios su poteriais,
katekizmais ir mlstranturu. Vilniuje, 1883,
su žemė* augalus, ju sudėjimą, stmalna*. gy
vi ir pittajimasi nuo menkiausiu augalėliu iki
pusi. M........................ h....................... ISc
didžisnsin ir tobuliausiu.................... 36c 1480 Tikvha ar mokslas? Tyrinėjimai tikėjlmiėki. moktliėkiir draugijliksi nolitižki. An
646 Nematomi prietel tr drangai žmonln, pa
gal BtttnerisutaisėSsern**. Chtoago, III . 1905
pusi. 114. Su paveikslai*. Apvalymas visokiu
vejsllu baktariju, mikrobu, bacUIin ir kitu 140N Lietuviškas Sapnininkas, surinku** M
daugelio *vr timtautlikmap«iiHlnku Ir surėdysmulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sias ligas terp žmonių, kaip tai: mare, chole
ra, raupus, duteri ja, sifilis yra geriau žinomas
▼artojo tas-j
paslapčių, kokias sei
neng prancusligė. ir IU. . ..........
3Oc
apSJimui ateitte. —
663 Paėjima* organliko svieto. Pagal Btttnėri
kius sapnus. Chicagt
sutaisė Szernas, Cbicago, Iii.. 1906, pesL 187.
Su paveikslais. Yra tai istorija augmenų ir sy 1616 Naujas Pilnas Orakulas arba knyga bur
vams nno senu seniaužiu laiku pagal mokstu, monn ir visokiu paslapčių, ir praktiška C.
IHkus iltyriačjimus susekto* potemintuose
C- St. Germaln DeltmzlnyaU, su paveikslėliais
slnogsniuoae. Knyga didelės mokslilkos^rSurinko ir lėguldė 11 svetimu k*'.bu J. Laukta,

Naujausios Knygos.

Cbicago. Subatoj 18 sausio darau pa
silinksminimo bailu,kuris prasidės 6 vai.
Senu Gadynių Tinyke Sutvėrimai. Pagal
vakare ir trauksis iki vėlyvos nakties. 666
veikslą* burtininko ruimo. Yra tai didžiauHutehhuona sutaisė Szernat.Chicago,111.,1900.
tla ir praktiškiausia knyga monu, burtu IrdelGrajys gera muzika, bus daug svecziu,
aažinytiės mokslo................................ «3 OO
kur visi galės gerai pasibovyti ir pasi
Apdaryta............. ...................
....88-60
mė« dar prie4 ąt*ir»dinia žmogau*. SzUndiea
u
ButTČrhnu
kunti*
žmoni*
kasdami
gilina
1610
Priedelis prie lietuviiko klausimo. Chlcalinksminti. Todėl visus aplinkinius ir
iullniua, kanalu*, ar imdami U žemės anglia
go, III.. 1906, pusi. 38. PohlUkas Ltotu^JS
pažystamus kviecziu atsilankyti.
randa rainėje Tulu iutrirtmu atrate ŽMOS
klMsimas...................... . .................. 16o
nesugadintus kunu*. kurie liasdien JT* ilstaJos Kovarskis,
tyti yratriuoM murėjuose ir ii Ju žmonės msklanai pažinti, kaip sena yra tuntu žemė, kiek
1198 So. Oakley »▼.,
Cbicago, Dl.
daną milijonu meta re Įkaisto pakol ant mlmtio žvėrie* k ūno užaugo slH žemės keliolikos
ls storio ir pagal storuma ir senumą ta-

atrasit«

Vyrai Lietuviai Ura! vis! pas

Juozapa Karpi

Pirmas i po rtlszkas sali anas Kenoshoje,
Wis. užlaiko importuotus gėrimus ir pui
kius cigarus; puiki užeiga atėjūnams ar
ssaltis, 8. Lukonaviczla, J. Lakoaseri- jlesskantiems darbo, nes czion jie gauna
csla, K. M i kasamais, J. Paulauskls, P- visokias žinias ir rodą. Visi szirdiagal
Paul suski s, J. Mlseviciia. M. Andriu kvieosiaou atsilankytu
J. KARPIS,
llsns, A. Po«us, M. Rudis po lOo>; A.

