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stėms jau dabar nieks netiki. tą — Barbiną. Atsisakęs gi, pražudytą įtekmę Danijos ka perskaitė ciesoriaus prisaky žantį pinigus į Panevėžį. Po Į Dorpatą atkako kartume*
Valdžia, juk, ir tada užtikri- Linevič, menama, liksis ca rališkame dvare, nes, įgavęs mą, kad parlamentas — išar cius, supainiojimui sąvo pėd- nė ir užėmo universitetą.
nėjo apie esančią caro vie ro vietininku ant Kaukazo. pas vieną-kitą didesnę įtek dytas. Tačiaus, jo skaitymo sakio, persirėdo tai ' kunigu, Daro ji kratas studentų gy
Revoliucija Maskolijoj. špatystėj ramybę, kada buvo Sykiu su Linevič parvažiuo mę, galės dar drptau ant sa mažai kas tesiklausė. Mato tai aficieriu, tai pono, todėl venimuose. Suareštavo uni
Caro valdžios, matydamos, baisios piovynės Peterburge, ja iš Mandžurijos ir garsus vo sosto sėdėti ir-kitiems dik mai, Austrijos ciesoriaus val gaudytojai negali jo pažinti. versiteto docentą ir 4 studen
kad jau, ant žmonių kaukuo- Maskvoj ir kituose didesniuo jenerolas Kuropatkin ir je- tuoti. Anot to priežodžio — džia, laukė parlamento sąna Neseniai žandarai sulaikė ti tus.
lių pastatytas, caro sostas ne- se miestuose, kur iš caro bu nerolas Batianov.
Sulyg varnas varnui į akį nekerta. rių smarkaus pasipriešinimo, krą /Šiaulių kunigą, tikėda Suareštuotas stačiatikiškas
ilgai begali laikytis, griebia delių rankų žuvo tūkstančiai, laikraščių pranešimo, likę jie Atsisveikinus kaizeriui su kad su tiek daug kareivių at- mi, kad tai Pocius. Neseniai Kokenhuseno popas Jokūbas
si iš paskutinio, lyginai kaip reikalaujančių
liuosybės, visi nuo vietų užtai prašalin karalium ir kitaip atsilankė sibaladojo. Tokia pasiprie Pocius su savo draugais atsi Karp. Netoli Lendenan ra
skęstantis už šiaudo. Ap žmonių. Valdžia mat visada ti, kad neįstengę kariumenėe ant to pat laivo, Judzerio už šinimas, vienok, neįvyko. lankė Šiauliuose ir užėjo pas do užkastų daug karabinų ir
linkose ir miestuose, kur dar slepia savo tamsius, biaurius maištus suvaldyti. Vienok, kviestas, Francijųe pasiunti Kaip rodosi, ciesoriaus Juo miesto policijantą. Atėmė amunicijos.
.t *
žmones tamsus, organizuoja darbus. Neviskas, tačiaus, kaip mums rodos, ne ta prie nys, baronas de Courcel, bu zo viešpatavimo dienos bai nuo jo ginklus ir jį ir jo vai
gaujas plėšikų, siundo krikš duodasi paslėpti. Jeigu gi, žastis: galbūt, todėl kad jie visais savo palydovais. Pa giasi. Jurbut ir su jo vie ką peršovė. Paskui nutrau Iš Lfetnviško Minsko.
čionis ant žydų, ar tamsunus anot valdžių užtikrinimus, neįstengė suvisai išpiauti pa
špatavimo dienomis, jei tik kė į namus miesto raštininko. ■Čia pu dinamitine bomba
ant apšviestesnių, inteligen ir butų dabar Maskolijoj ra silikusių ten nuo karės su si antiniu tęsėsi ‘apie 20 mi ne pirmiaus, ir toks būdas Subadė jį, apliejo su kerosi bandyta užmušti gubernato
tijos, revoliucijos vadovų. mu, tai vis gi tas dar nerei Japonija, kareivių, kurių į nučių. Baronas de Courcel valdymo pasibaigs. Mat kas mi ir uždegė. Raštininkas rių ir nušauti policijos virši
Suorganizuotiefhs gi plėši škia, kad caro valdžia butų Europą pargryžimo labai ca buvo pirma Francijos pasiun sena — griūva, gadynės mai sudegė. Nekaltiems žmo ninką, tik tas nepasisekė.
kams duoda ginklus ir liepia jau revoliuciją pergalėjusi; ras bijosi.
