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Metas XV

SEOOMD OLA88 MATTU?

ški žiburiai degė kaip papra kas.
Sologub pagautus su kokiu nors bodu carui, nes iš tolymujų rytų, ir nežinia, kioms sanlygoms esant: ty kai po tam sustatė sąrašą 86
stai, pardavinyčios buvo ati ginklu latviškus pasikėlėlius tąsyk Vokietijoj gali sulauk kuomet juos sulauks.
liai klausyti policijos valdi tokių vagių ir plėšikų, iš ku
darytos. Ant gatvių, vie pulkais karia be jokio tirinė- ti tokių jau maištų, koki da Kadangi 2-me Vilniaus pa ninkų, oficierų ir visokių į- rių 60 ypatų jie visai primu
Revoliucija Maskolijoj.
Nesutikimai Venezuelės su
nok, visur buvo matyt karei; jimo. Gazdina čielus Latvi bar yra Maskįilijoj, o juos vieto skyriuje sodiečiai lietu staigų. Męs norime būti šė. Vagys pradėjo slapsty
Prancūzija neiftdilo ir, rodo
Ant visos linijos Maskoli vių. durtuvai ir kazokai su
jos valsčius iškėlimu į šiauri pramoningai Vokietijai butų
joj randas griebiasi reakci savo kančiais. AntVasiliaus nę Maskoliją, jeigu žmonės si, kad be bombordavimo Ve viai pradėjo varyti valsčiaus žmonėmis ir gyventi žmoni tis atšlaimuose, namuose,
daug sunkiauišlaikyti. viršininkus ir mokytojus — škai; męs nepildysime parei malkų vietinėse, bet juosiuos
nezuelės
portų neapsieis.
jos, bet nežinia, kokius vai salos, kur daugiausiai darbi nenusiramys.
Gazdinimus Gal būt, kad tos socijalistų rusus, tai iš Vilniaus nuva gų toliai, kol neišpildys šitų darbininkai visur užtinka ir
prancūziški/kariški lai
sius išduos tas jau persenėgyvena, sutraukė išti tokius, vienok, dabar nelen Trys
demonstracijos ir atšaldo žiavo ten Vilniaus pavieto musų reikalavimų:
nubaudžia. Dabar iš Kau
J1 jęs • caro valdžios ginklas. ninkų
vai
jau
išplaukė į Venezuekimiausius kariumenės regi- gva išpildyti, kadangi perkė kiek, karštą
kraują jieškan- viršininkas ištirti sodiečių
no išvažiavo darbininkų buris
1)
Nė
vienas
valdininkas,
pakrantes, su jais susi
Gal būt, kad tai paskutiniai mentus. Vakariniai laikraš limui tūkstančių žmonių iš lės
čio kariškos garbės Vokieti reikalus ir įvykdinti ramu kalbant su mumis, neprivalo į Kauno pavietą ir Janavą
jungs dar prancūziški kari
į besispardymai
gaištančio čiai tą dieną neišėjo.
vieno krašto į kitą ir dagi jos ciecoriaus.
mą.
padaryti tvarkos, nes tenykš
mus vadinti „tu’r.
.•despotizmo. Kadangi laik Odesoj, ant Aleksandro teip tolimą kaip šiauriniai ški laivai stovinti vidurinės
Laike buvusių Hamburge Vileikos paviete, Vilniaus 2) Padidinti algą iki 30 čiai ramus gyventojai lietu
prancūziškų
raščiai turi didžiausią įtek-' prospekto vienas darbinin tušti Maskolijos kraštai, rei Amerikos
15 d. sausio
darbininkųvaldy
mai gub., kaip praneša „Novaja rublių mėnesiui.
viai neįstengia apsigynti nuo
” Jir 38 demon
1 mę, tai caro valdžia dabar kas, kruvinos nedėlios dieną, kia nemažai pinigų, o jų ca bų
štų,pertuose.
16 policistų
3) Kiekvienam apsivedu sentikių ir burliokų.
griebiasi persekiojimo laik metė bombą į pulką stovinčių ro iždas neturi, kadangi gy strantai likosi sunkiai sužei Zaria”, kilo sodiečių riaušės.
siam
miestsargiui kazarmėse
(„Vii. X").
raščių ir tai tc«io persekioji- ant gatvės policistų. Explio- ventojai mokesčių nemoka: sti, lengviau sužeistų buvo Švenčionių paviete sodie
duoti
butą
(vieną
kambarį
su
8 d. gruodžio, priešingf vy
J mo, kokio nebuvo nė laikuo zijos, vienas policistas ir pen yieni nenori, kiti neturi iš 50 ypatų.
čiai teippat sukilo prieš stam
virtuve),
o
neyedusiam
—
riausybei
ūkininkų veiksmai
se didžiausios sauvalios vi kios pašalinės ypatos- likosi ko. Dėl neramumo, turtinVokietijoj tįki, kad nau biuosius dvarponius, Kuni- vieną erdvą kambarį.
nesiliauja
v
Ukmergės padaus ministerių ir cenzorių. užmuštos, o septynios sun giejie keliasi į užrubežius, jai išrinktas PiUncuzijos pre gaikščio Oginskio
dvgre
4)
Pasikeisti
turi
visuomet
viętyje ūkininkai užpuolė
Dabar laikraščius baudžia kiai sužeistos.
fabrikantai uždaro dirbtu zidentas pasistengs netęsti per „Zaliesie” sodiečiai iškirto
ant
stačiatikių cerkvės.
jods, sūdai, ne vidaus daly Vindobonos laikraščiai ga ves. Nėra kam užimti vie daug nesutikimų> su Vokieti apie tris tūkstančius medžių 3 miestsargiai.
5)
Leisti
liuosai
lankyti
Daužo
monępolius,
mokyklas
kų ministeris, bet dabartiniai vo telegramą, jog netoli caro tas kitur iškeltų žmonių, nes ja. Bet, ištikrų, i Prancūzijoj ir padarė nuostolių iki 9000
viešas
vietas:
bibliotekas,
te

ir
valsčiaus
raštinės.
- Gan
isudai caro viešpatystėj yra rūmo, Carskame Sele, sargas į maištų apimtą kraštą nė prezidentas ant politikos ne rublių. Atvykusiojie į riau
atrus
ir
tt.
.
džiuose
mušė
žydus.
juk įnagiu vidaus ministerio, tižti ko pragarišką , mašiną, maskoliai nepanorės keitiesi. turi nė jokios įtekmės, jis į šių vietą 13 kazokų be jokio
šūdų nepasiekė nė joki page kuri, kaip mena, buvo carui Ant galo, bandymai panašus, politišką kovą kištiesi negali, kraujo praliejijno sulaukė to 6) Paleisti kasmet 2 mėne Kai kurių valsčių, Zarasų,
siams, nenutraukiant už tą Panevėžio, Ukmergės ir Šiau
rinimai, jie ir dabar toki jau, paskirta.
Sargas rado tą caro valdžių daryti Lietuvoj, visa jo užduotis — reprezen lesnį girių naikinimą. - Men laiką algos.
lių paviečių ūkininkai ne
koki buvo laike provos kra- mąšiną padėtą po trukiu, nepasisekė.
tuoti Prancūziją; jis gali dar kesnių užpuolimij ant dvar 7) Leisti liuosai rinktis ir klauso žemiečių viršininkų ir
žiečių, laike kurios nedaleido kurį vien caras naudoja, jei Dabar laikraščiai garsina, paskirin^ti augštėsnius urėd- ponių girių buvo gana daug.
policijos, išvarinėja rusus
advokatams statyti tokių gu važiuoja į G^tčiną. Sar jog latviški pasikėlėliai su ninkus, bet beturi nė tiek Netrukus pradės eiti Vil svarstyti savo reikalus.
8)
Nė
vienas
iš
sustreika

mokytojus ir valsčių rašti
klausymii liudininkams, ant gas. radęs po trukiu į audi traukė visas savo pajiegas į tiesų kištiesi į politikos rei niuje sarivaitinis lenkiškas
vusių
neprivalo
būti
atstaty

ninkus, reikalaudami, kad jų
kokių liudininkai galėtų ką mą suvyniotą skrynutę, par aplinkines
Frauenburgo, kalus, kiek jų turi Amerikoj laikraštis vaędu ,,Zorza Vi- tas.
vieton paskirtų lietuvius ka
nemalonaus Vilniaus gene sinešė ją namon, kur norėjo Kuršėj. Čia su tvirta kariu- atskirų štėtų gubernatoriai. lenska” (Viliiiaus Aušra).
9) Vyresnįjį
komandos talikus, neduoda pat vadų
ralgubernatoriui arba Kauno atidaryti* radinį.
Betriu- mene traukia jenerolas Solo Taigi naujas Prancūzijos pre Laikraščio kaina 2 rubl. me miestsargį privalo rinkti dau kareiviams vežti.
gubernatoriui Klingenber- siant, skrynutė expliodavo. gub. Mušis jau prasidėjo; zidentas negali nė jokios į- tams.
gumu baLsų pati komanda.
gui pasakyti; buvęs per visą Fxpliozijos — sargas ir 3 jo latviai ginasi su neišpasaky tekmės turėti ant šiokio ar
10) Miestsargiai neturi būti Iš Raseinių apygardžlo.
> laiką sude generalgubernato vąikai likosių šmotus sudra tu narsumu; jie turi čia po kitokio užbaigimo užgimusių 11 d. gruodžio, Il sios Vil
atstatyti nuo vietos, neišty Privatiški laiškai rašo kad:
niaus
gimnazijos
VII
ir
VI
rius pats dabojo sūdą ir liu skyti ir namai suvisu su rą kanuolių, bet Sologub jų terp Prancūzijos ir Vokieti
kliasų mokiniai metė mok rus gerai jų prasikaltimo, ir Gaurėje, Ežvilke ir kitose
dininkus, kad nieko jam- ne griauti. Skrynutė ta mat turi daugiau.
jos nesutikimų.
be žinios gubernatoriaus.
vietose pasirodė ,,cicilistai’f.
slą.
malonaus negalėtų atsitikti. buvo dinamito pripildyta; Jeigu žinios tos butų tei
Streikuoja
34
miestsargiai,
Kaip kur suardė monopolius
Vilniaus lenkomanai ren
Dabar Peterburgo sūdąs dinamito buvo joje tiek, kad singos, tai reiktų manyti,
Pietinė Ąmerika
o
viso
labo
Gardine
jų
esą
ir
alines. Norėję tą pada
nusprendė ant metų kalėji pakako išmetimui į padan kad caro jenerolas ima viršų Brazilijoj,
Jacarepa- gia leisti laikraštį vardu 48.
ryti
ir Batakiuose bei Skau
mo išleistoją laikraščio „Rus" ges viso geležinkelio trūkio. ant latvių. Taigi, išpultų, gua, ant karįš
ivo „Aqui- „Pogon” (vytis), kurs ant Naktį 4 vai. pas streikinin dvilėje, bet žmonės buk to
už patalpinimą darbininkų Varsavoj, vienok, kruvinos kad latviai per anksti atvirai dabau”, atsitiko baisį explio- pirmos vietos, anot „Kuryer’kus atvyko , policmeisteris nedaleidę.^ Dabar, esą, jau
rio Litewski’o” žodži
manifesto. Tokia sunki bau- nedėlios diena neapsiėjo be pasikėlė ir tą padarė nesusiži rija, kurios
—tė ir Maskolijoj nepriguli kraujo praliejimo. Čia dar noję su tikros Maskolijos re draskytas ir su
raškė nuo* 'ndegt-r^čicllistus.”
.e paprastų atsitikimų, bai visose dirbtuvėse pasilio voliucijonieriais, jeigu tie buvusiais žm
J*.
e, su virsargių
forminius
rubus. Gu
J. Pašalinis.
> ' Šįmet užstatytoj ų bankuo
rs čia valdžios didelių ce- vė, kas aiškiai rodo, kad Var- neparemia iki šiol pakakti šum 300, pask
bernatorius
Blok
atmetė
nonijų su laikraščiais nie- šavoj darbininkai geriau ne nai latvių pasikėlimo. Gaila Respublikoj JScuador dar se dvarų nepardavinės ir tomiestsargių
reikalavimus. Iš'ŠiauIėnų, Šiaulių pav..
dą nedarė, smarkiai suer gu Peterburge suorganizuo būt labai, jeigu čia caro ru traukiasi revoliucija, bet, ro dėl lioitacijų nebus.
Miestsargių pareigas tuo tar Žmonės varo iš valsčiaus
lo
visus Maskolijos laik- ti.
Ant AVitkovskio plia- jai ištikro pasisektų pasikėli dosi, kad randa< ant revoliu
rusus — mokytoją ir rašti
pu pildo kazokai.
Įtininkus. Jie atlaikė su ciaus darbininkai norėjo pri mą suvaldyti.
Iš Latvijos.
cijos ima viršų.
Miestas
ninką; pastarasis yra vedęs
rinkimus ir nutarė kreip- versti uždarinėti kromus. Iš atėjusių į užrubežius te Guayaųuil pasidavė rando Iš Peterburgo ir Kronstad- Iš Baltstogės, Gardino gb. katalikę ir prižada, jei jį
3si net prie caro su pasi- Sutraukti čia kareiviai pra legramų galima manyti, jog kariumenei.
to išsiuntė į Latviją vėl tris Čia susitvėrė darbininkų žmonės paliksią, priimti ka:
undimu ant sūdo neteisy- dėjo šaudyti į pulkus darbi ant Kaukazo caro tarnams
jurininkų batalijonus kovai ryšis iš darbininkų visų dirb talikų tikėjimą. Mokytojas
is, kadangi tokia bausmė ninkų ir tūlą jų skaitlių už vėl pasisekė supiudyti armė
su revoliucijonieriais pajūrių tuvių. Ryšis tas nutarė rusas atsitraukia, bet reika
įsutinka su tiesoms. Neži- mušė.
apskričiuose. Jenerolas So dirbti, prisidėti prie štrai- lauja, kad valsčionys užmo
nus su totoriais ir tokiu ba
a, vienok, ar caras išklau- Be abejonės, susirėmimų du apsilpnyti caro priešus.
logub pranešė Wfttei, jog pa ko vienąsyk, jeigu suštrai- kėtų jam 28 rublius už nn- s
i«* ir ar prisiteis prie savę su valdžios tarnais apvaikš Elizabetpoliaus ir Erivaniaus
gavo 20 revoliucijonierių va kuos darbininkai visoj Ma- pirktas ir aptaisytas, jo rū
I ištininkų
deputaciją, čiojant kruvinos nedėlios su gubernijoj buvo jau smar
dovų, iš kurių 8-nis pakorė. skolijoj.
pesčiu, mokyklai knygas.
-euųstų yra ir daugiau Pe- kaktuves buvo Maskolijoj ir kus susirėmimai totorių su
Iš tikro, vienok, kam Latvi Baltstogėje, 8 d. gruodžio, Tačiaus valsčius nesutinka
f-burgo laikraštininkų. Ra- daugiau, bet iki šiol apie to armėnais. Gruzijoj, vienok,
joj kraujo praliejimai? Juk numirė nuo choleros dvi ypa- išpildyti tokį mokytojo rei
» teipgi buk likosi suarė- kius atsitikimus į užrubežius pasikėlėliai dar vis laikosi.
latviai ir lietuviai reikalauja ti.
kalavimą. Žemiečių virši
notas ir „Vilniaus Žinių” neatėjo telegramai, kadangi Kalnuotame krašte pasikėlėvisiškos savivaldos, bet neno
ninkas prikalbinėja žmonis,
leistojas Vileišis, bet apie cenzoriai jų neleido.
ri
nuo
Maskolijos
atsiskirti,
kad jie už tas knygas užmo
Iš
Minsko.
Pil liūs sunkiau suvaldyti negu
ii dar tikrų žinių nėra, nesnės žinios ateis vėliau ir Latvijoj.
kadangi silpną savistovią vie Naktį policija viduryje kėtų ir paliktų tuodu rusu,
ežinia už ką jį galėtų are- gal pasirodys viskas kitokioj
špatystę galėtų pavergti dru- miesto rado nelegališką žydų mokytoją ir raštininką toje
uoti, nes tasai lietuviškas šviesoj, negu randas garsi
tesni kaimynai, paveikslan, spaustuvę ir daugybę pro- pačioje vietoje.
Morokko.
jkraštis buvo visada net per na. \
vokiečiai. Jeigu Maskolijoj kltamacijų.
Garsi konferencija sutvar
aug atsargus ir bailus.
randas
turėtų protą, jis latvių 25 d. gruodžio prasidėjo Iš Tauragės, Kauno gub..
Lietuvoj žmonės nemoka kymui Morokko reikalų trau
Iš Vilniaus
Tilžės
ir lietuvių reikalavimą išpil visuotinas Streikas, užsivėrė Kaip paduoda
Pereitą nedėlios dieną vi- randui mokesčių. Mokesčių kiasi savo keliu Ispanijos
26
d.
gruodžio,
Vilniuje
„Nauja
Lietuviška
Ceitundytų, kadangi federatyviškas visos pramonės įstaigos ir
>j Maskolijoj apvaikščiojo rinkėjai pranešė į Peterbur mieste Algeciras. Iki šiol
letines^sukaktuves kruvinos gą, jog dėl vargo kaimiečių, konferencijoj dar terp dele žmonės parengė didelę de Maskolijos surėdymas, prie fabrikai, sustojo tramvajai, ga”, Lietuvoj dabar, dėl ne
ramaus laiko ir apsistojimo
edėlios, taigi paminėjimą negalima priverstinai nuo gatų svarbesni nesutikimai monstraciją. Pulkas žmo kurio negalėtų būti skriau mokyklose nemokina.
nių,
be
kepurių,
su
raudo

darbų,
žmonės baisų vargą
džiamų
ir
skriaudžiančių,
at

Minsko gubernijos dvarpo
irmutinių darbininkų sker- žmonių mokesčių išlupti uži neapsireiškė, priešingai, iki
noms
vėlavoms,
;
traukė
ga

kenčia.
Žmonės kreipėsi
naujintų ir sudrutintų Ma. niai nutarė, užgimus vaidams
ynių Peterburge, parengti} mant gyvulius, kaip tai da šiol vokiški delegatai pritarė
tvėms,
dainuodazni
marselie

prie
Kauno
gubernatoriaus,
skoliją, bet prie tokio surė su ūkininkais, nesišaukt! į
irsaus Sviatopolk-Mirskio. rydavo pirma; bankai šįmet Prancūzijos siekiams net to
tę. Atėjo kariimenė ir ka dymo, galybė biurokratijos randą, atmesti kariumenės ir reikalaudami, kad jis uždrau
et, bent kaip atėję į užrū nepardavinės Lietuvoj nė kiuose klausymuose, kur
zokai, kurie išvaikė demon turėtų išnykti. Tas, vienok, policijos-pagelbą, bet geruo stų išgabenimą iš Lietuvos
kius telegramai užtikrina, dvarų už skolas. Matyt ran prancūzai tikėjosi Vokietijos
strantus.
livfai šaudė turės įvykti kad ir per krau ju tartiesi su ūkininkais.
maisto produktų, bet guber
d paminėjimas tos krūvi- das daro tą ne iš gero noro, pasipriešinimo.
Vokietija iš karabinų, bet žmonių, roro ją ir materijališką sunaikini
natorius to išpildyti negalė
s dienos visur atsibuvo ra- bet bijosi lupimu mbkesčių pritarė, kad dabojimas gabe
Minske,
į
važiuojantį
poli

dosi, neužgavo,.kadangi šau
jo. Žmonės pats todėl pra
ai, be jokių riaušių, pul- ir skolų, erzinti dar labiau nimo ginklų iš svetur į Mo dė augštyn. Ant Katedros mą Maskolijos, jeigu randas cijos perdėtinį, metė bombą,
dėjo, kaip galėdami, gelbėtietd
nesupras.
Už
kraują
vi

i žmonių lankė vien kapi- Lietuvos žmonis, kuom su rokko butų pavestas Pran pliaciauš valdžios. sutraukė
bet ji, nors puolė po caro tar si. Jieiužstojo parubežiuose
j, kur ilsisi, kūnai caro skubintų atvirą Lietuvos pa cūzijos ir Ispanijos kontro kareivius su kjmuolėms, bet sas atsakymas puls, ant neti no vežimu, neexpliodavo.
visus kelius, sustabdo veži
kusio caro ir jo spangų, su
lulumo aukų. Buvo laiko- sikėlimą. Ant galo, dabar lei.
Gubernatorius
Kurlov,
sa

svarbesnių mūšių nebuvo.
mus, juos iškrato ir jeigu ką
kalbos, • bet susirėmimų Lietuvoj, ištikro, baisus var Nepaisant,.vienok, ant to, Vilnius, policijos užlaiky fanatizuotų rodininkų.
vo valia uždarė maskolišką valgomo randa, atima už ma
raivo.
Daug drąsiau tą gas žmonis spaudžia, ūkinin ypač parubežiuose,-' lygiai mui, išleidžia per metus
laikraštį „Severo Zapadny žą atlyginimą, arba ir visai
Iš Vitebsko gub..
Ją apvaikščiojo darbiniu- kai pinigų neturi, negalėtų Vokietijos kaip ir Prancūzi
Krai”. Prasidėjo areštavi be atlyginimo.
91543 rubl., taigi 10 dalį vi
Tauragėj
i J Vokietijoj, Anglijoj ir mokesčių išmokėti nė tie, ku jos gyventojus apėmė baimė,
Vitebsko gubernijoj, Lape mai žmonių be'jokios prieža
sų įplaukimų, bet ta policija
darbininkai ir kaimiečiai pra
incuzijoj, pritardami Ma rie norėtų tą padaryti.
jie laukia karės, skubinasi iš daugiau blogo negu gero lio pa v., pasikėlė ūkininkai, sties.
Policijos komisorius šo maisto be užmokesnio, o
užpuolė ant dvaro Usnez, pri Škliarovič likosi mirtinai pa
rijos darbininkams. Ita- Tikro dalykų stovio Latvi bankų ir užčėdijimo kasų at- miestui atgabena
kad prekėjai neduoda, tai
gulinčio grafui Flateriui ir šautas revoliucijonierių. Gu
i valdžios nedaleido tokių joj iš ateinančių į užrubežius imti^savo pinigus. Abiejų
juos
gazdina. Žydai, bijoda
Likščiojimų visai.
telegramų teipgi negalima kraštų randai ramina žmonis, ,,S. Z. G.” praneša, kad uždegė malūną.
bernatorius
miesto
galvą
Volmiesi • užpuolimų, temstant
visuotinas Vilnytus spąustulovičą prašalino nuo vietos.
eterburge kruvina nedė- suprasti. Laikraščiai, pasi kad karei nėra tikrų pamatų, vių darbininkų pasirinkimas,
uždaro kromus.
Iš Gardino.
perėjo ramiai.; Nebuvo remdami ant telegramų, gar bet žmonės tokiems užtikrini 16 d. gruodžio tarp kitko
Iš KaunoIš Raseinių2*7 d. lapkričio suštraikavo
okių riaušių. Viskas at- sina, jog caro paskirtas gene- mams netiki.
nutarė:
'nestatjįt
ir
nespau

vo ramiai, vien tūlose ral- gubernatorius, jenerolas Vokietijos sooijalistai, kel sti jokių peržiurau cenzūros Gardino miestsargiai ir pada Gyventojai daug nukentė Lapkričio mėnesio pabai
vė valdžiai sekančius savo jo nuo vagių, plėšikų ir „juo goje, kaikuriuose valsčiuose
rtuvese apsistojo darbai Sologub, elgiasi dabar Latvi dami demonstracijas, perser- raštų.
reikalavimus:
ginėja
savo
randą,
kad
jis
joj
teip,
kaip
Lietuvoj
laike
dašimčių.” Ant Žaliojo kai- sodiečių minios uždarinėjo
d ne visose.
Bandyta
sargiai no neseniai valkatos užmušė monopolius, valsčių rastines^
Vilniuje
jaiul
roėn.
,
kaip
„Męs,
Gardino
miešti
paskutinio
lenkų
sukilimo
el

nesiskubintų
į
karę
-nė
su
ngti visuotiną štraiką,
uti, to-j vieną darbininką. Darbiniu- mokyklas; raštininkai ir m*
siuntinių negalime toliaus tarnauti!
ir tas nepasisekė: elėktri- gėsi garsus Muravjev-Kori* Prancūzija, ne su padėjimu negauna.