įtinto sn-

kai jannikslč'.u in

nikstčlus reikale *
Chicago, IU-, IMS,

LIETUVA
“Lietuvos” Agentai.

Kaulai kur ta
J***? Nugi pas
Petrą Salėki dm

'

NEW YORK. N. Y.
144E.Houston 8t.

■

A. Leeniesvakia,

So. BOSTON, MA88.
•, Nikod. Gendrolls,' 19 Athena Street
NEWARK, N. J.
▼. Ambrazeviczia, 178 Ferry ai
A" Btanelis, 79 Van Buren 8L
BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkewiczius, 73 Grand at.
8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 133 S. Main at.

WATERBURY, OONN.
Vincu Žubricku
Jonu ŽemauUuokaa, 39 W. Porte? I8t.

NEW BRITAIN, CONN .

4P

Pasirodavyk su. Lietu visiku Daktaru

labai isztroszkM, o
pu ji galima aui▼•dytl, noo jiz turi
pulku ir malta baranka alų, gardžia
ruska ooziszczena
arielka, cigaru* net
‘“ Havanoe, o ižzėlgeru, gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau su tamiata kalbėti negalim Lik
■kublnt1’- Prie to jie turi
puikia žale dėl veseliu ir mitingu ir pale'rrieno> o ypzcz ui tlumocnu
lusikalbeti angliukai. Ateikite pa* ma
ne, o asz jum patam noriu už dyka viaokiuoM reikaluoee ir provoee. Atvažiavę
l*z kitu miutu galite gauti pu mane
geriausia nakvyne.

......... pa®..........

Chicago Medical Cliūic

Petras Szlakis,

M. J. Cheponis, 72 Jubilee St.,

8821 Auburn avo

BALTIMORE. MD.
L. Gawlis, 2018 N. Washington at

Chicago, I1L

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!

PHILADELPHIA, PA.
' M. A. Ignotu,
1028 So. 2nd St.

8CRANTON. PA.
Jooeph Petrikis,
1314 Rou Avė.

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.S.
ELIZABETH, N. J.
Dom. Boczkus,
211 First st.

ffESTVILLE, ILL.
V.'B. Kreivėnas.
BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonia,
63 Blendale, St.
MINERSVILLE, PA.
Juozas Ramanauskas,

Naujausiai lazrastes Medielau:

mota raistai jm paseku!ogiausi, gydo daugyba
Ilgu. Plaukus tikrai ataugiaa, slinkimą, pleis
kanas, papneskns ir daugel kitu ligų su naujau
siu bud u Radikal gydymas, parassykita pas

SPR1NGFIELD, ILL.
J. Klembausk&s, 2028 Peoria Road
WILKESBARRE PA.
A. P. Aięck, 66 N. Hancock st.
WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

Prof. J. M. Brundsa

New York City.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St.,

New York ABrooklyn, U. 8. A.

KOZM1NSK1 & YONDOKF,
73 Dearborn st.

1

Szifkortes

Naajau-

Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiau 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 ypatlškai ar per laišką.
Ligas puslis ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savizagybę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mčnesis.
j
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
;
[kyti.

9 p Lietu*
vos“ Redakcijoj. Czia yra agen
tūros visu Kompanijų.
Laivus
iszvažiuoti galima gauti beveik
kožna diena. Mes turime laivus
kurie perplaukia mares su 5 die
noms. Raszyklte ir gausite szifkoreziu prekes.
^Siuskite pinigus per „Lietuvos“
Redakcija, o greieziausiai daeis.
A. OLSZEVVSKIS,
924 33rd St.,
, Chicago, III.
Drukuojamos Muszinos Pigiai!
Dabar yra^era proga pirkti pigiai Bru
kuojama Masziua.
Ma.szina Odeli Typewriter No. 4,
kurios ikszioloi preke buvo 110.00, dabar
ja galite pirkti už........................... $O.D5
Mat mes nupirkome szitu masztuu
1000 isz vienos subankrutyiusios firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi
giai. Mas z Inos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamos
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduosime, tai jau
kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasztuoja po 810.00. Taigi pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausi te j u po $6.05 pas:

A. OLSZEVSKI,
•42 33rd St.
Chicago, III.

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas ir kirurgas
3255 S Halsted st., Chicago, III
Gydo visokiu ligas moterų, valku ir
vyru. Taigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingas visokiu limpanczias,
užsisenej usias ir paslaptingas vyru 11

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk ln

GALERIJA MOKSLO

344 South State St. Cbicaco, UI.
• InelimM Dykai-

Patemyk stebuklus Osteologijos
„
„
Fiziologijos
„
„
Neurologijos
„
,,
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiszkoe rasos nuo
lopezio iki grabui.
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 ridurnakczlo.
Papraizyk daiiurėtojo prie dura lietuTlaxkoe
Knygos, visai dykai! AUisiauklt siladlea.

844 South State St. arti Harrison
CHICAGO, ILL.

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

Mes skolijsme PINIGUS *nt turtenybiuirjei ta rengiesi turtenybe pirkti
m*es su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos isilygos. Agentai
apmokami dosniai.

MARJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno <ub. Šuoliu pavvleto.

723 W. 18th Street.
Priima ligonius kožna diena
nuo 8 iki 12 ryto. •

Oras, karino mes kvėpuojame.

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad sziosa die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST.
ROOM 506.
5TO FLORO

CHICAGO, ILL.
Orionai su dadejimu yvairiu elektrogydaneziu masrinu ir instrumentu,
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
isztirti j u ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 23 metu asz savo
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai
szendien esu pasekmingiausias specijalistas visoj Chicagoj. Mano gygyduoles nesiranda jokioj, aptiekoj,
nes jos yra mano israstos ir man
vienam tik žinomos. Per iaiszka
arba^asabiszkai duodu rodą dykai.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams reikalaujantiems pagelbos prisiimsiu
kopija garsaus recepto dykai. N. O.O.D.
* ne apgavingus vaistus, tiktai recep
tą. PtrtkaitykUf nia patarga
'
ATtiAR GI.U.
Szi pasarga yra vyrams sugriautos n era įsa
ko. sistemos, kurte per savo jaunystes klaidas ja
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
bandė patentuotus ajjgavingu* vaistus, tlektrtss- '
kus diržas, “specialistus" ir kitus netikusius be
vertes gydymus. Nuo diržu nepugystse, o nuola- !
tai vartadami raistas sunaikysite pilvo žlebcziojima, uinuodlnsrte visa sistema ir padarysite
savo liga nelszgydoma.
Daug metu ass kentėjau savo jaunystes klai
das. nervisikuma, naktinius tekėjimus, skoka
vyriszkumo, silpna atminty, stoka ambicijos,
neramumą, gėdingumą, strėnų skaadejima. visatiny nusilpimą ir tt. kaip paikutes pirkau ir var
tojau visokiu patentuotai gyduoles ir viską ka
tik issgirdee. Ant galo būvate priverstas važiuo
ti in Eropa psgelbos JiesskoU pas garsu daktare,
kur* mane ir issgyde.
To daktaro recepte, pagal kuri man vaistai
buvo užraszyti, ass ir dabar turiu pas save. Kaip
tai sunku yra pagyti nno tu ligų asz žinau tsz
patyrimo, todėl esi noriu ir kitus pagelbsti. Kas
man apraszys savo liga, ass 1am pasiusiu užpeezetvume laiszke to recepto kopija su patarimais dykai. Asz jan gavau užimtus iaiszku isz
visu užlos szalies tresztu nuo vyra, kurio re«zo ,
kad imdami vaistus pagal szy recepte vlsiszkai 1
pagijo, teip kaip ir asz.
Recepte užraszyti stiprus bei nevodingt vai
stai ir receptas teip paraszytaekad vaistus gali-'
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus |
pinigus. Gavę recepte, jei nenorėsit, patys eltt J
fe aptiekė užstelinoti vaistus, tai paraszskile |
man, o asz jums juos ežia Chicagoj. paslrupin- ■
sielr prtsiunslu. Asz nesunezie C O. D. kad .
mane kam. nors neteisingu, galit, tai pagarsytl
šiltame paeitame laikrasztyje.
t
Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama,
taigi raszyklte man sziandien, o gausite to reoepto kopija ir reikalingus patarimus dykai
tuojaus. Szy pasiulltlma mz galiu atlikti be jo
kiu jum* kantu. Adresuokite:
C. Benhon,