Kunigaikštis tiniu Berlyne. Kodėl ir ko nosi, ant senų gi jų griuvėsių nėms, vienok, Pocius {lieko Policija susekė, jog į guber- 4
eiti, varde socijalistų ir kitų anaiptol: kiekviena audra Mesčersky reikalauja, kad kį tikslą kaizeriu tarėjo užsi- atauga, atgema naujos, ge blogo nedaro, atkeršyja vien natorių metė bombą Peteri
burgo universiteto studentas
revoliucijonierių, plėšti ir de būna pasekama tylos, kad po šietie jenerolai, ir kiti oficie- kviesdamas Frakcijos pasiun rinus tinkančios prie labiaus savo nedraugams.
ginti kaimus. Juo biauriau tam sujudėti dar su didesne, rair butų kariškam teismui tinį pas save, tikrai nežinia.> išlavintų sau lygų.
Šiaulių aplinkinėse važi Ivan Polichov; į policijos gi
tokios plėšikų gaujos su kai gal, energija ir smarkumu. atiduoti. Tai tau!
Turbut kaizeris mano tuomi
nėja kazokai bu dragūnais ir viršininką šovė duktė jeneromiečiais apsieina^ juo labiau Dabar Maskolijoj viešpatau Nuspręstus sušaudymui, Francijai pasigt ryti, kuri
gązdina žmonis. Kurki vė lo, Ana Izmailov.
jos caro valdžios giriamos; ja žiema, o juk šalčiuose kur- Liepojuje, pasikėlėlius, iš vi ant Vokietijos .‘Už Morokko
liuose pas dvarponį Gružau
lyginai kaip senovės popieži- kas sunkiau kariauti negu so 11, caras teikėsi apdovano reikalus kreiva • akia žiuri.
ską atėjo girtas oficieras ir Iš Baltstogės, Gardino gb.
ja katalikams, labiausiai at- vasaroj.
Menama yra kad ti savo „mylista”, prisakyda Gal rokųoja, priimdamas pa “ j
Iš Vilniaus
rado tik vieną dvarponio pa Valdžių šnipai surado čia
skalūnus persekiojantiems ir neužilgio ir ūkininkai su di mas atiduoti kariškam tei siuntinį, mat < pasigerysęs Viršininkas Vilniaus kari čią, kuri girtam oficierni lie pa slaptą spaustuvę, kurioje
labiausiai netikusiais darbais desniu smarkumu sukils — smui. Vienok,prisakymui at- Francijai ir, tokiu bodu, tuo- ško apskričio, jenerolas Krzy- pė išeiti. Tas užtai paleidd spaudino socijalistiškus atsi
atsižymėjusiems, suteikdavo neužderėjimas ir badas mat ėjus,jau buvo 6 sušaudyti. Su- jaus jis įgysęs Francijos įtek wicki, matyt — suinaskolėjęs ant dvaro kareivius gėdinti šaukimus.' Suėmė vieną vy
riškį ir vieną moterį.
nuodėmių atleidimą, teipjau juos verčia prie to. Jeigu šaudytiejie, be abejonės, bu mę, kuri kaizeriui jo reika lenkas, prisakė viršininkams moteris.
dabar ir caro valdžia plėšikų dar caras negreit butų pas vo lietuviai ir latviai. Kad luose ir nusileta — sakys, „te atskirų kariumeuės dalių
Kurtavierių dvaro savi 30 d. sausio suareštavo Čia
gaujoms duoda pagyrimus ir Abraomą kiaulių šukuot nu- jis prasmegtų drauge su savo tau, pone kaizerį visą valdžią Lietuvoj elgtiesi teip, kaip ninkas grafas Plater atidavė 18 mokintinių vietinių mo-1
palengvinimus vardan revo- garbintas, tai galima butų ti „mylistoms”!
reikalų.” jiems patinka, nesibijoti nė žmonėms 50 valakų žemės, o kyklų už prigulėjimą prie žy
ant
Morokko
liucijonierių žmonės plėšian kėtis
ateinančiam
rude
Kasžin ar visoj •ancijoj yra jokio atsakymo. Na, ir el pats išdūmė į užrubežius, bet diškos „Bundo” socljalistiDanija.