■ POLITIŠKOSjINIOS.

IŠ LIETUVOS.

LIETUVA
Rytojai turėjo pasirašyti, kad bos trioboje, kame yra '„iko je, kazokai naikina ir grob <ad pats Ayer^ieietns sumi atbalsis -po šeimui Vil vargšų.
Kalbino rašytiesi prieš ją kaimynai lėnkė gal
į sris dienas išsikraustys; už nos” ir caro paveikslas, kolio- sto žmonių gėrybę. „Maišti jus, savo iižmrfš užkurė.
prie
L.
S.
P.
A., skaityti nau vas, o paskui pradėjo pulti.
niuje.
puolimų nebuvS.
Žmonės tis ir stovėti su kepurėmis. ■ n inkais” pasirodė ėsą ir vieti
^i
Po musų seimui — teip ra dingus raštus ir knygeles. . Nurodinėjo ant dabar iškilu
Qunrc\\ III. Sudegė či<
nedavė nukabinėti caro pa Šis patėmijimas dar labiau niai, naujai išrinktiejie vals
Susirinko labai daug vyrų, sios kovos Lietuvoj, kur mu
šo vienas iš prakilnesniųjų
veikslų.e 18 d. gruodžio bu suerzino asesorių ir jis palie čių raštininkai, mokytojai ir arklininkai Freji E.Harnesto.
moterų
ir merginų, sulyg sų broliai nesigaili savo gy
Nuoetuolįiis gaisro padary lietuvių, kuris buyo ant Vil
vo demonstracija, nuplėšė iš pė kareiviams skirstyti vai- kiti valsčių
valdininkai. tus skaito aut; '300000 dolia niaus susivažiavimo — perse skaitliuus čia gyvenančių lie vasties, nesibijo vargo, kad
kabas nuo kaikurių vyriau sčionis iš valdybos triobos.
.
o ..
Juos suima ir, kaip karo iš nų.
kiojimas lietuvių pasididino, tuvių. Moterys ir merginos tik iškovoti laisvę. Kun. Ži
sybės įstaigų; policijos nebu Kareiviai tuoj ėmė vyti ir plėšą, pulkas vedasi su savi
te. [ijau stoja į eilę drauge su vy linskas kalbėjo ilgiausiai.
Užgimė ir todėlei, regis, išeis tik ant rais, žengia pirmin, lanko su Jis aiškino besiplatinimą
vo. 23 d. gruodžio buvo mi daužyti su šautuvų kulbėmis mi, nors tie valdininkai, Vil Baltimore, TKd.
jų, lietuvių, gero: žmonės
tingas, kuriame dalyvavo buvusius valdybos trioboje niaus, Kauno ir Gardino ge- gaisras di^btu^ėse Baltimore dar labiaus bus suerzinti sirinkimus, rašosi prie S. L. Maskolijos, kaip jos paverg
daugybė sodiečių.
25 d. valsčionis. Kuomet susirin- neral-gubernatoriaus 23 d. Chrome ^Vorks. Nuostoliai prieš savo tautystės persekio A., skaito visokius raštus ir tos tautos turėjo iš tėvynės
gruodžio atėjo kariumenė, kusiejie puolėsi lysti pro lan lapkričio paliepimu, buvo gaisro padaryki* labai dideli. tojus.
kraustytiesi kitur geresnio
knygas.
kurstytojai pasislėpė.
gus, ten ir jie sutiko karei leista žmonėms patiems rinkbūvio
j ieškoti. Kalbėjo to
Toki
susirinkimai
yra
nau

, Pasekmės šito seimo, ant
Nelaimės ant geležinkelių.
(„Vii. Žiu.”) vius su durtuvais, pagalios, tiesi.
liau
apie
dabar užgimusią
dingi,
ypač
tiems
broliams
Nevvton Fąlls, Oh. Ne kurio daugiau kaip 2000
kareiviai, mušdami, praleido Toki kareivių vaikštinėji
toli nuo čia, ant Baltimore <fc žmonių buvo susirinkę, yra ir seserims, kurie dar saldžiai Lietuvoj revoliuciją, kuri ga
Iš Andrejavo valsčiaus, išeiti susirinkusiems iš trio mai nė karo metu neleidžia Ohio geležinkelio, susimušė ir bus nemenkoms, kurių tebemiega po sunkia tamsy li pasibaigti pasiliuosavimu
mi priešo žemėje, bet to du trukiai. Prie to 2 ypatos tuom tarpu ir permatyti ne bės našta Mieli broliai ir lietuvių nuo svetimo jungo,
Ukmergės pav., Kauno bos.
kius pasivaikštinėjimus męs likosi ant vietos užmuštos, o galima. Iki šioį tik tiek — seseris! susipratusių pareiga kadangi laisvė tautų prigu
Arti
20
ypatų
liko
sužei

gubern..
stų,
kurių
tarpe
daug
yra
ir
dabar
matome terp ramiųjų viena mirtinai apkulta.
2 d. gruodžio buvo valsčiokonkretiškai imant — yra budinti savo brolius ir sese li nuo jų pačių. Peikė prisi
musų krašto gyventojų. To
ris iš ano ilgo miego ir nesu gėrusius cariškos dvasios, ko
nių sueiga, kame dalyvavo sunkiai sužeisti.
Atlanta, Ga. Netoli nuo žinoma, kad visoje Kau sipratimo. Kalbinkim visus kiais yra ypač tarnavę mas-1
Valstiečiai
nė
vienu
žodžiu
ki
vaikštinėjimai
reikia
tuo

visi aplinkiniai ūkininkai ir
čia susimušė du bėganti į no gub., o iš dalies ir Vii- prie moki^iimosi, skaitymo, koliškoj kariumenėj lietuviai 1
šeip sodiečiai,išviso 1000 ypa neprotestavo prieš -tokius jau uždrausti, nes tai yra tik
priešingas puses trukiai. niaus, beveik visus masko rašymo ir prie vienybės. Užbaigdamas kalbą, raginei
tų.
Trūkstant vietos vals kareivių pasielgimus, nors ir aiškus ir pasibjaurėtinas iš
lius mokintojus, raštininkus
piudyti begi n - Prie to 3 ypatos likosi užmuš etc. išvaryta ir, tokiu budu, Ypač moterys ir merginos, dėti aukas sušelpi mui revo!
čiaus valdybos trioboje, susi jie butų lengvai galėję suim-* šaukimas
tos, o viena sunkiai nupliky
rinkusių dalis priversta buvo ti kareivius ir neduoti jiems kliams žmonėms.
mokykla perdėm, o admini tame turi didelę įtekmę; Tik liucijonierių ir tai ne centais!
ta.
teip
biauriai
„daryti
tvar

Pasirašė:
stovėti lauke ant pliaciaus.
stracija dalimis nacijonali- sukruskim, suremkim petis į Užmanė vienos dienos uždari
ką.
”
Jonas
Vileišis,
Felicija
N
ew
Y
ork
.
Ant
Cypres
Tūlas • sodietis, išėjęs ant
zuota. • Kas eis tolyn, sunku petį. Eidami visi iš vien, su bį paaukauti revoliucijos!
valsčiaus prieangio, pasakė ‘ Kareiviai, numalšinę mai Bortkevičienė, Sofija Dillon, Hill linijos nupuolė trūkis yra ką pasakyti, bet visg’i tikę kokį kraujegerį valdonu, naudai. Susirinkusiems už
susirinkusiems
lietuviškai štininkus, dainuodami, pa Emilija Vileišienė, Oiia Plei- iš trijų vagonų, vienas vago tautos atgijimui, jos suąleh- iiegarbinsim, nebijosim jo, manymas patiko.
prakalbą ir išaiškino manife traukė į Androniškių mieste ryte, Gabrielis Landsbergis, nas susidaužė. Prie to vie trizavimui patsai seimas yra nelaikysim už šventą neuž Iš įžangų surinkę $341)8, o I
Jonas Jablonskis, Kazimieras nas pasaži ertus likosi užmuš didei naudingas.
K. L.
gaunamą, už neatsakantį už salėj susirinkę sudėjo $33.75.
• sto nuo 30 d. spalių pra lį.
Puida,
Povilas
Matulionis,
(„ Viln. Žinios”).,
tas, o vienas mirtinai apkul Darbo čion ant tautiškos savo darbus!
Kaštų pasidarė $27.50 (o ku^
smę, kvietė susirinkusius,
V.
Urbanavičius,
Elena
Bratas;
lengviau
apkultų
pinigai
pasiųsti? Rd.)
i
yra
Vargšas.
kad jie neklausyti} įvairių
dirvos yra be galo ir tik gai
IŠ Naumiesčio, Suvalkų zaitaitė, - Pranys Klimaitis, daugiau. '
kurstytojų .prikalbinėjimus
lėtis reikia, darbininkų, kiek
gub..
Iš Brooklyno, N. Y. *
Tamošius Kašubą, Jonas
mušti žydus ir kitus musų
reikiant,
neturint.
Expliozijos.
27
d.
gruodžio
išgriovė
15
diena sausio gavom b'augokimės kunigų vy-|
Kaunas.
krašte gyvenančius svetim
Iš angliškų laikraščių jums
liaus!
N
ew
Y
ork
.
Tunelyj
Gelgaudiškio
valsčiaus
rašti

laišką
iš miestelio Skemenų,
(Iš „V. Žiu.”).
po bus gerai žinoma, kad da^ar
taučius, sentikius ir kitus.
East River, priešais 22 st.,
Girdėt buvo, kad kunigai, ,
Atbulai, "kalbėtojas ragino nę ir mokyklą.
Maskolijoje įvyko biauri re Kauno gubr/mio R. B.,kuris
ypač
Pennsylvanijoj, nesim
expliodavo
dūda.
Du
negrai
mums
atgabeno
gana
daug
visus gyventi santaikoje, už
akcija, kuri nežiuia, kada
Iš Prūsų Lietuvos.
patizuoja
revoliucijai. Štai /
darbininkai
užtroško,
o
3
naujienų
apie
musų
tėvynę.
laikyti ramumą ir rūpintis Velavoj, dirbtuvėse Meuprilips galą.... Vilniuje,
num.
2
„Žvaigždės
” randam į
prigėrė,
o
darbo
vedėjas
pa

Rusų
valdžia
Lietuvoj
beveik
savų reikalais.
teip ir visoje Lietuvoje pa
zelio išlėkė į padanges gele Sako, kad Amerikos konsuliai vojingai likosi sužeistas.
„Pranešimą
”
,
kad
„gruodžio
Susirinkusiejie, išklausę tą žies tirpinimo pečius. Visi
starame laike tiek tik ir gir iširus, iš valsčių staršinos,
netikę.
«Charleston, W. Va. Ka dėti apie areštų-areštus, ži raštininkai, ruski mokintojai 17 d. 1905 m. Scrantono di- i
prakalbą ir apsvarstę savo aplinkinių namų langai išby
žmonių
išvyti. 'Policijos jjecezijos kunigai lietuviai,su- ’
Wabhinoton, D.* C. Urėd- stynėse Detfoit <fc Hanawlia
reikalus, nutarė:
*
rėjo, bet, aut laimės, žmonių ninkas, išsiųstas peržiūrėti Coal Co?, 25 mylios nuo noma, vis prakilnesnių žmo urėdninkai ir visi kiti šnipai sirinkę Pittstone, apšnekėjo
1) Atstatyti dabartinį val expliozija neužgavo, net sto
nių. Ir apie manęs suėmimą
jplačiai dabartinius Lietuvos j
sčiaus raštininką Ancutą už vėjusius arti pečiaus darbi Amerikos konsuliatus Turki Charleston, atsitiko baisi ex- jau seniai kalbama, bet man, nuginkluoti. Degtinės parreikalus ir atrado, jog tėvy- ’
jo nedorus pasielgimus ir ky ninkus vien labai išgazdino, joj, sugrįžęs į Washingtoną, pliozija, kurtos 18 darbinin dar maskoliškosios cypęs ne davinyčios išdaužytos, degti
nė iš tiesų reikalauja pagelnės
visai
nėra.
Žemiški
teis
padavė sovo raportą, kuriame kų Ii kosi Užmuštu.
šius, o jo vieton išrinkti ki bet nė jų nebegavo.
ragavus, nesinori kur bėg
i
bosJ’ Toliaus sako: „Ant
mai
panaikinti,
žmonės
su
sako, jog visi Amerikos kontą, Mickevičių.
21 d. gruodžio aplinkinėse siuliatai stovi žemiau kriti Jacksonvill^, Ore. Opp ti....
rą vertus, visoki laisvamaniai
skundais
kreipiasi
prie
S.
D.
2) Kad pačta butų užlai Darkiemio siautė smarki per
J. Jonila.
kastynėsją atsitiko smarki exP., kuri užganėdinančiai ap- (suprask demokratai. Raš.),
koma valsčiaus pinigais, o kūnija su žaibais, bet perkū kos; algų listos esančios su- pliozija, kurios trįs darbinin t
Tautiška lietuvių demo- sudija. Visi nukentėję nuo socijalistai ir kitoki renka
klastuotos, o konsulių rapor kai likosį užmušti.
viršaičiui turi būti duodama nas triobų neužgavo.
darbdavių, gavo atlyginimus pinigus nuo katalikų revo, kratų partija.
per metus žinoma pinigų su Per Eitkūnus bėga daug tai ir pranešimai ne turi nė
Žmonėc
Lietuvoje tapo sutverta su gerais palukais. Šverft o7 Liucijos šelpimui,
mą arklio užlaikymui ir pa žmonių į Prusus iš Maskoli jokios vertės. Konsuliai urė
nesigąili
skatiko,
manydami,
nauja lietuviška partija po mis dienomis po didesnius
naikinti duodamuosius 900 škosios pusės. 20 d. • gruo dus sunaudoja asabiškiems
vardu Tautiškos Lietuvių De kaimus ir miestelius susirin kad Jis nueis tėvynės reiktaJ
riihl. užlaikančiam valsčiaus džio, geležinkelio trukiai į savo siekiams.
kę žmonės maršuoja su rau lame.... Teip nėra. Vijo
pačtą.
Bankhead Ąlrerta, Ca- mokratų Partijos, kuri rūpin donoms vėliavoms, dainuoda ki draugai už tuos pinigus
Eitkūnus atgabeno 800 pabė
Beždžionių vestuvės.
3) Neduoti algos vietinės gėlių.
nada. Darbai šitose aplinki sis išgavimu Lietuvai autono
M
ount
Carmel, III. Ši nėse anglių kastynėse eina mijos, sunacijonalizavimu mo mi revoliucijonines dainas. perkasi revolverius, spaudina
mokyklos mokytojui ir nelei
tame miestelyj atsibuvo ypa- gerai. Iš kitur pribuvę dar kyklų, valsčių kanceliarijų, Per atlaidus Aluntos mie prokliamacijas, daužo mono- |
sti mokyklon savo vaikų, kol
tiškos vestuvės, lyg ant iš bą greitai gauna. Uždarbiai Vilniaus gubernijoj parapi stelyj, po dievmaldystei žmo polius, degina dvarus, o iš
Pranešimas.
nebus išgiildomas moksląs
nių rankose pradėjo marga- to visko Lietuvai tėvynėj th- 1
lietuvių kalboje.
Paskirti Idant sukiltų Lietuvos juokimo žmonių • šeimynos. ne blogiausi: už 8 darbo va jų ir, abelnai, varys tauti- liuot S._D. P. prokliamacijos. ra jokios naudos. Ne teif
mokytojom lietuvį.
x žmonės prieš vieni-kitus ir Mat čia koki menkapročiai landas kalnakasiai gauna 4 škai-lietuviską propagandą. Policija su žandarais stengės reikia elgtis. Reikia tejpp^
4) Tiems valsčiais teisda- galima butų išteisinti tie į- užsimanė suvinčiavoti bež —6 dol. Dirba kiekvieną Bus tai partija, kuri ant lie neduot skaityt, bet žmonės daryti, kad iš viešai paai/
kuriais tildomas džionių porą. Atsirado ir dieną.
riams, kurie ima iš val tankiai
Tautiečiai, galinti tuviškos dirvos galės nemen policistus ir žandarus išvai kautų pinigų Lietuva turėt
sudžia,
kuris
tą
porą
suvinsčiaus kasos algas, bet lupa kraštas, senosios tvarkos Lie
kastynėse dirbti, gali čia pri kai valioti. Statutai jau yra kė. Iš Utenos asesorius su 18 iš tiesų naudą”.
bet
dėl
nuo valsčionių kyšius, nemo tuvoje sergėtojai pradėjo čiavojo. Pąskui iškėlė jau būti. Dabar lietuvių čia nė sutaisyti,
ginkluotų kareivių atbėgo Iš to kas aukščiau paras
navedžiams
puikias
vestuves.
neramaus
laiko,
dar
nėra
at
platinti
neteisingai
žinias,
kėti toliai algos, kol nebus
ra, butų gerai, kad jie čia at
policijai pagelbon, bet žmo ta, matom, kad kunigai 'ign
spausti.
Partijos vadovai,
pertaisyta krašto teismų tvar kad Lietuvos žmonės visi ky Menkapročių mat ant svie sirastų.
nės nenusigando. Asesorius, ruoja demokratus ir sdcija
kaif) veik atspaus statutus,
lą prieš rusus, naikiną jų to ne trūksta.
”
ka.
Raškevičia,
matydamas, kad atvirau mu- demokratus, t. y. revoliucit
žada prisiųsti juos ir į Ame
Be to, dar buvo svarstomi turtą ir varą juos iš Lietuvos.
Box
573,
šin su žmonėms ne gali stot, nes partijas; ignoruoja teipl
Nusižudė dėl motinos ligos.
riką ir kalbins, kad teippat
kiti neatidėtini sodiečių rei Teip, antaA, valdžios vardu
Bankhead
Alberta,
Canada.
sprūdo į dvarą; ant rytojaus revolverius, prokliamacijal ■
agentijij telegramuose buvo New York. Gyvenantis T Charleston, W. Va. Vi1 ir amerikėnai steigtų pas sa- atvažiavo iš Ukmergės pavie- viską kas tik revoliucijos vt ■
kalai.
• •
čia 20 metų siuvėjas VVilliam
vę , .Tautiškai Lietuviškos
Kol naujai išrinktas val vo pranešama,, kad Žagarės
Collander apleido darbą, kad sas anglių kastynes aplinki Demokratų Partijos” kuopas Čio viršininkas. Staršįna iš dimui yra reikalingu, arb»H
sčius tvarkė ir rašė šituos nu miestelyje esančios sunaikin
galėtų sergančią džiova mo nėse Point Creek nupirko ka ir prisidėtų prie atsiekimo davė 4 ypatas. Skemenų mie tiesiok sakant, visą revoliuu ■
tarimus, valstiečiai ramiai sau tos grafo Nariškino gėrybės,
tiną prižiūrėti. Kadangi mo pitalistai išScrantouo ir šiuo plataus ir svarbaus musų stelyj teipgi buvo suareštuoti ją. Po žodžiais: „Reikia teLB
šnekučiavosi ir visi, kaip bu kad žmonės ketiną, išgrobsty
keturi žmonės. Visi likosi padaryti, kad iš viešai paai ■
tina ne gijo, vaikinas, įpuo se metuose ketina įrengti tautai tos partijos tikslo..
vusioj i e valsčiaus valdybos ti ir kitą jo dvarą — Gruz
pasodyti į pavieto kalėjimą, kautų pinigų Lietuva turėt I
lęs į nusiminimą, nušoko nuo naujas anglį)} kastynes.
Kn. J. Žilinskis.
trioboje, teip ant’ pliaciaus džius. Visa tat yra biaurus
bet po caro manifesto tapo iš tiesų naudą”, slepiasi nu I
namų stogo ant gatvės ir už •Į Phoenixville, Pa. Dar
laukė, kad tik pasirašyti po melas, kuris, turbut, reika
paleisti. Į Anykščius atka dai, su kuriais nori užgesin J
simušė.
bai eina čia gerai, bet iš ki
lingas buvo tam, kad galima
\
tais nutarimais.
ko 600 kareivių su kanuo- revoliucijinį judėjimą - B
tur pribuvusiam labai sunku
kas
3 vai. dienos nuo Anykščių butų pateisinti viską
tuom išnaudoti aveles vi‘®
Skarbas.
lems.
žmonių nurami Emporia.Kas. Gyvenantis gaut darbas, kadangi ant vie
krašto pasirodė 15—20 pėsti- vietinių
Mes, matydami teip dide dan kovos, „kad Lietuva M
tos yra pakaktinai darbinin
Iš Rochester, N. Y.
ninku kareivių su 2 paoficie- nimo daroma,
lius
darbus labui musų tėvy tiesų turėtų naudą”. Jeigfl
Marion Tūrner užtikrina, kų.
čŠiomis dienomis j Žagarės- čia
14 d. sausio buvo laikyti
jog
netoIi
Phoenix
Mond
gn
.
’
riais,
žandarais
ir
su
assesonės Lietuvos veikiamus 8. D. paniekina dabartinį revolii
1
v
miestelį atvyko kareivių pul rado skarbą, kurio vertę ap ■' Homestead, Pa. Prasi susirinkimai sekančių drau P., nutarėm, kas kiek gali, cijinį kovos būdą, t. y. revc/H
rium Orlovu.
Kareiviai sustojo ant plia kas iš 25 kazokų, vienos ro skaito ant 100000 dol. Skar- dėjo jau darbai prie statymo gysčių ir kuopų: Draugystės sušelpt pinigiškai tą didvy verius ir prokliamacijas, t»-B
ciaus prieš susirinkusius. tos pėstininkų ir pulkelio bas tas susideda iš auksinių naujų geležies dirbtuvių, ku D. L. K. Gedimino, 69 kuo rišką . partiją.
Sudėjome klausymas, kokiu budu k |
Assesorius su 5 kareiviais įė artileristų su 4 anuotomis; pinigų ir auksinės pieskos. rios kaštuos ajpie 7 milijonus pos S. L. A. ir 7 kuopos L. $10.55. Pinigus siunčiame vos už Lietuvos autonomifl
jo į valsčiaus valdybos trio- juos vedė pulkininkas, su Jį buk 1844 m.užkasė trįs vy doliarių. Ras čia darbą keli S. P. A., vienoje svetainėje. „Lietuvos” redakcijon. Pas Gal poteriais iregzortais,ka' !
Apart užsimokėjimo mėne
tūkstančiai dkrbininkų.
bą. Kiti gi kareiviai skirstė, jais buvo anstolis. Narsus rai apsiausti indijonų.
kiriam juos Socijaldemokra- praėjusiuose šimtmečiuos1
sinių
mokesčių, prisirašė prie
daužydami su šautuvų kul pulkas patraukė iš Papilės
Jau ir komitetas po var I
Indlanopolis, Ind. Pra
tų partijai.
18 žmonių sumyniojo.
bėmis, susirinkusi us, o paskui miestelio ir perėjo per Kruo
„Tėvynės Reikalų” susitv! I
sidėjo čįą vįąos Amerikos draugystės-vienas naujas są
Briedis.
sustojo į eilę su oficierais ir pius, Šakinavą, Vegerius ir Philadelphia, Pa. Šv.Pet- angliakasių konvencija, ant narys, prie Š. L. A. — trys,
priėmimui aukų.
I
prie
L.
S.
P.
A.
—
trys.
Bu