P. H. bcx 655, Chicago, III.

Telefonas: Ceaal 7082.
Teiefonuot galima ta* kiekvienos
aptiek ne.

Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bet be deglo
(kvėpuojamo oro) Jis m i raita in kelias minutas.
Žmones Isz tikro serga tiek pat nuo iszalkimo degia, kaip ir nuo stokos
maisto — nors dagis yra liuesas! Kodėl T Todėl, kad Jei gleivines plėvės tavo
plauoziu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti dagio per delikatnas sienas oriniu celių.
Dr. Jean Sirrom’s Plauoziu Kartuoles pagimdo sveika padėjimą plauoziu
aud'niu ir gleiviniu plėvių iszklojanczia orines seles. Tai ysa tikras vaistas
nuo Kosulio, Szalczio, K ars z tinęs ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plauoziu — Pneumonijos ir Džiovės.
Jei sergi teipgi negromuliojimu, tai Dr. Jean Sirrom’s Skilvio Kartuoles
reikia vartoti drauge su Plauoziu Kartuolemis
Preke 81.00 už bonka arba 6 tankas atsargiai supainiotos aiuncziamoe blle
kokiu adresu ui 83.00, apturėjus pinigini prisakė ar beaktai aeeki.
Tikrosios turi musu paraižė ant kamszozlo.

Morris Forst and Co.,

Pittsbnrg, Pa.

Vieninteliai sgengai ant Suvienytu Valstijų Ir'Kanados.
Dr. Jean Sirrom’s
Dr. Jean Sirrom’s
Kepenų Kartuoles
~•
Skilvio Kartuoles
81.00 ui bonka
81.00 už tanką
Vartojama daktaru ir Ligonbucsiuose po visa aviete.

RREKYSTEi
,Auksinių ir Sidabrinių taveflfc
- ------------.------------- - visokių muzikaliikų instrumentai

.

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekė*,
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos
kliasos, o prekės prieinamiausios.
Ajsteliavimus atlieku greitai, ir išsiun
čiu į visus Amerikos miestus. Adresai/

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

Savo Namas.
gi aut r a musikdliMa prittaua n itnarnt. Ji suteikia dauuJŽįggJMM «"*"
u.' n- tfu Ar,.'a J, ■ ri i.rt't ra'gultai \ >u >mot gatava Jokio mokslo muzlkna nereikia. Kūdiki* gali
žaisti. Kuinai pirklkas stebisi ir džiaugiasi, nes Jų lau■tfifigfiir
kiniai vra toli pereinami. ZaiMia daugiau nrgu loti ituįr- ~
*¥• pagal parodyme * u eaSo pridedamo prie koinos skryBtfCB neles -H gali būti vartojama mokyklom. terp giedorty
>W^BI ir kitokių draiigvučių pritarti (rtMojiniam*. Atmoka sa
Htor vo kaina su viena nakčia, sutelkdama muziku lokiams.
U žalei a ta marins, valęu*. polkas, kadrilius Ir operines ttt^MR&Stonr a Įledija*, kaipo ir vėliausia* dainas. Galima atkartoti tai1!P_,'X *ni pagal nors arba žaisti nauja. Tiktai ff 00. dailiame
SfljsS V r p apdare, su muzika. Reikalaujant, muzikaliika skrynelė
Y • yra siunčiama apturėjus 18.00. Usklnys užmokama apt
■
turėjus per E*preso kompaniją. Agentai daropinigui.