čių. fValdžia tuom mat nori nyj, kaip Lietuvoj, Latvijoj,
tokių lengvadul į kaip kai giasi visokį oficierpalaikiai žmonės nežino ar imti tą že skos partijos. Iš prekystes
mokyklos paleido UBaugštetamsius gyventojus nuo revo- teip ir abelnai visoj Maskoli Del mirties Danijos kara zeris. Atsisveil tant su pa teip, kaip jiems patinka, mę, ar ne.
snių kliasų mokintinių; že
liucijųųierių atgrasyti; per- joj, baisaus bado. Laukai, liaus, Christijauo IX, viešpa siuntiniu, Vokh jos kaizeris skerdžia nekaltus žmonis, gė
mesnėse kli ąsose traukiasi
Iš Latvl|os.
„ stato Juos už blogiausius žmo bekovojant, bus nuplikyti, tauja Danijoj dabar gedėji net ir kailinius, Skautės pa- dina moteris, plėšia žmonių
nes, einančius prieš šventą nebus kam jų apdirbti, gy • mo laikas. 18 d. vasario bu siuntiniui, paliaikęs. Kaize- turtus, kadangi už savo to
netoli gubernato- mokslas, bet mokyklą sergsti .
carp valdžią ir bažnyčią.- vulius gi jau ir dabar kazo vo, su didelėms iškilmėms, ris, matai, prisiilaižyti moka. kius žvėriškus darbus nesibi riaus rūmo, rado bombą. policija.
Tačiaus nevisur pasiseka caro kai ir sauvalė caro kariume- Roskilde palaidotas karaliaus Ar, vienok, kolq nors priai- jo nė jokio atsakymo.
Pulkas ginkluotų vyrų įsi
Iš Kobrlniaus, Gardino g..
valdžiai su tokiais kvailais iš nė atimdinėja ir kaimus iš kūnas. Ant laidotuvių buvo laižymai atneš [pageidautus
Vidaus ministeriš išleido veržė į tavorinę geležinkelio Keli ginkluoti vyrai sten
vadžiojimais žmonėms akis pusto, išnaikina, išdegina.
beveik visi Europos valdonai, vaisius, tai jau kitas klausy paaiškinimą, kur Lenkijoj staciją ir paėmė iš kasos 2500
apdumti. Kaip štai: Finijoj, Kaip praneša laikraščiai, arba jų atstovai atsilankę. mas. Francijitį pasiuntiuis galima susinešim uose vartoti rublių pinigų. Paskui už- gėsi prisigriebti į kasą ČiaLatvijoj ir kituose Maskoli- caro valdžia užsimanė vėl at Terp atsilankiusių buvo ir sū palydovija B
jos apšviestesniuose kraštuo imti pirmiaus duotas Finijai kaizeris Wilhelma8, kurį lyną ne 20 d
d mėnesio nisterio padavadijimo: prlvase, žmonės caro valdžiai gana neva autonomijos tiesas ir, žmonės labai iškilmingai pri kaip garsino, 1 I jau — 19. tiškose draugystėse visi do užveizėtoją, jo pagelbininką sargai, kurie tuojaus pakėlė
karštas pirtis parengia ir ca buk, jeigu gerumu finai jų ėmė. , Beto, buvo Francijos Danijos karatus laidotu kumentiniai raštai, protoko ir dar vieną urėdųinką. Ry triukšmą. Vienas iš kasos
Užpuoli
ro tarnus, vieną po kijam, neatiduos, tai bus atimtos su pasiuntinys baronas de Cour vėse dalyvavo išviso apie 18 lai, knygos, korespondenci goj stlėmė 30 latvių revoliu- sargų pašautas.
kams
pasisekė
pabėgti.
.
nudeda. Mat caro ir jo bu ginklu per prievartą. O mat cel, Anglijos karalienė Ale šimtų žmonių.
ja, dokumentai, drauge bu cijonierių.
delių saikas priėjo jau galą dar kaikurie svajojo kad ca ksandra, Maskolijos caro mo
maskoliška, gali būt surašyti Maskoliškas randas garsi
Iš Suvalkų gub..
rija.
ir anksčiau ar vėliau jų val ras, buk, ketinąs Lietuvai tina, Danijos karalienė, ku
ir lietuviškoj kalboj r susine na, buk latviai, įbaugyti je- Lenkijos jeneral-gubepiavaržytinės šim ai, korespondencija su ki neral-gubernatoriaus Sol ogu- torius išleido atsišaukimą^
Seniai jau
džia visiškai išgrius; žmonės duoti autonomiją!