Autą
(Auc).
Dabar
pulkas
'Iš
New
Haven,
Conregimai, laukė tik paliepimo
Taigi aišku, kad pase į
ro negrų baptistų bažnyčioj, kurios suFažistvo apie 1500
vo perskaitytas raštelis apie Naujų metų dieną buvo su jams kunigo Antanavyči 'M
stovi Žagarėje. Atvykę kar laike dievmaldystos kas ten delegati} įš vilkių kraštų.
šaudyti į minią.
Paskui asesorius,išėjęs lau eiviai ėmė areštuoti ramius suriko: „dega”.
Susirinkę T SyEČŠENV'filLE, Oh. Pa aukas iš Rochester su aukau šauktas čia visuomeniškas lie ne tėvynės išliuosavimas.Į ■
kan, paliepė visiems valsčio- gyventojus, plakti juos na- persigando ir pradėjo grū pe blėtos dirbtuvėse dirba tik tas per Kalėdas ir pakvitavo- tuvių susirinkimas su pra brolių gerovė ir apšvietiir™
nė „Kovoj” Nr. 2 K. Vai
nims išsiskirstyti, bet gavo gaikoms ir gaudyti „maišti sties! ant syk laukan. 18 7 dalys,
5«stovi. Girdėt, vada perskaitė _ straipsnėlį iš kalboms ir perstatymu. At rupi, bet rupi palaikymasl ' j
nuo jų ramų ir mandagų at ninkus.” Artilerijos ugni ypatų likosi suvisu sumynio jog neužilgio Marbai pasigelošė komediją p. a. „Lėkė tamsybėj ir varge po carii*
„Kovos” po antgalviu „Su kaip sakalas, nu t upė kaip va despoto ‘ letena, nes gerai j
sakymą, kad jie tik tuomet mi sugriauti pagalinus vieni tų, o 50 yra sunkiai sužei rys.
Naujais Metais”. Paskui lai balas”.
žino, kad žmonės, pasiliuo*^
išsiski rety šią, kuomet pasira- namai ir kareivių išgrobstyta stų.
* McKeeb iJocks, Pa. Lack- kė prakalbą, kurioje aiškino Pirmiausiai kalbėjo kun. vę iš despotiškos verg^A*-r
visa namų gėrybė. Begau
l
šysią po savo nutarimu.
hoto dirbtuvėse tūlas skait nelemtą dabartinį draugijos Žebris. Jis savo kalboj la veikiai apsišvieš, o apai^ ]
Gaisrai.
„maištininkus”,
Lį
Įniršęs asesorius, pradėjo dydamas
lius priguliAčių į uniją pud- surėdymą, kuri dalinasi į dvi biausiai kalbino susirinku tę, pasiliuosuos ir iš dvas^
kolioti valsčionis ir darodinė- narsusis pulkas išturėjo vie Pembroke, N. H. Sudegė
lerių gali gaut darbą.
nelygi dali: viena labai dide sius dėti aukas revoliucijos jungo. Jie žino* kad t
„ ti, kad naujas raštininkas dar tinėje sinagogoje žydus dvi farm a Cha riešo .M Ayer, ne
lė
•[ Sharon, Pa. Dirbtuvė — milijoninė, kuri visą sa reikalams, kadangi tuom la jau negalės teip išnau
Jabiaus ims nuo žmonių ky- dieni, ■ reikalaudamas tokiu toli nuo č?a esanti. , Sudegė
vo amži tik vargsta, dirba ir
^ius, negu atstatytasis rasti- biauriu budu, kad jiems žy čia teipgi 7 ypatos. ' Patį se Sharon Steel Hoop Co. prakaituoja, kita—mažasau- biausiai. sustiprintume tėvy žmonių kaip iki šiol, tai
naktis su jale visokių turčių, valdančių nėj kovojančius. Tareila pri- jiems bus mielas tas žmc
BA^nkas jo, Orlovo giminaitis. dai nurodytų „maištinin Ayerą su peršauta galva rado dirba
atmaino- visą pasaulę pavargusių, tam vadžiojo senovės laikus, kaip apšvietimas ir liuosybė.
netoli miestelio Chesterio; trims
■Ha Tūlas sodietis pasakęs aae- kus.”
sybėj laikančią milijonus Lietuva buvo galinga, kaip Taigi matom, kaip k
g||wiui, kad nepadoru valdy- Ir kelionėje ir čia, Žagari* jis pasimiri. Valdžios meną, mis.

IS AMERIKOS. ‘

IŠ BAUBO LAUKO.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

J

Į

j
1

1

L ■

| 16 d. sausio Prancūzijoj
| Matyt caro iždui trūksta .... Ateis b p b ag čia išvertę iš angliškos kal
jieško ant uolų savo didelėms iltims viršuti! nio žando, arba juos perkošia iš vandens it
atsibuvo prezidento rinkimai. pinigų, dėlto jis pradeda at ni e t a i b ir jus pri bos, patalpiname žodis į žo
dumblo per stambius šerius esančius ant
Prezidentą ten renka senato statinėti nuo vietų pasenu vers! f----- ” Tais žodžiais, dį:
ii;
viršutinės lupos.
Pagal Schmel’į.
ir parlamento pasiuntiniai. sius jenerolus. Dabar atsta tartum butų pasakęs: „ne„P r i d e4 iri 5 s
baž
Didžiausiu jūrių liūtų priešu yra žmo
Balsuojančių buvo 860. Se tė 17 jenprolų; prašalino nuo aukaukit revoliuęijai, ne- nyčios
Giminė jūrių šunų.
k^o m i t e t ų'
gus.
Žmonės iš užmuštų jūrių liūtų ima
nato prezidentas Fallieres li vię^f^^sanarių viešpatystės siųskit pinigų, nesipriešinkit C h i c a g o I krchidiŠitos giminės žvėrys turi apie vieną siek sau: odą, taukus, iš kurių dirba Jroną ir il
kosi išrintas, jis gavo 449 rodos. Viešpatystės rodą su carui, nes tas viskas ant nie j e c e z i j o J e.
snį ilgio. Gyvena jūrėse šiaurinių Europos tis, kurias vartoja visokiems išdirbiniams
balsus, parlamento pirmsėdis sidėję iš tokių ypatų, kurių kų tik nueis: ateis maskoliai Titule 20, ĮiAragrafuose kraštų ir Atlantike prie šiaurinės Amerikos kaip ir drumblų kaulą.
Doumer gavo tik 371 balsą. kitur) negalima buvo sunau ir, su bagnietais jus pri 264 ir 265, diejecezijos statu krantų. Pasitaiko Baltiko jūrėse ir Šiauri
nėse Ledinėse. Ant kranto išlipa tik pasil
Už Fallieres’ą balsavo sąna doti,
vers, parodys kaip geriaus to, užgyrto 1 ant paskutinio sėti,
pasišildyti ant saulės ir miegoti, šiaip
' DALIS H.
riai progresyvįškų partijų,
reik caro klausyti.” Vėl gu sinodo, yra įsteigtos sekan gi visą gyvenimą praleidžia vandenyj. Ilsisi
Krepšiniai žvėrys.
| Mieste Agram, pietinėj la ant stalo. — „Mano dėdė čios tiesos rinkimo, termino ant kranto, arba ant ledų. • Balsas jų pana
tame ir socijalistai; už DouAustrijoj,
iš
kalėjimo
palei

Žvėrys šito skyriaus turi aut pilvo odo/
merą balsavo konservatyvišpriėmė pravoslaviją....” — ir pridermių bažnyčios komi šus šunų lojimui, todėl juos ir vadina jūrių
šunims. Taigi, kaip matome, jūrių šunes susistulpavimus krepšio pavidalo, į kuriuos
kų partijų sanariai. Urėdą do 103 metų nusidėjėlį Pa- staiposi, kraiposi; „gavo už tetų:
naujas prezidentas užims 18 lencsuką, kuris 50 metų išbu strielčių ir apako....” — Parag. 264. Pasiremiant gyvena jūrėse ir ant sausžemių, kuom jie deda pagimdytus vaikus tolesniam išsivysty
Mat motina šitų žvėrių gimdo vaikus
d. vasario; iki tam laikui bus vo kalėjime. Žmogus su aša Kratosi, iškėlęs rankas. „O ant nutarimo Trečiojo Balti- skiriasi nuo didžnvių, kurie negali išeiti ant mui.
dar nevisai išsivysčiusius. Dantys šito sky
sausžemio
ir
’
visą
savo
amžį
praleidžia
vande

prezidentu dabartinis Lou- romis meldė, kad jį paliktų, tu, neturi tiesos laikyti sveti morės Concilium, prg. 284, nyj.
riaus žvėrių nevienokio sudėjimo, jie pritai
bet tas negelbėjo, turėjo iš mą pačią!!!!” — Atsigulė ant kad komitetai (Boards of
bet.
Kaip didžuviai, teip ir jūrių šunes plau- kyti prie maisto, kokiu minta šito skyriaus
eiti. Nežinodamas ką daryti, stalo. „Broliai žemaičiai-ka- Laymen) turi būti suorgani- kinėja ir nardo lengvai; kūnas jų teipgi iš žvėrys: vieni minta augmenišku maistu, kiti
| Amerikonas Gardner, no apvogė jis praeivį, kad vėl ga talikai!....” — iškėlė rankas zuoti kiekvienoje parapijoje rodo lyg valtis, kojos per pusę paslėptos kū gi mėsa.
rėdamas pasilaižyti caro val lėtų patekti į senąją vietų.
Kangurai gyvena retuose krūmynuose
ir kratosi. „Šalin s o- pagelbėjimui ir patarimui ne, o pėdos pavirtusios į pasiirimo plėves,
kadangi
praleisdami
didesnę
gyvenimo
dalį
ir
žole
apžėlusiose lygumose Australijos.
džioms, užmanė įkurti Peter
vedime
cijalista ii!!---- ” At kunigui-klebonui
vandenyj,
žvėrys
tvirtų
kojų
nereikalauja;
Kangurai
dideliais šuoliais. Todėl už
|
Odesos
jeneral-gubernaburge amerikonišką ,,Frank
sigulė ant stalo ir, po kele tuomlaikinių parapijos rei pirštai sujungti stora oda. Paskutinės ko pakalinės bėga
kojos*
kaip ir visų šokinėjančių
liną Colegiją”, kur apart ki torius pagarsino savo pada- to minutų, pakilęs, nukrypa kalų, todėl męs prisakome, jos nukreiptos į užpakalį. Mušdamas jas
žvėrių,
labai
ilgos
ir tvirtos. Ilsėdamasis
tų dalykų, butų mokinama vadijimą, gazdindamas tuos vo šalin ir atsisėdo.
kad kiekvienoje parapijoje, vieną į kitą, žvėris išstumia tarpe esantį van konguras tupi ant savo storos ir tvirtos uo
angliška kalba, Amerikos studentas, kurie nuo 25 d.
Klausytojai, žiūrėdami,dy- svietiškai naudai musų juris denį ir tokiu budu kūnas žvėries iriasi pry- degos, ant kurios')remiasi ir darydamas dide
istorija ir ekonomija. ■ Mo sausio ne pradės lankyti lek vijosi ir viens kito klausinė dikcijos, butų įsteigta Rodą šakin. Pirmutinės kojos nukreiptos į šalis lius šuolius. Pirmutinės kojos trumpos ir
kinimo kalba butų maskoliš cijų, išvežimu be sūdo į Sibi jo: kas čia do monai? kas Globėjų, Kuratorių arba Ro- ir jas žvėris vartoja ne vien pasiirimui, bet jų prie bėgimo žvėris visai nenaudoja, jos
yra kaip žmogaus rankos, vienaitiniu atsigy
ka. Ką čia, rodosi, nepažį rą. Tokia tai mat dabar lais kunigui darosi?.... Žmo dauninkų (a Board of Lay teipgi kaipo styrą.
nimo ginklu.
•
Po
oda
jūrių
šunes,
teip,
kaip
ir
didžustantiems prietikių Maskoli- vė caro viešpatystėj.
nės manė visaip, bet tų ma Trustees or Curators or
Kangurai minta žole, todėl ir dantys jų
joj amerikonams kfeti savo
Councilmen) vadinamas „Baž
nymų neminėsime.
teip
sudėti,
kaip ir kitų žolėdžių žvėrių. Gal
nagus į dalykus, kurių nesu | Ant Kaukazo, prie gele Viens iš publikos, pakilęs, nytiniu Komitetu,” ir musų
va tokia kaip kalninių ožkų. Rusvai palša
pranta ir per tai tik kompro žinkelio nuo Tifliso į Baku užklausė kunigo, kuom jam noru yra, kad tas komitetas
plauko parva atsako parvai žemės, kur šitiežvėrys gyvena.
mituoja Ameriką akyse Mas- traukiasi dideli mūšiai terp socijalistai prasikalto, kad susidėti^ iš dviejų sąnarių.
revoliucijonierių ir kariume- ant jų užpuldinėja ir ilgoko Todėl kiekvienos parapijos
< Pataitė kangurų gimdo vaikus mažiau
kolijos žmonių.
nės. Revoliucijonieriai uni je kalboje kritikavo kunigo kunigas klebonas, kiekvieną
išsivysčiusius negu kiti žindanti žvėrys. Su
augęs kanguras, sėdėdamas ant savo uodegos,
| Išleistojas maskoliško li formuoti kaip kareiviai ir tu pasielgimą, bet kunigas tik metą, prieš 15 d. sausio, per
yra tokio jau didumo kaip suaugęs žmogus,
berališko laikraščio „Rus”, ri gerus ginklus, tokius jau,, nosį iki grindų nuleidęs, statys mumis penkis vyrus,
o
ką tik pagimdytas vaikas turi vos f colio
Aleksis Suvorin, už pdtalpi- kokius turi caro kareiviai.
smaksojo ir nors norėjo, bet parapijos sąnarius, turinčius
ilgio, visai nuogas, spangas, su visai dar neišnimą darbininkų manifesto,
išlavinimą kokio Trečiasis
šivysčiusioms kojoms. Toks neišsivystęs su
nedryso atsiliepti.
likosi Peterburgo sūdo nu | 18 d. sausio revoliucijo- Tam kalbėtojui pabaigus, Baltimorės Concilium reika
tvėrimas reikalauja ypatiškos motinos glo
bos. Todėl kangarų motina deda savo vai
spręstas ant vienų metų ka nieriams Kijeve pasisekė iš kits ant jo vietos užstojo ir lauja ir iš tų perstatytų Įlen
kus į ypatišką odos susistulpavimą ant pilvo;
lėjimo. Atvokatai stengiasi arsenalo išgauti daug ginklų. panašiai anam, toliaus kriti kiu męs išrinksime du tarnyten
vaikus laiko 7 mėnesius prie papo, kol
išdėrėti atnaujinimą pro vos, Jie persirėdę bficierais, su kavo kunigo ant socijalistų ston parapijos Bažnytinio
neužauga.
kadangi mat teip sunki baus padirbtais raštais atėjo į ar užsipuldinėjimąir.kada ištarė Komiteto, ant laiko vieno
mė nesiremia ant tiesų. Ran senalą, prikrovė du vežimu kad Dievas sutvėrė žmogų ir meto, su privilegija atstaty
das mat, su sudų pagelba, ginklų ir amunicijos ir nuva davė jam liuosą valią būti mo jų nuo tarnystes kada
bando, ar nepasiseks nugaz- žiavo savo keliu.
JuriąSune/
demokratu, socijalistų ar męs norėsime.
dinti laikraščių, kaip tas jam
Kunigas-klebonas
turi
būti
via i, turi storą taukų eilę. Tie taukai sau
| Finlandijos seimo sąna klerikalu, kunigas pakilo ir
iki šiol sekėsi.
prezidentu ant mitingų baž goja žvėries kūną nuo atšalimo ir, apart to,
rius pirma rinko iš luomų: sušuko: „Stop!!!.... Tu
ne kunigas!.... Tau Neva nytinio komiteto ir be jo da- daro visą kūną lengvesniu, kadangi taukai
| Geležinkelių ant svieto bajorų, kunigų, miesčionių
leidimo nevala komitetui lai lengvesni už vandenįJ
ra: Suvienytose Valstijose ir ūkininkų, dabar rinks at lia Dievą minėti!.... Aš kyti mitingų nė daryti jokio
Ausinių grybų jūrių šunes, teip kaip ir
11074 mylių, Europinėj stovus visuotinu lygiu, slap esu kunigu ir tau užginu biznio.
didžuviai,
neturi. Ausų skylės ir šnervės,
taskolijoj 35323, Vokietijoj tu balsavimu visi gyventojai Dievą minėti!....” (Ar tai Kunigas-klebonas turi pa neriant, užsidaro ir todėl jūrių vanduo nega
kunigas Kraučunas turi iš
io67,* Prancūzijoj 28102, turinti 21 m.
li įeiti nė į ausų skyles, nė į šnerves.
Washingtono
„Copyright” siklausti bažnytinio komite
Maistą jūrių šunes randa jūrėse: minta
■liškose Indijose 26950,
| Vengrijoj, mieste Bilke, ant Dievo išėmęs, kad gali to, kada parapijos išmokee- jie žuvims. Jūrių šunes pasekmingai gaudo
■trijoj 24102, Britanijoj
uždrausti kitiems jį minėti?) čiai yra didesni per $200.
žuvis, ka(langiujie plaukinėja ir nardo teip
■34, Kanadoj 19611, Afri- laike rinkimų sudžios, užgimė
lengvai, kaip žuvys; panėrę, gali ilgą laiką
*
Parg.
265.
Bažnytinio
ko