MAKESHofli Priaiunak flo. stsmpa dėl katmliogo.

medega

STANDAM MFG. CO. 76PARK PUČE. P. 0. B0X1179, K. T. DEP. 5.

VAISTU.,
Sukim k ta ik

Tikėk Geroms Gyduolėms.

-

«

Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydanczlos, tik ui S2.C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti.galva pilna pleiskanų, Ui vartok musu gy
duoles, o tikrai busi uiganedintas; preke
tik 12.00.
_
Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelauk
toliau, vartok jas dabar, nes tolinus ju
preke bus triguba. Norintis atsakyme
gauti su rodą, tepris’uncsia 10c. stempomis Nuo musu metodos tukstanczial
pasigelbėjo. Paraszyk atolai ka nori.

Suraazaa atandariszku Talaiti

▼ ardai, BU o vi

sokiu Ilgu. Prie
tam ir visokio*

medofoe vaistu
1*1 augmenų, su

Dirbtuwe
V. J. Petkon,
808N. MAJNSt.
BROCKTON,
MA.88.

Box 106, No- South Eight Street, W UHasasburg.

Raii?»4j|fcroMlE
EOtefmir**
totas, dvigub
••
lukaztri
įkvielk uotas
•1 laika rodo

Dr.O.C.Heins
DENTISTAS.

OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So. Halsted alyczfa.

_

Gyvenines viriai Aptiekus.

CHICAGO,

ILL.

___ ______ te

ptiLd»rwU<auksinu Ubai gražu lenciusri
ta kompasu dykai.

^celsior latch Co..

900 CeitralBankBldg,Chiw<<.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo gvarantuoja.

Guododaiema Kunigams iaadir*
iudir

Arnotas, Dalanti-

kuz, Al
,nytini*s
lieka art

Stalas ir visus bei
Ita. Visoki darbj ai-

_ Dr-tes,
kad Jusu
sawo taascig, ■paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ ČKCC.
IK W. Dlrislon 8t,

Gramatika
ANGLI8ZK0S kalbos

,

piveiyji

Karu*e-e, AmerikoHlezkan
Wetiawaa, Szai
tas, Kukardas,
Kepures Ir dėl Maraialkn?
parėdus.
Vv4va
darbas butu priderancsiai atliktas ir tuom
lietuveitiai,

Koenigsberg Specialiste,

Ant 17 Akmens

. Guodotlaoma tautiszkoms ir bal
ti’tinems 'draugystėms iaz dirba :-

Ckleago, III.

F.PBnadchulis
Attornej and Counselor it Ln.

su i ištarimu kiekvieno žodžio lietuviu
kai — sekancslai: snow (ano), sniegas,
know (nok žinoti, leaf (lyf). lapas ir tt. 8. E. Gorner LaSalle A Wa*hington sis.
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, BU pa
CHICAGO, ILL.
siunti m u $1.28. Pinigus yra geriausiai
Telephoae Maln 3642.
paisiusti per „Postai Money Order” ant
Wteniataita lietuvy* advokatas, baig$«
azio adreso:
mokslų 1urisprudenct1ososion AnerikO*
Weda provras kaip civrilisska* usip u
krlmlnalisakas irisuose ruduo*e.
P. Mikolainis

Chunta of Coauurce Bldg. Room 70?