Cumberland,
Finai, nigaikštienė
cieso- toms draugystėms ir ypatoms bo, pasiduoda pulkais, ati kuriame visiems gyventojams
gi, per šimtmečių eiles ken kaipo apšviesčiausi iš visų karalius Hakon, Grekijos terp AustroVengrijos gali būti ir lietuviškoj kal duoda s ginklus, išduoda va prisako atiduoti valdžioms vi
tę valdžios begčdybes, atsi Maskolijoj esančių tautų, ži karalius Jurgis, Siamo sosto riaus Jurgio
kvėps laisvesniu oru.
vis dar boj.
noma, nesiduos teip kvailai įpėdinis ir daugelis kitų mi parlamento,
Paviečiuose, vienok dovus. Kiti gyventojai iš sus ginklus, kokius tik kas
ant galo, maskolių apgyventuose, kaip bėgiojo į girias. Tose, ran turi. Kas į tris mėnesius to
Tiesa, dar Maskolijoj ka- caro tarnams save už nosies rusio karaliaus giminių ir buvo manyta,
dabar, antai: Augustavo ir Seinų, do garsinamose, žiniose, tur nepadarys, busęs be sūdo su
riumenė iki šiol nesusipra- vadžioti ir teisingais keliais pasiuntinių. Caras Mikalo šeipteip
tus, bet, vienok, turės ateiti pareikalaus sau geresnių, gal, jus, kurio niotina yra dukte vienok, priėjo - jau abi pusės visi raštai ir vidurinė kore būt, nedaug yra teisybės.
šaudytas. Pakvaišo mat car12 d. vasario, mieste Filli- palaikio tarnas. - Mums ro
laikas kada ir ji ‘susipras ir kaip iki šiol, susivieniję su ria Christijano, laidotuvėse prie galo ir taikytis nėra nė spondencija turi būti privašviesesnėms akimis pražiūrės kitoms tautoms, tiesų. Tik nedalyvavo — turbut bijosi ant ko. 19 d. vasario Ven t iškošė draugystėse vedama ne 45 latvius sušaudė. Pul- dosi, kad po trijų mėnesių
į giedrą. Juodųjų marių lai slui geresnio Finijos paver kur nors aikštėj pasirodyti, grijos parlamentas likosi už vien maskoliškoj kalboj. Tai kas pasikėlusių latvių persi turės ginklus, žinodamas kad
vyne dar ir dabar nenurim gimo caras paskyrė jenerolą idant kas nenudergtų. Caro darytas su pagalba policijos. gi mat dar caro ministe/is ir kėlė per Dauguvą, atkako į jį sušaudis, jau jų neatiduos
sta ir pradeda vėl maištus, iš Langhoffą Finijos valdžios motina, išvažiavusi pereitam Ciesorius buvo parlamentui dabar, užgimus—visoj veik Trensdorfą, iš kur paveržė ir pats Uepasiduos caro tar
Langhoff iš rudenyj iš Maskolijos, nedry- prisiuntęs savo nusprendimą Maskolijoj revoliucijai, neiš rando kasą ir visų maskoli nams.
naujo, kelti. Jurininkai ir sekretorium.
oficierai laivo ,,Katarina II” gimimo yra finas, vienok, jau so dar iki šiol Maskolijon kuriame' aiškino, kad parla sižada maskolinimo lietuvių. škų urėdnidkų paėmė raštus
pradėjo nerymauti, dėl ko senei savo biauriais darbais sugryžti, mat ir jos ten ne mentas netikęs,' neatsakąs Ir Witte dar drysta rugoti, ir pečėčius. Kaštus sudegi Žodelis Į Lietuvos dvarf- '
tiesoms ir konstitucijai, kita kad randui žmonės neužsiti- no, o pečėčius paėmė.
ninkus.
Mat išgamos kepti karveliai laukia.
maištas, gal būt, trumpoj at- atsižymėjęs.
Rygoj užtiko policija pa Gerbiamoji bajo
eitėj, būti neišvengiamas. visada būna bjauresniais už Iš viso buvo net du trukiai me gi, ciesoriaus prisiųstame, ki. Kas gi gali užsitikėti,
Daug oficierų likosi suare svetimtaučius. Finai, pažin gabenimui karaliaus kūno laiške, buvo prisakymas par jeigu tas randas neišsižada siautą ginklų krautuvę, ku rija, Lietuvos dva
štuotų, kiti išsiųsti į tolimus dami jo gražius darbus, ren palydovų parengti. Pirmu lamentą išardyti, tačiaus par "skriaudimo, ypač, pavergtų rioje buvo daug naujausių rų valdytoja!
rytus, vienok, ar tas atgrasia giasi jį išvyti, o, gal būt, jau tinis trukia, gabenantis mini- lamentas ant ciesoriaus pri tautų ir vis dar sapnuoja karabinų, nevolverių ir 20000 Sveiki sulaukę Naujų Me
Ciecorius hpie pavertimą jų į masko patronų. . 'Kalėjime dabar tų! Seniejie metai pastatė
jurininkus nuo reikalavimo bombą ant jo nešvankios gy sterius, visokius dipliomatus, sakymų nepaisė.