Kad
kalbėtojas
nepaisė
■ 15550, Australijoj 1311.3, mušis terp kaimiečių rinkėjų
išbūti
po vandeniu, turi dideles, gerai ma
miteto
priderystė
—
pasira

■entinoj
11659, Mexike ir žandarų. Mūšyje šeši kai stabdymo ir kalbėjo toliau,
tančias
akis ir labai jauslų dasilytėjimą.
kunigas priėjo prie jo ir šyti savo vardus ant raporto, Ypač jauslus
■56, Italijoj 9961, Brazili- miečiai ir du urėdninkai li
yra ūsai esanti aut viršutinės
kurį kn.-klebonas kaipo ka- lupos. Kadangi
abiem
rankom
užėmė
jam
kosi
hžmušti,
daug
žmonių
ta

jūrių šunef minta dide
■9363, Švedijoj 7697, Sisierius parengs diejecezijos snėms žuvims, todėl dantys jų teip sudėti,
burną,
rėkdamas:
,,
Aš
kuni

po
sužeistų.
■ joj 7322, Japonijoj 4495,
gas, aš neduodu tau kalbė Ordenui į kunigą kanclerį ir kaip ir draskančių sausžemių žvėrių. Šakni
■nuošė gi 1175 mylios.
| Netoli Buenos Aires, pie ti.... ” Kalbėtojas pasily aut spaudinio finansiško ra niai dantys visi vienodo “didumo ir aštrus, o
tinėj
Amerikoj, su visais žmo pėjo ant pirmsėdžio stalo, porto, dalinamo kasmet baž iltys, kaip visų draskančių žvėrių; su tokiais
Į Caro valdžios pasigyrė,
dantimis žvėris lengviau gali palaikyk sli
| per suareštavimą darbi nėms paskendo laivas „Octa- kad kunigas nepasiektų jam nyčioje, peržiūrėjimui para- džias pagautas žuvis.
V
nių vadovų, visa jų orga- via’’. Ant minėto laivo buvo burnos užimti ir ten kalbėjo. pijonams.
Trečdalį savo amžiaus jūrių šunes pra
Kanguralkunigas pasilipo ant stalo Musų geidimas yra, kad leidžia ant sausžemio arba ant ledų. Todėl
leija likosi išardyta. Per ir Amerikos vice-konsulius iš Ir
ir
siekė
kalbėtojui
burną
už

parapijų trustisai-rodaunin- jie negali apsieiti be užpakalinių kojų, ko
|sti vienok pasigyrė, Su- Bahia Blanca.
imti, bet, susistumdę, abudu kai ar komitetai, koki jau y* kių didžuviai visai neturi. Bet kad kojos
fctuotų vietoj stojo nauji
stalo nupuolė. Publika
jįj trumpos ir nukreiptos į užpakalį ir į ša
| 17 d. sausio pasimirė Vo nuo
KLIASA II.
lovai. Prezidentas išleido
sukilo nuo sėdynių, subėgo ra šios dijecezijos parapijų lis, tai ant sausžemio žvėris negreitas ir ne
Kaukimą, kuriame’ gazdi- kietijos užrubežinių dalykų prie stalo, vieni gelbėjo ku komitetuose, nebūtų nuo tar rangus; žmogus juos lengvai paveja, jūrių
Paukščiai. .
—
Bugalabinimu tuos, kurie ministeris, baronas Richtho- nigą, kiti kalbėtoją. Pradė nystes atstumti, bet kad jie •š mes ant sausžemio negali nuo priešų išsi
pasiliktų
komiteto
sąnariais
fen.
Jis
gimęs
1847
m.
mie

jo
terp
savęs
bartis,
koliotis,
Nugarkauliniai
sutvėrimai
turinti
vie
gelbėti savo kojų greitumu, o kitokių atsigy
■įklausytų prisakymo ir
tąsytis. Lermas kilo bjaure ir kandidatais ant tolesnių nimo ginklų jiems gamta teipgi nedavė. nodą kraujo šilumą, taigi šiltakraujai sutvė
ste
Jassy,
Rumunijoj.
■d. sausio išdrystų eiti į
snis negu žemiausios kliasos rinkimų. Vienok męs reika Svarbiausi jų priešai yra — baltosios šiauri rimai. Kūnas jų apžėlęs ne plaukais, bet
■ą.
Drauge vienok iš| Iš Prancūzijos išvijo jau karčiamoje. Žmonių daugu laujame, kad vardai sąnarių nių kraštų meškos ir žmogus; paskutinis kur plunksnoms. Kvėpuoja plaučiais, kaip ir
B<ia, kad laikas atviro pa Venezueles pasiuntinį; poli mas ėmė šaukti, kad kalbėto
kas pavojingesnis, kadangi jo negalima pa žindanti sutvėrimai. Deda kiaušinius už
tokio
komiteto,
su
jų
adre

jas
kalbėtų
toliaus
ir
nepai

kėlimo su ginklu dar neatė- cijos komisorius nulydėjo jį
sotinti, meškos gi, priėdusios, kitų žvėrių ne- dengtus kietu kevalu, iš kurių išsivysto vai
sytų ant kunigo, bet zakri sais ir užrašu jų užsiėmimo, užkabinėja. Jeigu jūrių šunims gamta ne kai. Pirmutinės kojos pavirtusios į spar
iki Belgijos rubežių.
stijonas puolėsi šviesą gesin bųtų mums priduoti kiekvie davė atsigynimo ginklų, tai ji jiems davė la nus.
.
,
ti,
o
kunigą,
jo
draugai,
su

ną
metą
pirm
15
d.
sausio
bai
jauslius
jausmus.
Jūrių
šunes
turi
ge

■f Prancūzija pereituose
DALIS I.
griebė namon vesti, sakyda (kaip minėta bažnytinio ko ras akis ir gali iš tolo patėmyti priešą ir nuo
Intuose pirko Suvienytose
Iš Chicago, III..
mi: „eik, kunigėli, geriaus miteto naujuose įstatuose). jo pasislėpti jūrių vandenyj, kur nelengva
Draskanti paukščiai.
k
■lstijo?e Siaurinės AmeriPereito panedėlio vakarą išsimiegok, nes dar į „Police
pagauti,
ka'dangi
jūrių
Šunes
plaukia
ir
nar

Šitos dalies paukščiai turi snapą užriestą
ĮBs visokių ta vorų, daugiau- „Šelpimo našlių ir našlai Station" tamistą nugabens.” Metinius raportus parengtus do teipjau gerai ir lengvai kaip ir žuvys; jū
kaip
vąšelis; prie pamato snapas apžėlęs nuo
dijecezijos
Ordenui
ir
parapi■ i žalių produktų, už 76 mi- čių”, » Revoliucijos Šelpimo
Ant to pasibaigė iškilmin
rėse žvėrys tie nesibijo* priešų. Apart to, ga oda. Ant kojų dideli užriesti nagai. Vai
■onus doliarių; savo gi ta- Komitetas sukvietė mitingą gas „Šelpimo našlių ir na jonams, ku.-klebonas turi pa jūrių šunis saugoja dar šiek tiek nuo priešų kai išsiperi silpni, menkai išsivystę, nuogi,
■rų, daugiausiai brangių į Šv. ■ Jurgio bažnytinę salę, šlaičių komiteto” susirinki duoti bažnytiniam komitetui ir plauko parva panaši į pieskos parvą.
spangį. Vaikai ilgai eėdi lizde, o~ tėvai čia
mas, Šv, Jurgio parapijos kad ant jų nors du tokio ko
Godus ant pelno žmogus gaudo ir perse jiems nešioja maistą.
■d imu ir kitokių išdirbinių paminėti
~
Rosijos kruvi salėj ir publika nukeliavo į
kioja jūrių šunis be jokio apsirokavimo ir
Įgabeno į Suvienytas Valsti nąją 22 dieną sausio, surink K. Laudanskio salę mitingą miteto sanariai pasirašytų.
Pelegaudys vanag as turi apie 60 cen
pasigailėjimo, naikina juos teipjau kaip ir timetrų arba 2 pėdi ilgio. z
jas už 90 milijonų doliarių. ti daugiau aukų ir galutinai baigti, kur susirinkę nutarė Pridėtinės bažnytinio ko didžuvius,
kadangi iš jų teipgi turi riS mažą
miteto yra aiškiai pasakytos
Parva nevienoda, bet tankiausiai — ruJavų Amerika išgabeno į nutarti, kam surinktąsias au surinktus pinigus siųsti soci- šiuose įstatuose, arba jos ga naudą: iš taukų jų dirba troną, o oda teipgi
dai-palša.
jal-demokratų
partijai.
Ar
Prancūziją tik už $1495112. kas atiduoti. Kada po grau
eina ant visokių
li būti išdirbtos iš šių įstatų
juos
išsiuntė,
nežinia.
Minta Jis pelėms, gaudo teipgi žiurkes,
‘
išdirbinių; šiau
be
sunkumo.
Atsitikime
ne

dingų prakalbų, susirinkimo
vabalas,
žiogus, gyvates. Aštriose žiemose
Pažiurėjus
į
kunigo
Kraurinių kraštų gy
| Angliškoj valdyboj ant primsėdis įnešė klausymą,
su taikos terp kn.-įdebono ir
gaudo
zuikius
ir kurapkas, bet daro tą tik
čuno
ant
šio
mitingo
pasiel

ventojai
iš
tų
bažnytinio komiteto link ne
salos Naujos Gvineos, Aust kam * atiduoti surinktas au
iš
bado,
svarbiausiu
jo maistu yra vodingL
gimą,
negalima
suprasti,
kas
.žvėrių
turi
dar
rijoj, pasikėlė čiabuviai. kas, kurių yra jau suviršum jam kenkia. Jis atlošė savo aiškumo šių įstatų ar vedimo
didesnę naudą: žmogui ■ sutvėrimai! Todėl šitie paukščiai <
svietiškų
partijos
reikalų,
tas jų užpuolė ant kaimo $300, kun. Kraučunas pasi rolę daug juokingiau negu
iš kaili?) dirba žmogui naudingi.
Ktukolii Juriiį šuns,
tokis dalykas turi būti per
ki ir užmušė 33 žmonis, prašė balso ir užėmė kalbėto penkcentinių cirkų juokda statytas Orderini, "kuris juos sau drabužius, mėsą ir kraują vartoja vai
Šitie paukščiai laikosi girių palaukėse
taurinėj Australijoj čia- jo vietą. Atsistojęs už stalo, riai.
ir
terpgiriuose;
tokioje vietoje greičiausia
giui,
sutarpiutus
taukus
geria
arba
vartoja
galutinai nuspręs.?
mat
randa
maistą.
Lizdą krauja iš šakų me
žibinimui
savo
namuose,
žarnas
deda
vietoj
ai parengė kolionistų staipėsi, kraipėsi, rankas iš
Ant pirmo milingo bažny
Buvęsis ant to mitingo.
džių
viršūnėse,
tankiausiai
— pagiriuose.
stiklo
į
langus,
kad
butų
šviesu
namuose;
Jynes. Port Kente jie kėlęs kratė, bet niekaip žo
tinio komiteto i po viršinin
susiųdami
į
krūvą
žarnas,
iš
jų
dirba
sau
neŠitie
paukščiai
turi
labai
išlavintas akis.
kyste
kunigo-klebono,
vedi

išė 6 baltparvius ir 3 jų džio ištarti negalėjo. Vos
Naujos katalikiškų para mui kokių-nors reikalų, turi peršlam pančius viršutinius drabužius, arba Jie tyko pagauties sėdėdami ant medžių vir-^
j australiečiųs.
ne vos išsiveržė kasžinkoks pijų tiesos Chicagos archi- paskirti vieną iš komiteto są veja iš jų virves ir siųlus siuvimui drabužių; šunių, ant kalvos, arba skraidydami ant oro.^
dijecezijoj.
narių sekretoriumi, parašy iš kaulų dirba visokius žvejonės įnagius, o Nuo didelės augštybės pamato aut žemės bė
nglijoj atsibuvo parla- balsas: ».,QI!!!1..........” ir vėl
smulkius kaulus atiduoda vaikams.
gančią pelaitę.
_ ’Hte.
,tik„
staiposi
ir
tūpčioja.
Cbicagos archivyskupas, mui mitingo protokolo. Ta
pasiuntinių rinkimai,
protokolų
knyga
turi
būti
vi

Jūrių
liūtas
arba
moržas
priguli
prie
tvirtos dalies pasiunti- „Broliai žemaičiai------- ” — James Edward Quigley, 15 sada atdara peržiūrėjimui
tos pačios šeimynos. Jis gyvena jūrėse šiau
>išrinko iki šiol val ir atsigulė ant stalo. Ne d. gruodžio, 1905 m.K įvedė
(Toliaui bus )
dijecezijos
Orderiui.
rinių kraštų, prie šiaurinio žemgalio; ilgio tu
katalikiškose
parapijose
savo
ia konservatyvų parti- greitai pakilęs, sušuko: „ma
t James Edward Quigley, ri apie 6 metrus arba 2 sieksniu. Jūrių
rinko daugiausiai libe- skoliai s ubagui e- archidijecezijos naujas tiesas
Cbicagos
A rchivy skapas." liūtai minta smulkiais jūrių sliekais, kurių
parapijų
komitetams,
kurias
tais
privers
ju
s
’
.
ll
r darbininkų atstovų.
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Sidabrinis kryželis

— Jėzus Nazarėniškasis neateis Čion šį mais.’ Jis pasakė mums, amatininkams, ku
— Teip, mažo vaikelio užtektų, nes męs Redakcijos atsakymai. >
vakarą.
rie
iš
priežasties
sunkumo
mokesčių
ir
gotubotume
ramus, kadangi botume laimingi —
arba
— Tai neapsimokėjo beveik Čion eiti; mo vaizbiiwJik|<tankiai esame be duonos ir tarė Banajas — dabar męs esame toki nelai • Pūkas. Tai privatiški da’
męs galėjome nueiti pasivaikščioti kur apie drabužių,
fmįjgi musų pačios ir vaikai: mingi, teip įerzinti, kad šimto milžinų neuž lykai,apeinanti tik draugystę
Visuomeninę: ten koks pusgirtis romėniškas ‘Nusiraminkit^ Dievas, musų tėvas, duoda tektų mus sulaikyti!
ir jos sąnarius; bent teid
afrneras, ar koks daktaras tiesų prisispaudęs apsirengimį* klonių lelijoms ir maistą jau
V
APYSAKA EUGENIJAUS SUE.
mums
rodosi, kadangi vi>kas|
— Ir šitie laikai ateina — tęsė Petras
prie sienos sų' nosia įlindusią švarkan, butų niems žvirbleliams: ateis diena, kuomet jus — visiems turint dalį žemiško gero, nutręštą ne aiškiai išreikšta. Tokiais
Verte J. Laukis.
davęs mums vakarienę. Nerugok, Oliba, nestokuos'bte nieko.’ Teip, nes Jėzus teipgi darbu kiekvieno, visiems žinant gyvenimą privatiškais dalykais laikrašj
B gyvą. Atsitiko po to eitie tuo pačiu keliu jei
mums reiks atsigulti be vakarienės: tu to pasakė šitą’. ‘Nedėk nė aukso, nė sidabro, ar ramume ir pasiganėdinime, mums neteks
Kunigui, kuris, patėmijęs sužeistą žmogų, norėjai.
pinigų į saivo mašną, nė maišą savo kelionei, daugiau matyti pateikuolių gyvenančių iš vai čiai ne užsiima, ypač laik
B praėjo pro šalį. Levitas, kuris ėjo ta pačia
— Šita duon/Tman jau teip atsiėdę, kad nė du švarku ar kurpes, nes tas, kuris dirba, sių darbo kitų. Ar Viešpatis nepasakė per raščiai negali prisidėti prie
p vieta, patėmijęs sužeistą žmogų, teipgi praė
vertas yra užlaikymo.
sūnų Dovydo, savo išrinktinio: ‘Aš neap denubijacijų.
jo. Bet keliaujantis Samaritonas, atėjo iki aš jos nesigailiu visai.
—
Štai
yrą,
mokintojas!
štai
mokintojas!
kenčiu viso savo darbo, kurį paėmiau po Kaz. Bielskiui. Tas klau
—- Atsiėdę ar ne, bet visgi tai duona, ir
tai vietai, kur buvo žmogus ir pamatęs jį,
—
sušuko
gelta
žmonės,
stovinti
arti
durių
saule, kadangi aš turiu jį palikti žmogui at symas paties kun. Žilinsko
kada
męs
išalkstame,
turime
valgyti.
pasigailėjo jo; priėjęs aptepė žaizdas jo alie
karčiamos
štai
musų
draugas!
einančiam
po manęs. Nes šitai yra žmogus,
— Klausydama žodžių Jėzaus — atsakė
jumi ir vynu, apraišiojo jas ir užsisodinęs jį
kuris
dirba
su"išminčia, su mokslu ir su stro paaiškintas pakaktinai. Die
Prie
šitų
žodžių
pakilo
didelis
sujudimas
kita
meiliotė
tyla
—
aš
užmirštu
apie
alkį.
ant savo arklio, nugabeno į viešnamį, kur
pumu, ir jis turi palikti viską, ką jis įgijo nos uždarbį galima aukauti
■ atsidavė jo prižiūrėjimui.
Ant rytojaus
— Oliba, tu iš proto eini: maitytis žo karčiamoje. Aurėlija, nemažiaus žingeidi žmogui
nepadėjusiam ant to jokio darbo: ir kada kas dirba, o Šv. Kazi
už
savo
vergę
Genavaitę,
pasilipo
ant
kėdės,
Samaritonas išsiėmė du grašiniu pinigu iš džiais!
kuris
nežino,
ar jis bus išmintingas ar kvai miero dieną pinigus priduo
kad
geriau
pamatyti
jaunikaitį.
Jų
lauki