Box lft» Stetion Dw

Ne

TeLYard* 8044

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at*
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
t
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, 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, nemoraliŠkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, '
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistoj imą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar .
Užakimą Varpos?
Jeigu tūri, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma.. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
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.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodąi
Offlsas atidarytu kožnų dienų nuo 10 ryto Iki 4 po plotų Ir vėl
nuo 6 iki 7 vakare. NedėHom ir Šventadienom nuo 10 iki 12a

CHicago Medical Clinic

344 S. State Street,

arti Harrison uL,

CHICAGO, ILL

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga I
ir leisti jai |sisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gęru vaistų, arba I
vėl jei nusibodo'tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo- I
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-roj
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j jį nusiduo
da, dčkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?
Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas ,
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsireiaškimų 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,kurių niekur
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
iMgydytiD
iM«ydytM nuo
Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moj
korulto bu dusuliu tos ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių •skos vldur|
ligos.
oteisenęfusiou vi- kurios tūkstančiais kas menesis plaukia šitam m- M. Vidiczit
jon^zlbifkJvicie stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, Westwood,N.
Bos
paduudame čion kelias:
Rox so,
86, Bint«,^paduudame
Garbingas Profesoriau;
Daugpilis Profesoriau ir Specialiste:
Teikis priimti nuo manys, prastos žmonos
Su linksma žindžia praaežu Tanustai. kad
- Itrdlngg ačiū už lžgydym| manys nuo nereguesiu Tisai sveika* ir Uuosm nuo renmstlirao
liariSkos mėnesinė*, varginusios mane per 6
skausmu ir dieglių pečiuose, rankose, kojose
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
ir strėnose, kurte mne teip buvo suvargins,
dėjimai strėnose, gėlimas viduriu, kojų, skau
kad vo* paėjau; perleidau daug daktarų vadidėjimas galvoe ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi , nusių save specialistais, bet vis be naudos, kol
apsistojus baltosios vėl mane naikino. Per vinedasipirdau
apie jųsų ganųjį Institute, per
sg tg lalkg perleidau daug visokiu daktaru ir
kuri pilnai atgriebiau savo r teitai r, nžkgesuvartojau daug vlvokių allejg- bei vynu, bet
sludėkingas ii žirdies Drai E. p. Colltna, ve
veltai ir Uk kada aprėžiau savo ligg jums tuo
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautiš
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
kiems. Išgydytasis,
liau visai (Įgijau. Imdama tuos vaistus, už kurluotfSiunčlu Tam estai lirdlngg pado k arenę
Augustas Bokža.
T. Vyslocklenė.
1445 Hudsou SL, ,
Allegbeny City. Pa.
76 Saratoga St,
Ooboes, N. Y.

Miela* Prof ascriau:
n
Pranešiu Tomistai,jog erta parar ik
gos, nnę kurio* mane gydtta —
Mapiaimo, uždegimo pūslė., lytiško* ,
14*. nubegimo semens nemigos, nervį
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilj
kaip yra apraiyta J ųsij knygoje ant 1
Vadovas į Sveikatą. J
s pečiai tiki
mane ■galutinai iigydė ir dabar džiaug ----savo laimingo Seimvnilko gyvenimo. Del artymo meilės noriu 11 tg pagarsinti apie tai savo
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime
kaip mano, idant ir lie galite atgriebti savo
sveikata ir bi^ti laimingsus.
Fr. Mandinas,
Bos 3»,
Myetks. lorc.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligij, k. a.: Peršalimo, Ka**
taro, Reumatizmo, Odos ligij — Spuogą, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir;
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų ~~~ Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si- j-jl
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų,/ ■<
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo/
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu.,
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau- E
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus1 į šitą J
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs ’J
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukta tikros pagelbos.
nl
Jtei gerai nesupranti savo ligos, prisiek kelias stempas persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. L
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas : Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra ..
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje *randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo- a
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.
- . -■ _
Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali boti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medial Institute, 140 W. 34.th St,, New lort City, 8.1
Atsižaukiantiems aszbižkai oflta (tarp Bro.dway ir 7tc$ Avė.) aidam kMdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.
Vakarais: Utarninke. Seredoie Ir PtoyėMo aeo 715 8 vaL
«od«iow: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. pe