savo kišeniaus, padavė juos šeimyninkui ir
— Žodžiai Jėzaus visuomet sako: dova mas buvo apgautas; tai nebuvo dar jis, bet las? Taigi šitas yra tuštybė ir dideliu nuti kur reikia. Todėl talpinti
■ tarė: ,,Prižiūrėk šitą žmogų; ką išleisi dau- nok, pasigailėk, mylėk; lygšiol gi mums ne
dindimu.
’
Žinote?
—
pridėjo
apaštalas
—
Petras,
vienas
jo
mokinių.
užklausimu nėra reikalo.
■
giau, aš atlyginsiu tau”.’ ,,Taigi,” paklau buvo kitokių žodžių, kaip tik žodžiai išnieki
— O Jėzus? — visi jie paklausė jo vienu balsas sunaus Dovydo yra teip šventas, kaip
sė Jėzus savo mokinių, „kuris iš tų trijų žmo nimo ir neapykantos!
teisingumas. Ne! tas, kuris nedirbo, nepri
balsu — kur jis?
nių, jus manote, buvo artymu žmogaus paIr meiliotė nutilo, atremdama kaktą ran
valo naudotis iš darbo kito!
Maloninga padekavonė.
— Ar tai Nazarėnietis neateis?
L
Puolllsi? i rankas plėšikų?’’ „Tas,” atsakė ka.
— Bet, daleiskime, kad aš turiu vaiką Kad per devynis metus sir
jie Jėzui, ,,kuris sužeisto žmogaus pasigailė
—
Ar
tai
męs
nematysime
savo
draugo,
— Keista iš tavęs mergina, Oliba, — tę
— tarė balsas — daleiskime, kad aš, nujo.” ,,Eikite, tad, su ramią širdžia ir dary
sė
kita
— vienok, kad ir tuščia, bet nė tos draugo nuliudusių!?
skriausdamas save ant miego ir dalies savo gęs dusuliu su dideliu sun
ta* kitę tą patį” —atsakė Jėzus su dangišku
—
Aš,
Judas
ir
Simeonas
ėjome
drauge
vakarienės žodžių neturėsime, nes Nazarėnie
kasdieninės duonos, bandysiu sutaupyti šiek kumu ant krutinės ir gale
■ . nusišypsojimu.
su juo — atsakė Petras — kaip ties miesto tiek jam, idant jis nepažintų to skurdo, ko gerklės vis kaip kamuolys
tis neateis jau: yra pervėlu.
Vergė Genavaitė, išgirdusi šitą privedi
viena vargi žmona, matydama mus ei kį aš turėjau, ar tas yra neteisingu tad?
skreplių stovėjo ir abelnai
— Priešingai, aš tikiu, kad Dievas ga durimis
mą, negalėjo susilaikyti nuo ašarų, kadangi
nant
pro
šalį, ėmė mokintojo melsti užeiti
lingiausias
atves
jį
čion!
—
tarė
varginga
■
—
E!
kas
tau
čia
kalba
apie
dabartį?
—
kaip
baidyklė pasibaigęs bu
Joana ištarė su nepaprastu malonumu pa
aplankyti jos sergančią dukterį. Jis ir nu
'
žmona
su
sergančiu
kūdikiu
ant
savo
rankų:
sušuko
Petras
—
kas
čia
tau
kalba
apie
šiuos
vau, ir t e <8118 tik nuo vieno
skutinius žodžius Jėzaus: ‘Eikite, tad, su ra
ten. Jis pasiliko Judą ir Simeoną su sa
— aš pėsčia atėjau iš Betlėjaus melsti musų ėjo
laikus, kuriuose stiprus spaudžia silpną, tur prie kito daktaro slankiojau,
mia širdžia, ir darykite tą patį.’
vim,
o
mane
pasiuntė
pas
jus.
Tie,
kurie
jo
gerojo Jėzaus išgydyti mano nelaimingą ma
tingas vargų, neteisingas teisų, ponas vergą?
L
• — Tavo teisybė, Joana, — tarė Aurelija žytį; jis neišpasakytai yra geras gydymui reikalauja, turi čion valandėlę palaukti; jis Laike audros ir vėtros kožnas taiso prieglau tikėdama, kad daktarai vinoužsimislijusi — kūdikis gali suprasti prasmę vaikų ligų ir anaiptol nesiduoda užmokėti tuojaus ateis. *
dą sau ir-saviškiams; tas tik teisinga. Bet kį vardą turi, tai visi lygiai
šitų žodžių, ir aš pati jaučiuosi sugraudinta sau už rodą; tankiai net duoda kiek nusipir
Žodžiai mokinio apramdė nekantrumą kada žadėtas musų pranašų laikas ateis, lai
apie išgydymu išmano,
jais.
minios, o Banajas, vyras su ilgu kardu tarė kas dieviškas, kuomet labdaringoji saulė be kad ir jie manę žadėjo išgykimui balsamų, kuriuos jis prirašo.
— O bet šitas prilyginimas — tęsė Joa
paliovos švies, kuomet nebus daugiau audrų, d it ir mano sunkei uždirbtus
— Dėl kūno Saliamono! Aš ir tikiuosi, Petrui:
na —: yra vienu iš tų, kurie labiausiai erzina kad musų draugas Jėzus ateis šį vakarą čion
— Jei jau kalbi apie mokintoją, kalbėk1 kuomet užgimimas kožno kūdikio bus lau- dolerėlius paėmė sunkios proaugštuosius kunigus ir .daktarus tiesų prieš — patėmijo augštas vyras žiauriu veidu ir il mums apie jį: pasakyk mums smagias nau kiamžts su džiaugsmo giesmėmis, kaipo palai
jaunąjį Nazarėnietį.
ga nelinkstančia barzda, apsigobęs raudonu jienas. Ar ateina jau laikas, kuomet nerė- minimas Viešpaties, vietoje būti apverkiama cės, bet mainais jie man nie
— Ir dėlko?
skarmaluotu turbanu ir trumpu sudriskusiu pos, kurių pilvai tunka su tuo patim greitu nelaimė, kaip tas dabar yra, kadangi musų ko gero nepadarė, tik jau
— Dėlto, kad šituomi pasakojimu jis pa- kuone į skutus rubu kupranugarių vilnų, mu, su kokiu mus liesta, neturės tukinimui- dienose žmoguš pradėtas ašarose, gyvena ir čiaus kaip colis po coliui slin
daugiau, kaip tik anglis ir pragari miršta su jomis; kuomet, priešingai, kūdi kau prie grabo. ' Buvau jau
l rodo Samaritoną, stabmeldį žmoniškesnių už sujuostu per liemenį šniuru, laikančiu didelį siškąnieko
sierą?
‘
s
’
kis pradėtas džiaugsme, gyvens džiaugsme; visai nustojęs vilties išgijimo,
Levitą ar Kunigą, kadangi tasai stabmeldys, aprūdijusį kardą be makšties. " Šitas žmo
—
Teip,
laikas
ateina!
—
tarė
Petras
kuomet darbas, esantis sunkenybe dabar, jeigu tik stebuklai pasidary
matydamas brolį sužeistame žmoguje, padavė gus teipgi turėjo savo rankoje ilgą lazdą su
pasilipdamas
ant
suolo
—
teip,
laikas
ateina,
bus pats džiaugsmu, teip, kad vaisiai žadė
jam pagelbą ir tokiu budu stojasi vertesniu geležine buože ant galo. — Jei musų garbin
tų, — nors ir netikėdamas kad
dangaus už anuos du šventus žmones su kie gas drangas Nazarėnietis neateitų šį vakarą, kaip*ateina naktis su audra, pilna perkūni tos žemės bus gausus; kožnas, būdamas be
tomis širdimis.' Šitas tai ir yra, ką priešai tai aš be reikalo tik sugaišinau savo laiką, jos ir žaibų! Ar Viešpatis nepasakė per baimės apie gerovę savo vaikų, nereikalaus galiu išgyt, bet pamatęs pas
Jėzaus vadina piktžodžiavimais, šventvagy nes aš buvau prašytas palydėti keleivį nedrį- balsą savo pranašų: ‘Aš nusiųsiu savo aniuo- daugiau rūpintis apie juos, atidėlioti jiems savo draugu laikraštyje ap
turtą, nuskriaudžiant save ir susinaikinant garsinimu profesoriaus dekausį eiti vieną iš Jeruzolimos į Betlėjų, idant lą, kuris ištaigia kelią pirma manęs?'
stėmis!
darbu
be saiko. Ne, ne: kuomet ant galo taro Collins Med. Inst. var—
Teip,
teip!
—
šaukė
keli
balsai
*
—
7
neturėti
nesmagių
susitikimų.
*
—Joana, eikime į karčiamą. Aš jau
Izraėlius
išvys karaliją Dievo, kiekvienas dą, ir kaip tik aprašiau visą
teip:
pranašai
tą
apskelbė.
nesibijau daugiau užeiti ton vieton. Žmo
— Tik tu pažiūrėk į tą plėšiką su nulei
nės, kuriems toki pasakojimai yra teikiami stu šuns veidu ir jo milžinišku kardu! Ar
— Kas yra tuo aniuolu? — tarė Petras dirbs visiems ir visi naudosis iš darbo kožno. savo ligą ir iš to garsingo In
— Dabar gi — tarė amatininkas, kuris
ir kurie klauso jų su gotumu, negali būti iš- jis neatrodo ant labai ištikimo palydovo? — — kas yra tuo aniuolu jei ne Jėzus, musų
*
t viekeliais.
*
Ą
tyliai tarė savo draugui viens iš dviejų žval mokintojas, Messijas, vieninteliai tikras skundėsi aut neteisingumo bankieriaus Ai- stituto atsiųstus vaistus pra
nošiaus -1— visi dirba keliems, šitie keli ne dėjau vartot, tai su kožnu
— Matai, mano brangi Aurelija, žodžiai gų, sėdėjusių nepertoli nuo Genavaitės.
Messijas?
dirba
nė vienam, o naudojasi iš darbo visų. kartu jaučiaus vis geriaus, o
Nazarėniečio jau veikia ant tavęs; jie duo J — Koks tai drąsus niekšas!
— Teip, jie yra!
da tau įsitikėjimą ir drąsą. Eime, eime.
—
Bet dėl šitų — atsakė Petras — mu dabar esu jau suvisai sveikas,
— Jis nugalabintų ir apiplėštų perdaug
. — Jis yra žadėtu aniuolu! jis yra tokiu
Jauna žmona paėmė už rankos savo užsitikėjusį keleivį už kelių varsnų! — tarė Messijumi!
sų mokintojas Nazarėniškasis pasakė: ‘Sū apturėjęs savo visas kūniškas
draugę; abi, sekamos vergės Genavaitės, pa- antras žvalgas.
nūs žmogaus pasiųs savo aniuolus, kurie su pajiegas ir gerą sveikatą, jog
— O šitam aniuolui ištaisius kelią, ką rinks
ta
suko savo žingsnius linkui karčiamos Laukiir išgabens iš jo karalijos visus daran- dabar kasdiena be jokio pa
— Kaip mano vardas Banajas! — tęsė sako Viešpatis per savo pranašus? — tęsė .čius papiktinimą
■ - nio Asilo, kur jos neužilgo įėjo vidun.
ir nedorybę; jie bus sume
B .
Šita karčiama, keturkampiai pastatyta vyras su kardu — aš nesigailėčiau nė to ma Petras: ‘Ir aš ateisiu artyn jus teisti, ir aš sti į degantį krosnį, kur bus verksmas ir vojaus dirbu lygei su kitais
vyrais, nes visi ir sunkumai
p trioba, kaip ir daugumas kitų Rytuose, susi žo Dievo duoto lydėjimo keleivio, jei tik mu busiu rustus liudininkas prieš burtininkus, griežimas dantų. ’
ir
prieš
neteisius
prisiekos
ėmėjus,
ir
prieš
sų
draugas
Nazarėniškasis
ateitų,
aš
myliu
dėjo iš vidurinio kiemo, apstatyto storais
-r Ir bus teisinga — tarė meiliotė Oli dusinimai kaip kalnas nuo
stulpais, laikančiais terasą ir padarančiais jį. Sakysiu, kad jis auramina žmogų nema tuos, kurie spaudžia darbininką su jo alga, ba — ar gi ne jie verčia mus pardavinėti sa manęs nuslinko. Dabar ir aš
tuos, kurie spaudžia, našles, našlaičius
keturias galerijas, po kurių apačioje gerianti žai už dėvėjimą skarmalų, parodydamas, jog prieš
ir
svetimšalius,
neturėdami baimės manęs.’ vo kūną, kad išvengti griežimą dantų, pada supratau, kad sergantiems
turtingiems
nelengviau
esant
įeiti
į
rojų,
kaip
galėjo pasislėpti nuo lietaus; bet nakčiai bū
tai yra vienatini vieta ir tikras
nepasakė Viešpats vėl: ‘Yra giminė, ku romą alkio?
vant šiltai ir giedrai, daugumas svečių buvo kupranugariui perlysti per adatos ausį, visi Ar
— Ar ne jie, ką verčia motinas veikiau šaltinis sveikatos Dr. Collins
rios
dantimis
yra
akstinai
ir
ji
vartoja
juos
ištvirkusiejie
lobininkai
kuomet
nors
bus
iš

prie stalų ant kiemo, apšviesto didele geležikaipo peilius naikinimui tų, kurie nieko ant vaisbuoti savo dukterimis, nė ką matyti jas Med. Inst., kuriam aš malo
- ne lempa, stovinčia jo viduryje. Šitas vie kepti kaip romyti gaidžiai Belzebubo virynė- žemės
neturi, ir kurie yra vargus terp žmo mirštančias iš vargo? — tarė kita meiliotė.
je.
Tas
nepripildo
nė
musų
pilvų
nė
mašnų,
nintelis žiburys vos menkai teapšvietė galeri
— Oi! kuomet ateis ta teisingumo die ningai dėkavoju už išgydimą
jas, kuriose teipgi buvo šiek tiek geriančių, rods, bet tai yra suraminimu; todėl aš klau nių?’— Jei ta giminė turi peilius vietoj dan
ligos, ką kiti daktarai nega
syčiausi jo per dienas ir naktis, kaip jis perna*
pasiliekančių visiškai be šviesos.
— tarė Banajas, dėdamas ranką ant savo
— Ji ateina, ji artinasi — atsakė Petras lėjo padaryt. Pasilieku svei*
Linkui vienos iš šitų tamsių užkampių kratinėja kunigus, daktarus tiesų ir kitus tų
kardo
—
tai
męs
kąsirae
su
savaisiais!
farizėjus!
Ir
labai
gerai,
kad
musų
draugas
garsiu
balsu — nes blogas, nedorybė, prie kas G. LokateliS, Bouldel
Joana, Aurelija ir vei-gė Genavaitė nukreipė
—
O,
kad
ta
diena
ateitų,
kurioje
bus
tą
daro,
nes
męs
turime
išgirsti
tuos
farizė

j
varta
yra
ant kožno žingsnio; ne tik čion, Creek, California.
savo žingsnius; jos matė, pereidamos per mi
teisiami
tie,
kurie
spaudžia
darbininką
su
jo
jus.
Jei
tave
nuves
prieš
jų
tribunalą
už
Judėjoje,
bet
ir
visame
sviete,
kuris
yra
ro
nią šiek tiek trukšmingą toj valandoj, dau
mažniekį, tai jie tiek tegali pasakyti: alga, o aš įskųsiu kerštui Viešpaties bankie miškuoju svietu: O! nelaimės Izraėliaus yra
gelį ypatų apiplyšusių ir blogai apeirengu- kokį
Skirti žmonės. *a
„greičiau
prie galo, arba gausi lazdą! vagie! rių Ainošių! — tarė darbininkas. » —- Jis nieku, nieku, sulygihus su nelaimėmis, ap
|
šių; moteris paleistuvingo gyvenimo, menkai
niekše! padegėjau pragariškasis! sunau Šė privertė mane dirbti slapta klėtkas Pokylių salusiomis kitas tautas, jos seseris! Visa Suvesk daugumą visokįfl
apsirengusias, vietojė turbano Turinčias ru tono!
ir kitus tėviškus graudininfus. Dėl Butui, Šabo dienose, ir užlaikė mano užmo pasaulė stena ir tekina kraują po trigubu ■žmonių į vieną didelę kj^uJB
tulį balto* maišo; kitos gi, priešingai, buvo iš- nosies” Ezekiėliaus!
jie nori tokiu budu kestį už tas dienas. Aš norėjau pasiskųsti. Romos jungu žiaurumo, ištvirkimo ir gotu- vę, kurioje kiekvienas viso!
sipuošę rūbais ir turbanais iš brangios, bet žmones išnaikinti! ar
Jie,
prakeikti kvailiai, Jis paketino apskųsti mane augštamjam ku mo! Nuo vieno krašto žemės iki kitam, nuo
nublukusios gelumbės; apyrankės, auskariai nežino to, kad daugelis arklių,
bota nigui, kaipo išniekintoją šventų dienų ir už Syrijos iki prispaustai Gallijai, męs negirdi kius daiktus pagal norą gali
B ir karoliai iš vario, išgrazninti netikrais ak- gui, paklauso balso. Bet musųrambių
draugas Na- daryti mane į kalėjimą!
me nieko daugiau, kaip tik čarškėjimus pan sau pasirinkti, o su nusiste
B menims; veidai jų buvo aptepti žvilgančiu zarėnietis žinojo tą gerai, aną dieną
— Ir dėlko bankierius Ainošius užlaikė čių ir stenėjimus vergų, parbaigtų darbu; bėjimu paro»*7<, kokis dide
sakyda

B dažu; jų sunykę ir nuliūdę veidai bei įbrie- mas: „Jei tavo brolis nusideda tau, vesk jį neteisiai tavo algą? — tęsė Petras — užtai, nelaimingiausi iš nelaimingiausių! - jie lieja
B žis kartybės, apsireiškiančios net jų truk- šalin; jei jis gailisi, dovanok jam.” Tai kad, kaip pranašas vėl sako: ‘Gotumas yra kraują su kožnu prakaito lašu! Jų reikia lis skirtumas yra tarpe tu
B šmingame ir perdėtame džiaugsme, sakė ga- yra kalba; nes dėl ausies Melchisedeko! aš kaip arklinė dielė; jis turi dvi dukteris šau gailėtis daugiau negu žvėries dvesiančio savo žmonių. Viena dalis žmonH
B" na daug apie vargą, tužbą ir gėdą jų liūdno nė toks jauslus ir švelnus kaip velykinis avi kiančias: duok! duok!’
urve, arba gyvulio gaištančio po savo našta; ima, perka ir moka pinigB
meiliotinio gyvenimo.
—
O
šitos
didžiosios
siurbėlės!
—
sušu

O, ne; aš turėjau laiką sukietinimui
šitie vergai yra kankinami, užmušami arba už bile-kokį į raukas pakl'B
B ' Iš vyrų, vieni atrodė nusiminusiais nuo nėlis.
ko Banajas r — ar jos neišvems kuomet viso juokadėja pavedami dantims -žvėrių! Jei vusį daiktą, nė neapžiurėjB
savo
širdies,
galvos
ir
odos.
Dvidešimts
me

B vargo, kiti turėjo drąsią ir griežtą išžiūrą; tu- tų atgal, mano tėvas išvarė mane iš savo na to kraujo, kurį jos sugėrė iš vargių darbi narsus žmonės, toki, kaip ve, Gailai, bando perkamo dalyko, neištyruB
Ii nešiojo aprūdijusius ginklus prie savo juouž jaunystės klaidas. Mane teip yra ninkų, našlių ir našlaičių!sutraukyti savo pančius, tai jie yra papluk- nors tai ir niekiausias daB
^B stų, arba rymojo ant ilgų lazdų, apkaustytais mų
— Teip, teip! — atsakė mokinys — mu domi jų pačių locnuose kraujuose; ir aš, aš tas butų. Kita dalis renka
sunku apramdyti, kaip ir laukinį asilą. Vie
■ geležiniais galais; kitur galėjai pažinti aut nok, prisiekiu Banajo tikėjimu! vienu žo sų pranašai ir mokintojas yra pasakę: ‘Jiems sakau jums teisybę, nuo vardo Jėzaus, musų
geležinės apikaklės ir nuskustos galvos nasavo malonaus balso musų Nazarėniška- bus verksmas ir griežimas dantų.’ Bet sykį mokintojč; teip, aš sakau juma teisybę, šitas daiktus sulyg savo išmanB
|H minius vergus, priklausančius romėniškiems džiu
mo, patyrimo ir visada perkB
draugas galėtų mane nusiųsti į kraštą kūkaliams, teršusiems javus, esant atida negali ilgai būti.
|H afičierams; toliaus, paliegėliai skarmaluose sis
lintiems, ištvirkėliams karaliams, didžiū
svieto.
— Ne, ne! — sukliko keli balsai — ne, mą daiktą gerai ištiria, ar B
sėdėjo ant žemės su krukiais.
nams,
gotiemsiems
ir
paglemžtojams
prany

ir vertas tos mokesties. TB
Motinos turėjo ant rankų žindomus ku- — Jei Jėzus negalėtų ateiti —tarė kitas kus nuo žemės, syvai, kuriuos jie čiulbė, at- šitas negali tęstis!
gėrįkas
—
tai
jis
pasiųstų
vieną
savo
moki

visas besi skyrimas yra tol
—
Musų
mokintojas
liųsta
—
tęsė
moki

^B dikius išblyškusius ir parsibaigusius, glamo- nių mums apie tai pranešti ir pamokinti mus liks ir užstos visiems diena laimės ir teisin
nys;
—
oi!
liųsta
mirtinai,
apmislinėdamas
vertės, kol jis neturi jokios
nedarnos juos rūpestingai, be abejonės, irgi
gumo. “Šitai gi dienai atėjus,” sako prana pasibaisėtinas nelaimes, atkeršinimus ir bai
gero
nuo
vardo
savo
mokintojo.
įtekmės
ant musų sveikatos
■ laukiančios pribuvimo jaunojo Nazarėniečio,
šai, “žmonės nereikalaus daugiau ginkluotis sius atlyginimus, kokius šita daugybė amžių
—
Neturėdami
pyrago
iš
plonų
kvieti

M teip išsilavinusio gydymo dailoje.
ir gyvenimo, bet jeigu parsi
prieš viens kitą: jų kardai bus paversti į
^B
Genavaitė, iš kelių žodžių dviejų vyrų nių miltų, minkytų su medumi, męs valgome pjautuvus, jėtis, į spatus; viena tauta ne priespaudos ir nedorumo paleis ant žemės. eina rinktis vkistns, tai tuo
^B vieno į kitą, gražiai apsirengusių, bet žiau ir miežių duoną — tarė senas elgeta sulinkęs kels daugiau karės prieš kitą tautą; jie ne Užvakar Betlejuje musų mokintojas tarė į met tegali būti viena išeiga,
mus: ‘Jeigu išgirsite apie suokalbį ar karę,
ri
*r nepriimnių iš veido, suprato juos iš senumo.
ves daugiau kafių, bet kožnas sėdės po savo nenusigąskite, šitie dalykai turi ateiti pir vienas išsirinkimas — geriau,
—
Žodžiai
mokinių
yra
geri,
bet
mokin

^B esant slaptais žvalgais, iš kurių naudojosi
locnos figose ar vyno medžiu, nesibijodamas mutiniais, bet jų galas neateis teip greit.’ sias. Atsitikimuose negero
^B augštiejie kunigai ir daktarai tiesų atsižino- tojo geresni.
— Teip yra! — užtėmijo antras senas nė vieno; darbas teisingumo bus apdraudi
— Klausykite! — prabilo keletas balsų gromuliavimo ir ligų, paey
i žodžių Nazarėniečio, įtraukdami jį į
mu rymtčid ir laimės kožnam. Tuo metu,
elgeta — mums esant nusiminusiems nuo už gailaus,
—
klausykite!
'
x
nančių nuo nečystaus ir neoB
F; BĮ pinkles neišmaningo užsitikėjimo. j •
vilkas gyvens su ėreliu, leopardas
^^B
Joana, būdama drąsesnė už savo drau- gimtos dienoą, jis duoda amžiną viltį.
— ‘Męs,’ pridėjo Jėzus, ‘išvysime žmo ro kraujo, tai yra tiktai B|
gulės
su
ožyčių,
6
liūtas
ir
avis
silsėsią
drau

— Jėzus mokina mus, jog męs nežeme^^Bgę, padarė jai taką per minią; matydama
nes kylančius prieš žmones, karaliją priežkka- nas pasirinkimas, butM|
ge ir mažas vaikelis ves juos visus.”
^^Bkbeužimtą stalą, pastatytą šešėlyje užpakalyje sni už musų ponus •— tarė vergas nusimininraliją; teip žmonės naikinsis baime, laukda Trinerio Amerikoniška»^MB
Šitas
perimantis
vaizdas
visasvietinio
vieno iš galerijos stulpų, pati Viešpaties gos išžiuros.
mi visko, kas pasaulėje turi nusiduoti, nes liksyras Karčiojo Vyno, ^B
— Taigi, jei męs teip geri, kaip musų ramumo ir laimės padarė gilų įspūdį ant Pe dorybės dangaus bus sujudintos.’
B Čuzos atsisėdo prie jo su Aurelija ir pašaukė
Daugelis balsų sušuko:
B uzboną alaus nuo vienos iš karčiaminių mer- ponai, tai kokią tiesą jie tori laikyti mus pa tro klausytojų.
Neramus, baimiškas murmėjimas pakilo gerk ir neužleisk gerdajBĮ
—
Tai,
kad
šitie
laikai ateitų! nes kam
B gų, kuomet Genavaitė, stovėdama šalę savo vergtais?
minioje prie šitų pranašybų Jėzaus Nazarė- ant plonutės sergančios
— Ar tai dėl to, kad šimtui ponų bū reikia žmonėms galabinti 'žmones!
B \ponios, nenuleido akių nuo dviejų žvalgų
niškojo, atkartotų Petro, ir tūli balsai atsi vio pievutės ar žarnų snu^HB
— Koks tai gožimas kraujp!
siųstų farizėjų ir su gotumu klausėsi visko, nant ant vienos pusės, mus, vergų, yra tūk
alkoholiškų vaistų, miBB
>
— Ir kas naudojasi iš to? Pergalinti liepė:
stančiai ant kitos? — patėmijo antras.
M kas tik aplinkui ją buvo šnekėta.
— Tai didelės audros iškils danguo- Šita priimni vyno gydmBa
— Kantrybės, kantrybės! ateis ta die Faraonai! Žmonės gotus kraujo, mūšių ir
PB-- - — Naktis artinasi — tarė jauna ir graži
gydis visus skaudėjimam
se....
na, kurioje męs apsiskaitysime su savo po plėšių!
^B moteris liūdnai į savo bendradraugę, sedin- nais,
sutvirtįs visus organus®
—
Tai,
kad
ateitų
laikas
laimės,
teisin

(Toliaus bus)
o paskui apsiskaitysime patys su sa
čia prie stalo priešais ją, kurios veidai kaip
ryduolė padaris jūsų BB
gumo
ir
malonybės
ir.^Bnot
pranašų,
mažas
vimi; tąsyk išslpildis žodžiai Jėzaus: ‘Pirmieb ir jos pačios, sulyg mados meiliočių, buvo jie
iimliavimą
atsakančiu,
fcus paskutiniais, o paskutiniai bus pir- vaikelįs vestų mus visus....
B iptepti dafcu.
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eų veidą skaisčiai raudoną.
Gaunamas aptiekose arba pas
pabrikantą Juozapą Trinerį,
799 So. Ashland avė., Chica
go, Dl.

lingiausfai, nes turės proga iszgirati tik
ru artistu chorą, dainuojant lietnviszkas dainas. Muziko isz Hamburgo! Pri
ėmimas bus kuopui klausi**. Inianga
vyrams 25c, moterimi dykai. Užprzszq visus
Komitetas.

Pajieszkau savo draugo Kazio Mikolalczlo, 8uv|lku gub.. Seoapllee pav-,
PiloUsskiu kaimo, Gudeliu pacapijo**
Jie pat* ar kas kitos teiksis duoti žine
adresu:
V. Czerniaucka*.
1711 E. Matheny av.
Bprlngfield, III.

a^LSZEVVSJ^^5

laidosi
P4nn»yiv
gardas Ir pirmiausiai *p*tpinkyi8hen*ndoah’ryj,
Per Ji'I^alinlA Iszsiranyti
„Lietuva" ir gauti visokia* knygas ĮsaBalius,
Pajieszkau save dėdės Domininko leist** „Lietuve*” 43 nžrubežyje. Ke*
Balius parengtas dr-te* Btv. Jono Reinį kaus, Kauno gub., Raseinių pav., ko norės,bus Aprūpintas jo^ttogerisusisi
.lezieistuve.
Kriksstytojo atsibus nedelioj 28 d. sau Batakių vol., Szendiuee kaimo. 2 metai
sio 1906 m., Freiheit Turner ealeje 3417
gyveno Chicago. Turiu labai svar
—21 8. Halsted st., intenga 25c porai. bu reikalą. Ji* pats ar kaa kitos teiksi*
Klaidos Rtitainy ma.M.
. Prieš Naujus Metus „Lie Sale bu* atidaryta 3:30 vai. po pietų, o duoti man žine adresu:
Tcrp pagarsintu airfeu revoliucijos reituva’* visiems savo skaityto balius prasidės 4 vai.
F ra n k Rimiku*
kalams insiskverbe klildu Nr. 1. „Ll*
Užpraszom visus lietuvius ir lietuvai 55 Sudbury st.
Boston, Mau. tuvos pagarsinta btdo jog Lizdeikai In
jams išsiuntinėjo sieniniusKa te* Atsilankyti ant musu baliaus, ant ku
savo pusbrolio Jono Pet Londoną iszsiunte 28 doi., o turi būt
lendorius, o šią sanvaitę iš rio grajis puiki muzyke, prie kurios jau reiPajieszkau
kio ir savo szvogerio Juozo Jodau?, 328.50.
nuomene
galės
linksmai
vakare
praleisti.
siuntinėja vėl visiems knygų
Kas ant to baliau* atsilankys, tai to nesi abudu Kauno gub., Telsziu pav.. Jonas
Petreiki* Žarėnų miestelio,J. Jocius Kan- Aukos reikalams revollucljinio
Kataliogą ir antrąjį Kalendo gailės. Su guodone,
tauesiu parav. Pirmiau gyveno Chicago.
judėjimo Moskolljoj.
Komitetas.
rių knygelės pavidale. Jei
Jie patys ar kas kita* teiksis duoti
įsi
Brooklyn,
N. Y. Maafcusetaiczia
gu kuris iš skaitytojų nebūtų Pirmas Didelis Teatras Keistutis. žinia adresu:
31.00.
• V
Lietuviu
Giesmininku
Dramatiazka
Mrs
Petronėle
Labutiene
gavęs kurio vieno, ar abieju
Isz Thorp, Wis. F. Mikolaini* 31.00^
Dr ste pareuge dideli teatre subatos va ^ox 71z
Somerville, Conn.
Isz Elizabeth, N. J. Laike jirakalbu
Kalendorių, tegul atsišaukia, kare lota diena vasario (February), 1906
Duodu žinoti giminėms ir pažysta 27 d. gruodžio sumėtė 15 dol. 72c.
m.
Pulaskio
sale
j
e,
800
Ashland
avė
,
o ir jam prisiusime. —
miems savo dabartini adrese, Suvalkų
A. Petruszkiaviczia31.50; D. Boczkus,
pat 18tos ui. Sale atsidarys 6ta va), gub., Slarapole* pav., Pilviszkiu gmlno,
A. Cziužas, J. Spakauokas po 31 **); V.
Prasidėjo naujas metas, prie
vakare, teatras prasidės lygiai 8to. Bus B s gotosios kaimo.
Petruszkiaviczia, J. Vale vi ežia, M. M a
taigi dabar yra laikas atnau perstatoma tragedija „Koistuti*", gra
Antanas Lorentas
tulevlczia po 50c; J. Pekarskis, M. 8ajinti prenumeratą, kurių lai žiausia isz senovės lietuviu gyvenimo. Box 721
Rhinelander, Wis. lyklis, A. Navickas, J. Stepanaviczia, K.
Kas nori pamatyti gražu teatra ir apsikas pasibaigė, o dar neužsi- pažinti geriau su musu garsia senovei is Pajieszkau savo sesers Katarinos Vik- Szakeli* po 25o; A Jaanleviczia 5c. Vi
so 37 30.
jnokėjo.
„Lietuva” dabar torija, tegul ateina ant szio perstatymo. taravieziutes, po vyru Andžiufiene. Jt A 8. Piliackas, A. Oziužas, M. IvoszPo teatrui bus balius, ant kurio grajys gyveno per 18 metu Shenandoah, Pa., o
ka po 31.00; A. Cziukas surinko 80c; J.
padidinta, ji dabar suteikia gera
muzika. Kvieczia visus szlrdin- dabar treczias meta* Allegheny, Pa.
Lutkauckas,
P. Ssillngaucka* po 50c;
Ji
pati
ar
ka*.
kitos
teiksis
duoti
žinia
skaitytojams beveik dvigu giausiai.
K. Ivoezka, St. Morkls, A. Ramanaucadresu: v
(
Komi
tetas.
bai tiek skaitymo ką pirmiau,
kas, B. Brazaitis, B. Paciunas, B. Ben
Urszule Vaiszniene,
Apgarsinimas.
o prenumeratos prekė pasi
523 So. Fremont av.,
Baltimore, Md. dikas, L. Czepukas, K. Czepukas, A.
Meleta, J. Maffcta, J. Jeozania, P. MattSzv. Petro ir Povilo isz Chicalieka vis tik $2.00. i Už &2T.00 gosDr-ste
Pajieszkau Vinco Mickevlcziaus, 1902 josas, J. Matijoszaiti* po 25c; J. Vasilaikys savo pikninka 8 d. Liepos
skaitytojas vienoje „Lietu (July), 1906 m. Shutz Parke Riverside, m. gyveno Glasgow, Scotland, dabar ne llauckas, J. Piliackas, A. Alaburdz, K.
žinau kur-yra. Ji* pato arka* kitos teik Karosas po !0c; D. Peczlokalti*, M. Gaivoje’” dabar turi daugiau pa III. Už tai meldžiame kitu draugyseziu sis duoti žinia adresu;
na, J. Mirskis, V. Krikeslanas, P. Doviir kliubu toje dienoje nedaryti jokiu
John Pipiras,
siskaitymo negu kituose dvie pikninku nei balių, kad vieni kitiems
daitis, J. Matuszaitis, J. Kubli* po 5c.
Oollinsville, III.
Viso 325.52.
juose laikraščiuose, kurie abu neužkenktume. Su godone
5 d. sausio paaukavo: M. Savickas
Pajieszkau
savo sesers Konstance* PuDr-ste Szv. Petro ir Povilo.
kaštuoja $4.00. Taigi mel
’plauskicnes, po antru vyru Smilginiene, 32.00; J. Zupkus 50c; D. Boczkus 25c.
(2-H)
džiame visų kurių prenume
Kaunogub., Telsziu pav., Lnkiu mieste Viso auku inpiauke 334.57, kuriuo* pa
Didelis Balins.
ratos laikas išsibaigė, atnau Dr-ste Szv. Jono Evangelisto Hartford lio. Pirma gyveno Philadelphia, Pa. siuntėme visuomeniszkam Revol. Sgelp.
Turin labai svarbu reikale. Ji pati ar kasieriui Dr. Szliupui. .
jinti ją, kad męs nebūtume Conn. parengė dideli balių, ant 3 d. va ka* kitos teiksis duoti žinia adresu.
liz Worce*ter, Mas?. J. Paulukoni*
33 00; V. Karalius, J. Gražulis, A. Gra
Frank Jasaitis,
priversti siutinėjimą sulaiky sario (February) 1906 m. German'a salė
ja, kampas Morgan ir Main ui. Tikietas Box 261
Spring Valley, III. žulis, M. Gražuliene, M. Gražulis, M.
ti.
vyrams 25c, moterims ir merginoms dy
Pajieszkau savo pusbroliu Wifliamo Paulukoni*, A. Paulukoni*, O. Pauluko/Lietuvos” Išleietuvė. , kai. Balius bus tikrai puikus; nes gra- ir Mikolo Valukoniu, Suvalkų gub , Sei mane, M. Gražuli* po 31.0); F. Kriatlnsgrajys septyni- muzikantai lietuviszkus
kas, E. Pauliukoniene po 50c. Viso
szdkius ir valcus. fUipraszome visus lie nų pavieto, Lazdyne parap., 4 metai ąt- 313.00. Pinigai paskirti L. 3. D. P.
tuvius ir lietuvaites, vietinius ir aplink! gal gyveno Springfleld, III. Jie patys ar
Isz Baltimore, Md. : K Mikolaltis, J,
mus ant jo pribūti ir smagiai pasilinks kas kitos teiksis duoti žine adresu:
Laukaitis, J. Maskulienis, A. JanuszkeAntanas Žemiackas,
minti. Bali us prasidės 7 vai. vakare.
viezia po 31.00; A. Rjazdialiavicze 50c,P.
Box 42
Himrod, III.
Kviecz'.a visus.
Pilipaucka* 30c; O. Lapioiėte, K. MikoAbelnas susirinkimas S. L. A.
(9-11)
Komitetu.
iaieziute, M. MikolaflzluW,’ 8. SukpieChicago, nedelioj 28 d. sausio 1906 m.
Pajieszkau vietos prie aptiekos už tis, A. Palovis, P. Bsubits, 4. Petkun**,
7ta vai. vakare M. Ruzgio saleje po nr.
klerką ar daktor*. Esu senam krajui 8. Czaluszka, 8. Urbielig, P. Vaitiekū
4558 So. Marshfield ay. kerte 46tos gat
mokines daktarystes; turiu paliudijimus nas, P. Virszila, 8. Genimi*, P. KrakauoPajieszkofimai.
ves.
mediciuiszku institutu ir viską galiu pri kas, J. Krakaucka* po* 25c; P. Bud re vi
Pajieszkau partnerio,iszmsnsnczio ge
Bus laikytas abelnas susirinkimas per
derančiai iszpildyti. Per kare su Japo eži* 10c. Viso 33.40. Pinigai paskirti
S. L. A. 36to kuopa, ant kurio visus ge rai prie saliuno ir gerymu krautuve* biz nija likausi priverstas ap)ei*t| Lietuva ir
L S. D. P. Visos szils aukos pasiusto*
nio.
Praszau
aisiszaukti
ant
adreso:
ros valios lietuvius bei lietuves kvie
jieszkotl kitur ramaus gyvenimo. Kal tiesiog Dr. Szliupui. 11514 Front st. Kensingion, III.
Siame ateiti ir pasiklausyti kalbu aisz- ’
bėti ir raszyti moku lietuviszkai, ienIsz Himrod, IH. A. Oskartas, A. Zananeziu mierius Susivienyjimo Lietu
Pajieszkau savo brolio Stanislovo Ma kiszkai ir rusiszkai. Teiksis atsiszaukti viackas; F. Slark, A. Kiemelis, V. Re- ■
viu Amerikoje ir kokia nauda galima cijausko. Katino gub., Radviliszkiu pa ant adreso:
vuta, po 31.00; S. Gregui*#!*, V. Rsdžianuo 8. L. A. gauti. 6. L. A. priima vi- rapijos, 20 metu kaip Amerike. Pirma
John Greviszkis,
viežia, J. Turauckaa, 1^(-Habeckia, P.
suir vyrus, moteris ir vaikus be skirtumo. gyveno apie New Yorka. Jia pats ar
Box 133
Wilson, Pa. Raudonis, K. Szarki*^J. Paulus, A.Rutkas kitas teiksis duoti žinia adresu:
Kviecziam visus, vardan 8. L. A. 36tos
m
;.Jen)Alma* Macijauskas, •.
Pajieszkau Jono ir Adomo Szleuteriu,
kuopos.
Lletnviszka* Bankas.
2228 Tustln st.
Pittsburg, Pa. abudu Kaunogub., Sziauliu pav., SzakiKomitetu.
trimavietius, S. MartMdi* po 50c; 8. 8a
(2-H)
Po valdžios tiesom*. Kapitola* 350.000.
nos fllijos, Sziemeniazkiu sodžiaus. Gir
SUSIRINKIMAS.
Pajieszkau OnoePraceskevicziutes, Su dėjau, kad gyvenas Chicagoje. Jie patys repines, T. Raaktis, J. Rūras, J.Teleira, Depozitam* mokame 2j nuoszimczio.
J. ZaT^da, T.O. Tūlis, 3. Karll, M. Mar- Sluncziame pinigus in visas dali* svieto.
Lietuvos Sunu draugyste laikys savo valkų gub., Vignaliu kaimo, Gražiszkiu ar ka* kita* teiksi* duoti žine adresu:
kvinas, P. Ambrose, P. Malžinskas, D. Laivakortes parduodame ant geriausiu
metini susinnkima 28 d. sausio, 2 vai. parap. Gyveno keli* metu* Baltimore,
Vincentas Szliautorfs
po pietų ant 6tos gatves, Peddy Willims Md. Ji pati ar kas kitas teiksis duoti Box 61
Kewanee. III. Paruli, S. Rekežius, J. Sobeckis, W. D. laivu visu laiviniu kompanijų.
8. MACK,
Cook, 8. Vasiliauskai, 8. Szlaszas. J. Ja*
saleje, Bpringfieid, III. Visus lietuvius žinia adresu:
Pajieszkau savo draugo Jurgio Mato- ksztas, F. Kizilauck**, 8. Ruria, J. Szid- 212 First st.,
Elizabsth, N. J.
kvieczia ant susirinkimo atsilankyti, o
K. Urbanavicze,
ko, Vilniaus gub., Traku pav., Eseno lauckas, A. Labanauskas, A. Karilauc- firach 102 Ferry st.,
Newark, N. J.
kurie da nepriguli, prisiraszyti. K vie 534 S. Pacest.,
Baltimore, Md. valsčiaus, Stakliszkiu parapijos, Padka*. J. Ambrose, J. Sobeckis, K. Milton,
šąją visus
' Pajieszkau savo puseseres Marijonos reszkiu kaimo. Pereito meto gyveno J. Gotauta, L. Žilus, A- 'Doekarta, P.
Komitetu.
Tik per 40 dienu. Visos knygos
Kunciutes, po vyro Savickiene, Suvai Forest City, Pa. Turiu labai svarbu rei Jaksztas, 8. Margis, Jem Ray, K. Vilkis,
už $5.00,
ko gub., Vilkaviszkio pav,, Visztycziu kale. Jis pats ar ka* kitas teiksis duoti M. Lapinskas po 25c; J. Uksas, A. Ribar
CAikrodelis Dykai
1 Gyvenimai Visu szventuju, ant kiek
Ant Baliaus.
parap., Reciunu kaimo. Paskiausiai gy žine adresu.
po 15c; A.Oiialis, F.Žaritis, F.Ožialis, J.
vienos dienos meto; 6 dalys drūtuose ap
Nedalioj, 4 Vasario
Juozapas Uložas
veno Cleveland, Ohio. Ji pati ar ka*
Breker^A.Žillnski, J.Ofrars. 8. Dcakar
(February), 190610.,
daruose preke 31.75. Boa
t28
VVilmerdlng,
Pa.
kitas
teiksis
duoti
žinia
adresu:
tas
po
10c.
Viso
321.75.
Pasiusti
„Lie

“Lietuva Kliubas“
2 Biblija, arba Szventos Rasztas seno
Mrs. Anna Dezban,
laikys savo pirma ba
Pajieszkau savo broliu Francziszkau* tuvos” redakcijon.
ir
naujo testamento,' 1448 puslapiai, drulių, Freiheit Turner
Route 2
Aurora, II . ir Martino Szalcziu, Kauno gub. ir pav,,
Isz G ai Ii t zin. Pa. J. M. Nori tokai 32 00;
suose apdaruose, spausdinta lietuviszJ
Kiveris,
A.
Moczekalhis,
8.
Savlukas,
Pajieszkau save tikru szvogeriu Jur Cziskiszkiu parap., Szlapacziu kaimo.
sted st. Prasidės 5 po
koj kalboj 35.00.
piet Muzika Kieferio
gio Junczaus ir Povilo Brindžaus, teipgi Jie patys ai ka* kita* teiksi* duoti žine U. Vitinauckiute, F. Macejuuas, F. N83 Pekla, arba Amžinas Pragaras, dide
inženga 25c ypatai.
vitska*
po
31.00;
P.
riebulis,
J.Menozinsadresu:
*
savo pusbrolio Dom. Vainckio, visi Kau
le knyga, puikus naudingi skaitymai'su
1 neinant in sale gaus
kas,
M.Krlvierlene,
P.Jogis,
A.Vizgirda,
Jonas Szaltis,
no gub., Raseinių pav.. Jie patys ar
giesmėmis apie kanczlas pragaro, drukainas tflūeta su nu
Box 41
Wilson, Pa. J.Andruszkevlczlus, J. Saikarskas, J.Ur- duose apdaruose, 500 puslapiu 31.25.
kas kitas teiksis duoti žine adresu:
meriu, kuriuo m turės
baltis J. Jogis po 50c; A. Macejuniute,
iazloszti auksiAntanas Pocius
4 Lletuviszkas Dainorius susidedantis
Pajieszkau savo draugo Juozo Jaku
ikrodely, kurv
V. Vizgirda, J. Valtis po 25c. Viso 313.25
Bush,
III.
'
Iss 196 pusi., su 400 dainų visokiu dai
bausko,
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.
ir
liubas leis ant iszPersiuntimo kantai
12
imejimo ta vakaru.
nių, drueziai apdaryta knyga 32 50.
Pajieszkau Juozo Damizzaucko, Su parav. Apie trys metai kaip Amerike.
Visos tos knygos kasztuoja tad 313.50,
Turiu
svarbu
reikalą.
Jis
pats
ar
kas
valkų
gub.,Vilkaviszkio
pav.,
Bakszisztra 38 kuopos S. L. A. susirin
Lieka 313.13
bet kas paims visas antsyk parduodu už
kiu kaimo. Pirma gyveno F it Ubu r g, kitu* teiksis duoti s)ne adresu:
kimas.
* Isz Delray, Mich. P. Urban ta* 35 00;
35 00.
Jonas Kauneckis
L. Adomaviczla, L.Urbantiene po 31.00;
' Nedalioj, 28 d. sausio, 2 vai. po pietų Pa. 13 metu kaip Amerike, Apie 40 metu
Kas nepasitikėdamas nenorėtu siųst
Pittktoo, Pa. A. MatljoszaiUs, K.Orentas, A. Ssalaszeamžiaus. Jis pats ar kas kitas teiksis 97 Centre st.
atsibus extra susirinkimas 38tos kuopos
visu pinigu, gal prisiusi l ar 2 doliariu
duoti žinia adresu:
viezia,
V.
Baniam*,
A.
Urbantukas
po
8. L.
svetainėje 73 Grand st, Brook
dėl užtikrinimo, kad ima, nusiusime jam
Mrs Anna Sabakaitiene,
Reikalauja kalnakasiu ir darbinin 60c; M. Mockus, J. Antaolaitis po 25c.
lyn, N. Y. Sanariai teiksitės ant jo at
knygas, o likusius damokesant ekspreso,
83 Endicott st.
Boston, Mass. ku prie visokiu darbu anglių kastynese Viso 310.00.
silankyti ir bertainine duokle užsimokeatsiimdami knygas. Adresuokite:,
Indianoje. Atsiszaukti adresu:
1 ti, teipgi teiksis atsivesti naujus, noriu
Isz Brooklyn, N. Y. S.Briedis, P.SzaPajieszkau savo draugu: M. Samue
O. G. AGENT,
Asping and 8weet,
dulskis, J. Balcziunas, A. Birgel po 31;
osius prislraszyti.1
lio, Juozo V. Vosylių, Jono Jankancko,
Brooklyn, N. Y.
20 W. Madison, 190 E. Van B u re n, 81 8. J. Bimukevic*!*, B. Staniulis, J. Desike- Bto. W. Box 14,
buvusio
1903
m.
Sesule,
Wash.,
Rev.
J.
Sekr. A. Lesniauckas.
Canalsts, Chicago, III.
viezia,
P.Zarekua,
K.
Stripeikis,
L.Para8. Chefanooio, Juozo Narkuno, Jono Su
Linksma naujiena dėl visu Cbica- jotos, J.Pateluno, buvusio 1902 m. WinReikalinga mote^Įstke ar mergina dauckas, K. Satkunas, P. Srieki*, Kar
Apgarsinimus.
ui gaspadine mokanti gerai valgi patai
gos lietuviu.
Lletnviai važiuojanti in Lietuva gera
ber, Pa.; Wm. Parnovo, Antano Avižo syti. Atsiszaukti In “Lietuvos" redak velis, T. Rinkeviczta, K. Lapouauckas;
S.Czernika* po 50c; Szirgautas 25c; Dem- užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
Dr-te broŲszkoe pagelbo* Szv. Petro ir nio, buvusio 1903 m. 8. Boston, Mass. ir cija.
Povilo parengė savo kasztais dideli Pik Jurgio Januszonio. Jie patys ar ka* ki
ny, Zapalskis po 10c; A. Slominskis, P. zą Wilkauski, turtingas ar beturtis; rodą
Reikalinga gera mergina terp 20 ir 80
nike, nedelioj, 8ta diena liepos (July), ta* teiksis duoti žine adresu:
kožname dalyke. Degtine Ir alus pui
metu amžiaus prie grosernes biznio kai Butkus po 5c. Viso 310 55.
1906 m. puikiausiame darže Shutz Perk
Isz Montreal, Canada. J. 8., I. Kro- kus. Neužmirszkito adreso: .
A. B. Sueata
po pirmaranke. Turi gerai mokėti lie
Riverside, III, Teipgi praneszam vi Bee P. G.
J. Wilkovaki,
Washington statė tu viszkai ir lenklzzkai. Uždarbis geras. kauckis po 31.00; K. CFriusznauckaz, V.„
D. Kutor, Garfleld P ark, III.
Maslz,P. Rugieniuz, K.flirauckas po 50c HS.Grand sM
soms godotinoms draugystėms ir Klu
Hoboken, N. J.
Pajieszkau savo pusbrolio Petro Ben(2—II)
bams, idant toj dienoj nedarytumėte jo
V. Žvingila, J. Szalopzf J. Pozne., P.Rudoraio, 7 matai kaip Amerike. Tu
kiu pikninku, teatru nei bailu, kad to
Reikalinga dora ir szvarl mergina prie gis, K.Siaugaitis, P. Kuku|ckis, P. Jusiriu labai svarbu reikyla. Jis pats ar kas namu
darbo, prie trijų žmonių be valku keviezia, P Vorszke^lcziž, T. Klubis. J.
kiu budu vieni kitiems ^užkenktum.
kitas teiksi* duoti žine adresu:
Tegul atslszaukia ant adreso.
Krakaucka* po 25c; F.Ernais, M. Pui
Teipgi praneszam* visiems Chicagos
Jurgis Plečkaitis,
J. P. Rashinskas,
doke, 1. Mal;szauckafepe'45c; S. Kvietgodotiniems tiutiecziams lietuviams,
Box 48
Ehrmandale, Ind., Vigo Co. 3213 S. Morgan st.
Chicago, III. kauckaz, J. Pk>ni», E, Kddruz, J. Smiljauniem* ir huauguslemg, kad musu
(I-II)
Pajieszkau savo draugo Motiejau* Zagus, M. L.,A. VaslUns, F. Spiicaz M.
draugyste Szv. Petro Ir Povilo numažt
V. po 10c; F. 8adausk*v r.Jurga* po 5c.
no instojlmo mokesti nuo 15 iki 35 m. rambuko su jo prislėgė, Suvalkų gub.,
Pa gaukit Vagi.
tiktai ant 31 00. Minėta draugyste yra Naumiescaio pav., Bvetusztnoe gm., AnViso 37.85.
8. E. Corner LaSalte A Washington eta.
Kazimieras Dauktzis pavogs‘nuo ma
Isz Lebanon, N.YY A. Poreikis 31.00.
seniausi* Chicagoje; jau 14 metu kaip tubiszkiu kaimo. 5 metai kaip Amerika.
CHICAGO, ILL.
Isz Coalgate, Ind. ®er. JV. Juodaiti*,
gyvuoja ir iszmoka visas pagalbas tei Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žtnia nės 12 dol. ir laikrodėli 15 dol. vet to. Jis
Telephone Main 3642.
paeina isz Kanno gub., Raseinių pav., P. Viliumioskas po||.00j J.Levickis, M.
singiausiai, ligoniams ir posmertines. adresu;
Wienl n telis lietuvvys adwokat**, baigė*
Zidorius Skladas,
Teneniu psrapr 2 metai kaip atvažiavo Sukda, F. Korsik, B. Kočiok, F. Levec- mokslf įurliprudenollot osion Amerikoj
Norinti prigulėti ir už maža inmokeati
103
N.
Q|h
st.
Brooklyn,
N.
J.
iss Anglijos in .Pennsyivanija, bet nesi kls, J.Valaitis, A.LstOna* po 50c; V.9ze- Weda pręwas kaip clwlli*zka* taip ir
instotl, teiksi* pribūti ant mitingo, ne
sake kokiame mieste gyvenęs, turbut ir
kriminaliszkas vvisuoee suduos*.
delioj, 28 d. sausio, 1906 m. 2 vai. po pie
Pajieszkau savo draugo Petro Bagdo ten apsivogė; tada atsibūti in Eltzabeih, įpi*, M. Ris auokas po 25c'. Viso 36 00.
Isx Smithdale, PJ? A7 Babuscis, 3. Be*. 8119 8.HaMsted arti 81 mos.
tų i n parapijine Apvaizdos Dievo salė, no, Kauno gub., Raseinių pav., Lauku N. J. Jis yra 5 pėdu 9 coliu auksztaą,
Tel.Yards 6046
ant 18 ul.lrUnion av. Paprasti mitingai vos parap., Mikuliu sodžiaus. Penki me geltonu plauku, juokdamosi patraukia Matulionis po 31.04^ lūžiai i u na* 50c;
J.
Aszukauckas
250;^.
Lifponys
15c;
F.
atsibuna ka* paskutine • nedele menesio tai *atgal buvo Bduth Chicago, III. abidvi lupas ir labai iszaisziepls. Turi
apie 30 metu amžiaus. Banda skusda
minetoj salėj,
Jis pats ar kas kitas teiksisduotl žinia vo kasdien, in veidrodi žiūrėdavo kas Treinauzkas 5c. Viso 32.95. A
Aukos L. 6. D. P.
Dr-te Brol. pagelbo* Szveuto Petro ir adresu;
minuta. Lieso veido. Kas pagaus gans
Povilo
5 dol. dovanu.
Vikt. Vaitkus,
ANGLI8ZKO8
Wn>, Jonikas, prez.
z
Stanislovas Audinį*,
320 5th st.
*
E. BU Louls, III.
Didelis Atidarymas.
211 First st.
Elizabethport, N. J.
Kas. A. Paliulis, prot. sekr.
to
isztarlmu kiekvieno žodžio lietuviszPajieszkau savo dvieju broliu, Vinco
Atidaręs nauja saliu na G raut Works,
. 59 Weat 14th Plaoe.v .
kal
— sekanczlai; soow (»oo)< sniegas,
ir Juozo Mateikiu, abu Buvalku gub.,
Dl. darau balių jo inkurtuviu. subatoj ir
Penktas Metinis Balins su Kon Vilkaviszkio pav., Vatkelionių gaUno, Ant pardavimo groseme ir bu- ■edelioj, 27 ir 28 sausio ant kurio grajys know (no), žinoti, leaf (lyf), lapas Ir U.
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pneserne.
certą.
Gražiszkiu parap. Vienas jau 19 metu
pirmos kliasos muzika. Bus daug svssluntimn
$1.20. Pinigus yra geriausiai
Amerike,
o
antras
90
metu.
Ka*
apie
Senu,
iszdirbtaa
bizni*,
boturlu
ir
len

oaiu ir visi galės kuogražiausiai paaiScrauione, Pa.
Lietuvos Dukterų S. duos žinia gaus 31.00, nes turiu lako *pgyventoj vietoj. Biznis ein* ant saokti Ir pasilinksminti. Visus aplinki pcisiusti per „Poetai M onoy Order” ant
dr-ste, parengė panedelio vakar* 29 d.
svarbu reikale. Atsuzaukti ant szio ,,«z*h , knygueziu nėra. Norėdama*
sausio, 1006 m , penkta metini bailu su adreso:
daugiau apie ta! dMižinotl, raszyk ant nius ir pažystamus kvleczlu atsilankyti,
o busite kuogražiansiN priimti.
adreeo:
koncertu, kuri* prasidės 7 vai. vakare,
Jurgis Mažeikis,
P. MikoUinis
Charles Jurkus,
svetainėje Mūšio Hali. Meldžiame Ha- 59 Wex£ord st.
Brightou, Mas*.
115
Salem
«L
-.
1404
52
av.
and
14th
si.
Orant
Koris,m.
tuviu ir Uetuvaiosiu susirinkti kuoskail(9—II) ,

Skaitytojams.

Bidžbusias

Eldstojas

LIETUVOS

OnSASSlFKORCĘ

Lietuviškų Knygų

PINIGŲ SIUNTIMO

924r33-st Chicago,III
Reikalaudamas Šifkortės, ar siunsdamas Pini
gus i Krajų, nejieškok kitų agentų, nes
niekur geriau nerasi kaip pas

A. OLSZEWSKI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

Draugysčių Reikalai.

Oia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ip Šifkortes iš
eina pundais kožną dieną.
*
Čia yra Didžiausia Krautuvė Lietuviškų Kny
gų. Čia randasi geriausios knygos išsimoki
nimui angliškos kalbos. Rašyk tuojaus ir gau
si Knygų Kataliogą.
Su visais reikalais adresuokie šiteip:

A. OLSZEWSKI,
924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL.

F.PBradchulis

Attoruey and Coanselor it Lai.

CUnter of Conunerce Bldg. Room 701

Gramatika

kalbos

■■

Vyrai Lietuviai Ura! visi pas

Juozapa karpi
Pirmas sportiszkas Balionas Kenoshoje,
Wis. užlaiko importuotus gėrimus ir pui
kius cigarus; puiki užeiga atėjūnams ar
jieszkantiems darbo, nes czion jie gauna
visokias žinias ir rodą. Visi szirdingai
kviecziami atsilankyti.
J. KARPIS,
317 Milwaukee avė.,
Kenosha, Wis.

Knygų Katalogas
500 Vanduo ant žemės, po žeme Ir viršuje temės. Rusiška#parašė Rnbakin‘a*. Ver'A DriEs. Išleido T M.D., Cblcago, JU., liuobusi U
paveikslėliais. Aprišo visas vsnd-as
permainas ir veikmes: kaip ils persikeičia ir
kyla in viriu ir tenai tveria debesius, deūeįiai
I»daiigė*e atvėsę, keičiasi in vandens lašelius
ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, iš
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas kartais už
dengia člelus kaimus ir laidoja savo pusnys*
žmones ir gyvulius, paskui tirpdams nuo sau
lės. keičiasi in vandeni ir užlieja laukus, išrė-

lOc

žemės

590 Žemės Istorija. Parašė S. M. Išleido T.M.D.,
Chicago. III.. 19i‘l pusi. 66. Su paveikslėliais.
Pagal moksliška ištyrimą aprašyta kaip ir per
kiektotnžlu tvėrėsi žemė, kokia ant jos pirmlauslai radosi gyvybė, kaip U vystėsi Ii že
mesniu veislių In aagitesnes. Ir tt..... lOc
007 Ar vyskupai ValančiusJ'Valančauskas] ne
buvo vilingu lietuvystės? Parašė kn. Deiubskis, Išleido Rustvienijimas Lietuviu Laisvamaniu Ame r., Chicago, III, 1901, pusi. 87.15c
03OEthnologija arba mokslas apie žemšs tauto*
Pagal Dr. M. liaberlandta paraše Šernas.
Chicago. Iii 1903. pusi. 667. Yra tol svarbiaules žmonių veisles. Jiparodo visu viešpatys
čių. visu žemes kraitu ir net mažiausiu sale
lių žmonis ir ju paveikslus. ApraSo )u kilmes
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą Ir abelnai vieką. 11 patilpusiu paveikslu matysite
Amoniu gražia, prastu Ir biaurlu. tulu visas
Iranas plaukais apžeies, veidas į beždžiones
panaius. Raitas šventas sako: ,,8ntwre Die
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo,*' bet
pažvelgus į tulu žmonia veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie iš
ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori
pilnai pažinti Amoniu Istorija tegul perskaito
lis knyga. Preke neapdarytos........ A12.OO

075 Lenkai Ir Lietuviai naa 12S Iki.1430ra.
Parašė purei lankiškns isuMJCMs EMsitalal*.
Chicago. III.. 1899. pusi.64. Yra tai spzašrmss
Lietuvos su Lrukija susivienijimo ir jo pasek
mės. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuni*
(raikščiais: Keistučiu, Vytautą iš kitais, ka
Krskaite suprasite, nr mum* prielelystė leni naudinga, ar blėdinga....,.................. 15c
07K Lietuviu pratėviai Mažoje Azijoje n no se
novės iki jie pateko po valdžia persu. Parašė
•Lietuvos M v 1-1 oja*. Chicago. UI., 1889. pusi.
283 ir 4 didelės mapos, parodančios vietas, kur
senovėje lietuviu protėviai gyveno 800 metu
prieš Kristaus gimimą......................... ...5Oc
720 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicago
UL, 1888. pusi. 94. Su paveikslas ir tnapomis.
Trumpai ir suprantam*! aprašo} visas S dalis
svieto ir visa sėmės istorija, teip kaip didelė
•geografija. Ji geriausiai atsako reikalam*
pradiniu mokyklų............ .................. 25c
722 Trumpa senobės Istorija. Pagal prof. R. _
Vipper, vertė ii rusiško* kalbos D. Su paveik
slais senovišku liekanų ir 5 kdioruotais žem- lapini įmapomis], Chicago, III.. 1904. pusi.
••• 306. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo se
niausiu laiku, daug metu prieš Kristaus gimi
mą iki nupuolimui Rymo viešpatystė* SI OO
Apdaryta........................................ *125
851 Apie turtu išdlrbima Parašė bebram, ver
tė 8. M.. Chicago, III.. 1900, puri. 139. Veika. Ia« gvildenanti* politiškąjąekonomija,kokiai*
keliais išsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir
kaip atslllepui ant draugijos gyvenimo..35c
850 Aukos Kares Dievui Paraše Joną* Gražy*
Chicago. IU., 1902. pusi. 40. 61 knygele ap
rašo kokios kada kare* buvo, kas buvo ju
pricžasčia. kiek jos kaštavo, klek bledes žmo
nem* padare ir daro, ir ka* į jas žmonija šta
me....................................................... ..lOo
80d Baudžiava Lietuvoje. Parašė Žmogus. Iš
leido T.M.D., Chicago, UL. pusi, 76. Yra tai
baudžiavos istorija, kokiu budo ji Lietuvoje
invyko, kaip kankino lietuvius, kaip Ūpai tvė
rė, kada ir kaip topo panaikinto....... 15o
801 Dr. 3. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. H
rusiško išguldė V. Gintautas. Chicago, UI.
1908, pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba
sunaikino ir sudemoralizavo Lietuva ir kaip
ji kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai...,15e
870 Dvyniai Vagiu. Parašėdcn. Dembskis. Iš
leido Sūri v. Liet. Laisvampaiu Amer. Su pa
veikslu autoriaus ir paveikslėliu Loakoono
grupos, Chicago, UI. 190S, pusi 88. Knvgeld \
patiekta reikalui pakėlimo moteriškės Ji nu*
rodo priežastis, dėlei kuria moteriškė topo že
mesne už vyriški tr paduoda rodykles ant jo*
pakėlimo
- ....................-200
971 Užmušima* caro Aleksandro II. Paraše Jo
na* Gražy*. Išleido Sualv. Liet. Laisv. Chioago, UI. 19(8. pusi. S8. Knygute aprašo ki
limą ir lankstymas! reroliucijiško judėjimo
Rosijoj, kova su earizmn ir. kaipo pasekme
tos kovo*, užmušima miuetojocaro.!..... 15o '
1135 Hygieua. Daktariška knyga arba mok*las apie užlaikyma svclkato*, iš kurios gali be
pageliai* daktaro išsigydyti nuo daugybė* Ii-

641 Geografija arba 2emės aprašymas. Pagal

Geikie, Nalkovski ir kitus sutaisė Szernas.Chicago. III. INO. pnsL 469. Su paveikslėliais. Ai
škiai ir suprantamai aprašo visa musu žeme,
jos pavidala, diduma Ir platuma, jos kalnus,
ju vardus, augiu, vulkanus metančius M savęs
agni: iš kokia sluogsnln susideda žemė, kur ir
* kiek joje anglių, geležies, aukso, druskos ir
kitu mineralą; kiek mariu, ežeru, opiu; ja
vardai, plotis, gylis; koki knrtaoee vandenys:
suras, prėski, saldus ar kartus, koki juose gy
vūnai gyvena, ir tt. Kiek kurtoje žemėje yra
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai, užsiėmimai, pramonės Ir ttesos;koklmi«-

sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
leto Alenu neuusOeidžia arba neužteka, ir
tt. Preke
.....T.
-...................
OO
Apdaryto
.................................... S9.BO
0SR Istorija abelna. Dalis I. ParaSė Dm* A.
Haeevičla. Chicago, UI.. 19M. pusi. 4«. Su pssveikslais. Aprašo viską, kas ant svieto dėjosi
nuolaikų SM0 prieš Krištolu gimimą iki

037 Istorija Suvianytu Valstija Sziaurinčs A-

merikos. Chicago. Ui.. 1896 m. pusi. S64- Ap
rašo kaip Kolumbas atrado AmerOtokoki čia
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
siai 9 Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios karės buvo, už ka kariavo Ir kokiuose mo-.

kollngtoasi* Amerikoj
pratimo kokias jis čia
valia daryti,kM na....
................... I1B5
Apdaryto.................................
000 Istorija Chicagos Lietuviu, ja parapijų ir
kn. Kraučluno arova sa lalknU^ii»*‘Lietuya
barusi balandžio ntaeayja, tSBU Uhica«o. UI.,
' puti. 666. Yra čia surinktos viso* tikrinusios
žinios apia Chtoa«oa lietuvius ir vis* k n.
Kraučiuno prova, kuri toaėal per SOMM kriminališkatnesode, žodi* in žodi; X<-ipglfotografijo* abieju pusiu
ilit-.
—-.
rLletuvo*” išleistojo, redaktoriaus ir paveik
slui Chteatro* »T. Junrto liet bažnyčioril.OO

007 Kražių Skerdynš

ti nuo tūkstančiu liga, ui
kala, pailginti savo araži
,35c''
ir įvirtau tavo vaikeliu*.
H52 Kaip geriausiai laidoii numirėli? Piešinys
DroL. Wehl*m. »augfAko IšgnkH kun. V.
Dembskis. Chicago, IU , 1900, pusi. 89... 15c
1270 Lietuviška* Lemen toriu* *e poteriais,
katokizmate ir mistranturu, Vilniuje. 1K3,
, pn»l. M.............................. ............... I....... ISc
1420 Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikėjlraiški, moksliški Ir d-augljtšnl politiški. An
tra laida su priedu, Chicago, Dl., 1901. ^usl.

1498 Lietuviškas Sapnininkas, sertnku^
149S
surink—3 iŠ
u
daugelio svetlmtoutišku
svetimtoutišku sapnininku ir sarėdysurėdy
ta* pagal tikra persiškai egi ptiška
ptiška sapnininką
sapnio ink*
to*
— tu
*u 210
310 paveikslu ir aprašymo
aprašymu planeta
planetų bei
paslapčių, kokias senovei
»etlov<-.s žmonės vartojo inspėjimul ateltės. -- Geriausiai išguldo
spėjimui
Išguldo visoviso
kius sapnus,
klos
sapnu*. Chicago, III.
IU. 1896, pusi. 2P60OC
ap60Oc

1515 Naujas Pilnas Orakulas arba knyga bur

tu. monu ir visokiu paslapčių, ir praktiška C.
C. St GermaieDelnniinyiiė. su paveikslėliai*
Surinko ir išguldė iš svetimu kalba 3. Lauki*,
Chicago. IU., 1904, pti*L 41A Knygos formato*
6x9 colius, ant viriau* apdaro kolioruotas pa
veiksią* burtininko ruimo. Yra tai didžiau
si* ir praktiškiausi* knyga monu, burta ir<Mnažinystė* mokslo,.,....................S3 OO
13 50
Apdaryta................
1019 Priedelis prie lietuviško klausimo, Chicago, 111^ 1906, pusi 36. Politiškas Ltettivo*
klausima*..... ......................................... 15o

•utatoe F. J., lietuviškai verte 3. Lenkt*. Chi-

nes

u
kai jaunikaičiu n m<
n įkaičiui reikale sus

ei tori ui ir
ibskis, Chicago. IU, 1900, puri. 16. lOo

aiškiai

024 33rdSt

ir mergina

,.40o

■

v
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“Lietuvos”
NEW YORK, N. T?
1. Lesnievrakis, 144 Ė.Houston 8t.
So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gendrolis, 19 Athens Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry sk
A* Stanelis, 79 Van Buren St.
BROOKLYN. N. Y. —
Stan. Rinkewiczius, 73 Grand it.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 133 8. Main sk
WATERBURY, OONN.

Vincai Žubrickas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

Baniai kur tu
Bffi? Nugi pas

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St„

’
BALTIMORE. MD.
L. Gawlls, 2018 N. Washington st
PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2nd St.

PITTSBURG, PA.

Jonas Ign< iŠ, 13 Diamond 8quare S.S.

i
WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.
, BROCKTON, MAS8.
Petras Marcinonis,
63 Blenjiale, St.
MINERSVILLE, PA.
Juozas Ramanauskas,
SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road
WILKESBARRE PA.
A. P. Ajeck, 66 N. Hancock st.
WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

Knyga

Naudingi

VISIEMS

KNYGA

dykai!

vyramai

Chicago Med ical Clinic

Petras Szlakis,
8321 Aubarn av.,
Chicago, IU.
■ (Tarpe 33-ioe ui. ir 33-io PI.)
Telephonaa
Yarda 8012.
•
,
t

SCRANTON. PA.
Jossph Petrikis, ' 1514 Ross Avė.

JZABETH, N. J.
Dom. Boczkus,
211 First st.

Pasirodavyk su Lietuviszku Daktaru

labai iiztroozkM, o
psaji galima štaivedytl, dm jis turi
pulku ir Malta bavarskaalu, gardžia
ruzka oczlizczenz
t
' arielka, cigarui net
ilz Havanos, o iszaigerua gauni žmogui
puiku užkandi kiekviena diena, tat jau
Ilgiau iu Umiste kalbėti negaliu. Lik
veikai turiu įkubintii. Pna to jii turi
puikia sale dėl veceliu Ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz už tlumocziu
■usikalbetl angliMkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu ui dyka viso
kiuoie reikaluose ir provoee. Atvažiavę
iiz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

t«

H
H
Naulsinial Iszrastos Medicinos:

___
Naujaus

vaiitai yra pa»ekmla<lau«l, wdo daugybe
Ilgu. Plaukui tikrai staugiau, (linkima, pleit»aaą», papuozkut Ir daugel kitu Ilgu eu naujau
tiu būda Radikal gydymas, paraižykite pae
įbubu

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
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 pūslės ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmintj,
pražudytą vyrišką pajiegą per saviza?ybą, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsLieka be skausmų.
Aš tukstaniiua išgydau vienais metais.
.
* Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
AŠ galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atšilauAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.

Prot. J. M. Brundaa
New York ABrooklyn, U. S. A.

KOZMINSK1 & YONDORF,

Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

New York City.

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

73 Dearborn st.

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
K. Rinktu,
Felik. J. Gal minas
Stanislovas Valaskas.

Kur gali gauti „Lietuvą”

Mes skolijame PINIGUS ant turtenybiu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai
apmokami dosniai.

MABJA DOWLATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Szaullu pavieto.

723 W. 18th Street

„Lietuvos” redakcija turi aavo agentus
Brooklyne,-PhiladelphijoJ, ir Baltimore

w

Brooklyn. N. Y.
E. Froomes,
73 Grand st/
4- Dlržulaitis, 155 Metropolitan avė.
Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028/Bo. 2-nd St.,
.
Bo^on, Mass.
F. J. Mackevicz, 83 Endicott St.

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

167 DEARBORN ST.

Pas szituos agentus gausite „Lietuva”
už 5c. kas subata.

ANT KAMPO MONROE ST.
ROOM 506.
5TO FLORO

CHICAGO, ILL.

Pinigų Preke-

924 33rd 81..

Chicago, UI

Dr. J. Kulis
Lietuvio gydytojai ir kirurgns

8255 S Halsted st., Chicago, U
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
vyru. Taipgi turi didele praktika ir gydb pasekmingai visokias limpancsias,
užsisenejusias ir paslaptingas vyru Ii

Vyrams Tiktai!

Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO

844 South State St. Chicago, III.
Ineiimaa Dykai.

Patemyk stebuklus Os teologijos
„
„
Fiziologijos
„
„
Neurologijos
„
„ - Pathologijos
Mokykis pradžia žmogi sakos rasos nuo
lopezio iki grabui.
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.

Atdara kssdiea nuo » ryto Iki 12 vidurnakczlo.
Pspraszyk dažluretojo prie dura lietuviszkds
Knygos visai dykai! Atslszankit sziadlen.

844 South State St. arti Harrison
CHICAGO, ILL.
Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydanczioa, tik ui 62.C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti.gal▼a pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas;'preke
tik 82.00.
Jei tikrai reikalauji pagelboe, nelauk
toliau, vartok jas dabar, nes tolinus ju
preke bus triguba. Norintis atsakyme
gauti su rodą, tepris u n ežia 10c. stempomis. Nuo musu m e todos tukstancziai
pasigelbejo. Paraižyk aiszkiai ka nori.

Teiefonuot galima iss kiekvriesos
aptiateM.

< Oras, karino mes kvėpuojame.

Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,
A E. Cor. Sharp A Camden str.

Iki 500 rubliu, rublis po................... 52j
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c
Virsz 1000 rubliu, rublis po................ 52c
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
30c. ant paczto kasztu.
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikszcziotu ir niekur nežutn, tai sius
kite per,'Lietuvos”' rSdak eij 4,' Adresuo
dami:
A. Olszevskl,

Telefonas: (Janai 7082.

Priima ligonius kožna diena
nuo 8 iki 12 ryto.

Sztai agentu adresai.

"*/

Czionai su dadejimu yvairiu elektragydancziu maszinu ir instrumentu,
efemu pasirengęs priimti ligonius ir
i&ztirti j u ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo
praktika paszvencziau vien aut gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai
ažendieąesu pasekmingiausias epe- '
cijalistas'visO) Chicagoj. Mano gygyduoles •fesiranda jotaoj aptiekoj,
nes jos yrK mano išrastos ir man
vienam tik žinomos. . Per lai&zka
arba 'asabiszkai duodu rodą dykai.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams reikalaujantiems pagelbos prlslunskt
kopija garsaus recepto dykai. Ne O.O.O.
no apgavingus vaistus, tiktai recep
tą. ftrtkaityiite ttia paMrg»
ATSARGIAI.
Szl pasarga yra vyrams sugriautos aervlMkos sistemos, kurie per savo jaunystes klaidas ja
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
bandė patentuotus apvavingu* vaistas, elektriazkus diržus, “speeialistas” ir kitas netikusius be
vertes gydymu. Nuo diržu nepsgysite, o n uolo
tai vartodami vaistus sunalkysite pilvo žlsbczfojitna, stnnodisiite visa sistema Ir padarysite
aavo liga peiszgydoma.
*
Daug metu asz kentėjau savo jaunystes klai
das, nervitzkuma, naktlnins tekėjimus, skoka
vyriszkumo, silpna atminty, stoka ambicijos,
neramumo, gėdingumą, strėnų skaudejima. visatiny nusilpimą ir U. kaip peiksiąs pirkau Ir vsrtojau visokias patentuotas gyduoles ir viską ka
tik iszgirdes. Ant galo buvau priverstai vsžiuotitn Eropa pagelbos jisszkptl pas garsu daktare,
kurs mane ir iugyde.
To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai
buvo nžraszyU, asz Ir dabar turiu pas save. Kaip
tai sunku yra pagyti nuo tu ligų asz žinau isz
patyrimo, todėl asz nbrlu ir kitas pevelbetl. Kas
man apraszys savo liga, ass tam pasiusiu užpeozetvtams laiszke to recepto kopija su patari-.
mals dykai. Asz jau gavau sztmtns laiszkn įsa
visu szlos szalies graužta nne vyru, kurie reszo
kad Imdami vaistus pagal szy .recepte visiszkai
pagijo, teip kaip ir asz.
Recepte užraszyti stiprus bet nsvodingi vai
stai ir receptas taip paraszytas kad vaistus ga'lma gentį kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus
Knigrn. Gavę receptą, jei nenorėsite petys .eiti
aptieks nžeteliuoti vaistus, tai parsszskite
man, o asz jutas juos ežia Chioagoje pasirūpin
siu Ir prtsiunsin. Ass nesuneziu C. O. D. kaA
iszvilioti nno jus pinigus, arba perduoti jumis
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu patempsite
mane kame nors neteisingu, galite tai paganyti
szitame puošiame lalkrasztyje.
' Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama,
taigi rausykite man siiandlen, o gausite to rec>-pto kopija ir reikalingos patarimus dykai
tuoju u s. Szy pMiulitima aus gailu atlikti be jo
kiu jutus kasstu. Adresuokite:
f
C. Bentson,

P. H. box 655, Ctilcato, III.

Morris Foršt and Co.,: Prttsbtfrg, Pa,
Vieninteliai sgengai ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.
Dr. Jena Sirrom’s
Dr. Jean Sirrom’a
Kepenų Kartuoles
Skilvio Kartuoles
11.00 už bonka
11.00 už bonka
Vartojama daktaru ir Ligonbucziuoee po visa svietą.

PREKYSTE: ,Aekilnlij
-

ir Sidabrinių tavtrą,
visokią miuikalltką Inili—Uį

— ■

gromatoms d ruknoj amų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
iš kurio matysrjog mano ta vorai pirmo*
kliasos, o prekės prieinamiaužios.
Ajsteliavimus atlieku greitai, ir išsiun
čiu | visus Amerikos miestus. A ikesąst

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

Aplinksmiūk Savo Namus.

Bu NA MINK t AIDIMO MAilNBLM, UomUuiU ir gigimuia mtMlcalUkapritlaiM natnatM. * Ji sutelkia den
giau smagumo negu limta d aitriu vtrUt vargonai. Visuo
met gatava. Jokio mokslo muzikos nereikia. Kūdikis gali
Žaisti. Kožnas pirkikas stebisi ir džiaugiasi, nes ją lau
kimai yra toli pereinami. Zaidiia daugiau ntgu wo ituiv, pagal parodymą surašo pridedamo prie kotuos skry
nelės. Ji gali būti vartojama Možyt/oss, terp ptadorty
ir kitokią draugysčią pritarti giedojimams. Atmoka Mvo kainą su viena nakčia, sutelkdama muziką šokiams.
FHžaidžia maršus, valcus. polkas, kadrilius ir operines m»r
Įledijąs, kaipo ir vėliausias dainas. Galima atkartoti ialr/Xsnl pagal norą. Arba žaisti naują. 7Wo4 tt.oa, dal.lame
apdare, su muzika. Reikalaujant, mnslkališka skrynelė
/ • yra siunčiama aptaršius 6B.OO1 Uektays užmokama ap•
turėjus per Ezpreso kompaniją. Agtntai daro pinigut.
Pri alūnai* So. steni pa dol katedioco.

MARES hoRe

r Ap

_ _

Alt 17 Akmeni
RalIroaefjItFOdfllh
Patentuotu tegali*
tortus, susukta užsukt
man ir nustatomai vy
riszkas ar moteriszkas
18 K auksuotas, dvigu t
•-Hunting”
tukszta
iaskvfetkueta*
gerai laika rodo
ėdama;
tarnu,
ai lalkz

MEDEGA
VAISTU.

uyga ira
naudinga turėti

r.J.P. Woed,
BU MMTBlba
Dr. Richardaon
Dr. Vanderbek,

prisius 26c. pi
nizaia isznerg.

Surinkta re
Paraiyta

Snraszas standariszku vaistu
ardai, nuo ri
to kiu ligų. Prie
tam ir visokios
medegoa rakta
tas augmenų, su

ey Order.
Perku pezems ir
agentams geras
pelnas. Adriana:

V. J. Petkon,
.S0.1N.MAJN 81.

BROCKTON,

MMM

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinieae Kunigams iszdir
ba:- Kapas, Arnotas. Dalmati
ka, Alias. Stalas irwisusb«žnytiuiua gaudes. Visokį darba at
lieka »-timisztaai in laiką.
NoretU nou . guodotinoa Dr-trs,
arba gusdotiniiKunigai, kad Jutu

Guodotinoms tautiszkoms ir baž
nytinėms draugystėms iszdirba:-

Karuk<r«, AmerlkoniKzkaB
Weliawaa, Szarpaa, Juos
tas, Kokardas, Ženklelius,
Kepures ir dėl Marszalku
parėdus.

Kioelsior liteli Co..

>00 Central Bank Bldg, Chicago.

1

H

Chicago Medical diiric,

344 S. State Street,

arti Hairison ui.,

CHICAGO, ILL

ia

/■<

Szaltinis Sveikatos
- "

>

i

-

Plaukiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
kleisti jai įsisenčti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimų gerų vaistu, arba
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais'patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
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-ro
E. C. i Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenčjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j j j nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Collins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?
,
:Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collihs Med. Institutas
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas daktąras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei
škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yrą išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur
kitur negalimą gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
Issgydyta nuo
i*7<v(iyt*a nuo
Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moterividurines
^renmatic^obt1! tos lig°niams» tai matyt iš daugybės padėkavonių sakos
likos.
utaisenęiiuio* n- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam -In- M. Vldlcslene
Jon. zabakevioe statutui ;pa gal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdi, Westwood.
Box 86,
paduudame čion kelias:
Garbingas Profesoeian;
Taikia priimti nuo manęs, prastos žmonos
llrdtngą ačiū ui iigydymą manąs nuo neregoliarilkos mėnesinis, varginusios mane per 6
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai sllCnoae, gėtitnas vklurią. koją, skau
dėjimas galva*Ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi
apsistojus baltosios Vėl mane laikinoj Per vi
są tą laiką perleidau daug visokią daktarą ir
suvartojau daug visokią abeją bei vyną, bet
veltai ir tik kada apraėiau savo ligą jums tuo
jau nuo prlsląstą jąsą vaistą pasveikau Ir to
liao visai išgijau, imdama tuos vaistas, ui ku
riuos siunčiu Tamistai širdingą padėkavone
T. Vyslockienė.
76 Saratoga St.
Cohoes, N. Y."

Dauffffili. ProfetorUa Ir Specisllste:
Su linkimi Slrdžia pranešu Tamistal. kad
e.iu visai sr.lka* ir Huotat nuo reumatizmo
*kau.m<| irdierlliį pečiuose, rankose, kojote
ir strtnoM, kurie mane teip buvo suvarginę,
kad vos paėjau; perleidau daug daktarą vadi
nusią save specialistais, bet vis be naudos, kol
nedasiglrdau apie jąsą garsųjį Institutą, per
kurį pilnai atgriebiau savo sveikata, ni ką esiu dėkingas 18 llrdie. Drui E. C. ColUns, ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis,
Augustai Bokia.
1446 Hndson St-,
Aliegheny City, Pa.

Mielas Profesoriau:
Praneliu Tamstai,jog esin pasveikę. II li
gos. nuo kurios mane gydėte — pertankaos
ėlapiniBM, uždegimo pūslės, lytiško. sUpnybėa, nubėgimo sėmens. nemigos, nervilkumo,
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpnėjimo
kaip yra aprašyta Jąsą knygoje ant pušį. 88
Vadovas Į S ve katą. Jąsą speaialKki vaistai
mane galutinai Išgydė ir dabar džiaugiuosi ii
savo laimingo ieimvnliko gyvenimo Dėl artymo meilės noriu Kitą pagarsinti apie tai savo
vtantaučiams. esantiems tokiame padėjime
kubi mano, idant ir jie galėtą atgriebti savo
sveikatą ir boti laimingaia.
Fr. šiaudinas, '
»,
Mystio. ITIO.

darbas batu priderancziai atliktas ir tuom suszelpti sawo t*gte»ę^ p*weskite ji tikrai
lietuvraidai,

T. ANDRUSZEWICZ S) CO.
'

115 W. Dlrisieu 8t,

Dr.O.G.Heine
DBNT1STAS

OFFISAS

Kerte 31-mos ir So.Hilsted nlycilL

>

Chleago, III.

DEGTINE =

Pirkte geriausia.

* tfai >ra pigiausia.

Nėr perda vlaejame geresne degtine pigiau usSu kobta kita distiliuotu ve ar
piiklye Suvienytos ValetljoM. Tas yra pr HŽvesHk delsu mes turime daugiau
ko«turrerlu negu kokie kita firma D-?t
, Amerikoje.4 M et visuomet esame
užimti Ir neturime p»'e>kos. Net per j u<i»iue tavo tavorue tiedog eikvoto
ja m» Ir ju, aerelkiliujate mokėti pelnui mažleeMemteežikliniukams.
M o «w tavorai turi decU užraąedialm*. kltaigfl galite juo* gražinti arei
atgal musu kaustai, Ir mes lurrMiaeime jumepiaiga*. Mee apmolcemoMsąs
važho* katrie*, ta rvtus nuoCh'eagoe irvn vakares nuo Kew Yurke aut už
tUakvmo neogSOO auevztya. Kuo visa užetaokymu in vakarus aus Oloogot
ariu rytui ano Xew Yorso. met frikalaejame 10 a nonai m 11 padengimui kąsz
<u Hilo karit bunka, Ptiubnrge pa'lkriaa. jog mes atsakanti Ir kad mes pa4a
mm* viską, ka nrižtda**. Siusk nln'ms per ptntaiaž prytaka ar apdrausta
me h. U-k e MORSISCI TORST ir KOMP., KERTE ANTROS IrSRlTHFlELD
GATVES, PITTSEORG--------

Gyvenimas viriui žptiekos.

CHICAGO,
(Ik. C. O. D. aat kiekvieno edreeo,
pevelyji
* ineczMBinnoU. Jeigu bu. tok* kaip raazo
Uilmokek espreeni SS 7S ir atvešim',
tee ir pasiimk laikrodėly, Jei ne, nemokėk
enooento. Atmink, kad ui toki patlaikro

Ofllsas atidarytu kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietą Ir vii
•uo 6 Iki 7 vakare. Nediiiom Ir šventadionom nuo 10 Iki 1Ž.

STANDARD MFG. CO. 76 PARĮ PLACE, P. 0. BOX1179, N. Y. DEP. 5.

Koenlgsberg Specialiste,
Box 106, No/South Eigbt Street, Wiiliamsbnrg.
Brooklyn, N. T.

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 rasifne tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmety), trūksta
ukvatos. greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą,
stantis, nespakainas ir ūžerzinantis?
,<z Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą,, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, 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 atkreipiau?
atydos, po visas dalis pasaulės.
x
~
*

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*

Žmogus galt gyventi daugeli dienu be malato ar vandens, bet be degi d
(kvėpuojamo oro) jla m irsita In kelias minutaa.
Žmones isz tikro serga tiek pat noo lazalkimo degto, kaip ir nuo stokos
maisto — nors degis yra liuoaas! Kodėl? Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo
plaucziu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti deglo per delikatnas stenat oriniu celių.
Dr. Jean Sirrom’a Plaucziu-Kartuoles pagimdo svnfkn padėjimą plaucziu
aud'niu ir gleiviniu plėvių iszklojanozin orines seles. Tat yra tikras vaistas
nuo Kosulio, Szalczio, Kareztines ir Bronchito—'gydykla nuo sun
kesniu ligti plaucziu — Pneumonijos ir Džiovei*.
Jei sergi teipgi negromuliojimu, tai Dr. Jean Sirram'a Skilvio Kartuoles
reikia vartoti draugo su Plaucziu Kartuolemle
Preke II 00 už bonka arba 6feonkos atsargiai supakuotos aiuneziamos bile
kokiu adresu ui 15.00, apturėjus pinigini prisaką ar bpBkioLszeki.
Tikrosios turi musu parasza ant kamszozio.
>-

•------

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai

ILL.

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

> metu sena Rugine ar Korntae Degtine

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų — Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo,-Netikusiųsapnų
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto kaipo’
ir biaunų 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
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus<i šitą
Institutą. Čion specialistei akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk tpdėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos. .\
°es/Pranti savo He°s’ Pasiųsk 10c Stampoms persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof.
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas * Sveikatą”,•kurioje, rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra
naudinga kaip ser^ntwms, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmogaus kūno ir nauyat dadita 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuos SUd’Uim0 imo
x

angntyn

MORRIS FORST A CO.,
Cor. Second Avė. A Smlthfioid St.,
„Pittsburg, Pa.

Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali būti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E,C. COLLINS, Medical Institute, 140 1. 34.th St,, Nei York City N. Y