Rygoj yra apie 800 suimti- Lietuvos gyventojams daug <
žmoniškesnio užlaikymo, sun vasties turi užtaisę. Verta žemesnių - laipsnių valdžių prisakė savo valdžioms, kad, lius.
nių. AILPabalkėj be, sūdo klausymų, atsakymą gi ant
ku įtikėti.
Gal būt, stiare- butų visus tuos budelius iš tarnus, išvažiavo jau prieš jeigu parlamentas nenorės
sušaudė
20 latvių, Schoen- tų klausymų reiks duoti jau
Iš
Kauno.
gražiu
noru
ifet-lskirstyti,
pa

piet iš Kopenhago į Roskil
štuotuotų ir ištremtų vietas karti.
bergyj
—
14, Lanbergyj — naujiems,
užims kiti, nauji, ir varys Vieton atsisakiusio jenero- de. Antrasis gi, kuriame sė naudotų policiją ir kariume- Kaune policija ilgą laiką
1906 metams.
3.
Rygos
komendantas
pri Terp jų yra ir L i e t u v os
lo Linevič, likosi caro vieti dėjo visi parinktiniai: kaize nę. Parlamentas Išsiskirstė, nedryso uniformose ant ga
darbą tolyn.
Teismas liūtas auto Schmid- ninku ant . tolimų rytų pa ris karaliai ir tam panašus, pirmiaus, nęgą policija su tvių pasirodyti, nuo dabar, sakė kariumenei be jokio per apšvietimo
klausy
sergėjimo
šaudyti
į
kur
nors
vienok,
policistai
vėl
vaikš

kariumene
į
jų;
tarpą
įsimai
skirtas
jenerolas
Grodekov.
išvažiavo tik po pirmai va
to, vadovo Juodųjų marių
mas. Tas klausymas reika
susirinkusius žmonis.
laivynės pasikėlėlių, likosi Šitas valdžios tarnas atsižy landai. Čia pat buvo ir nu šė. Pasipriešinimų nebuvo. čioja uniformose.
lauja greito atsakymo: senie-.
Sauariai
koalitioniškosios Per užgavėnes Kauno lietu 1 d., vasario, nesistengiant jie metai palikb Lietuvą be
/
ant toliau atidėtas, o oficie mėjo savo biauriais darbais, mirėlio lavonas.
rai, reikalavę, kad tetamas laike chinų sukylimo, 1902 Po laidotuvių kaizeris užsi- partijos (susivieniję parla viai rengią muzikališkai-dra ant garlaivio iš čianykščio mokyklų. Ikišiol buvusios
butų atviras, likosi išsiųsti į m., būdamas gubernatorium kvietė ant savo laivo „Preus- mento sanariai, einanti prieš matišką vakarą lietuviškoj porto išplaukti į užrubežius, mokyklos — tas Lietuvos de
likosi suareštuotas organiza moralizavimo ir rusinimo įTen jis, sen” naują Danijos karalių valdžią), apreiškė, kad parla kalboj.
Aziją. Caro valdžia bijosi Amūro aplinkės.
torius
latvių pasikėlimo Gro rankis — pačių lietuvių pri
Kaune likosi užmuštas tur
Sehmidtą iš Otčakov kalėji per sukylimą, paskandino Friedrichą, sosto įpėdinį ir mento sanaįą! ąėl, seredoj,
mo, esančio netoli Odesos, Amūre nemažiau kaip 200000 princus Waldemar ir itarold 21 d. sausio š. m., susirinks tingas žydas Rabinovič, ka bio opavietyj, Bchransk. Jį pažintos kaipo niekam neti
Vienok, į svečius. Kaizeris savo sve į parlamentatrio^ą apkalbė dangi nenorėjo nieko aukau kariškas sūdąs, be tirinėjimo, kusios ir uždarytos, o mokin
pergabenti į Sevastopoliu, nekaltų žmonių.
mat bijosi kad revoliucijpnie- ką jis tę valdys, nežinia, nes čiams, sako, labai prilaukus jimui šalies jpiki ~įų, jeigu gi ti revoliucijos reikalams. nusprendė ant pakorimo ir tojai rusai atstatyti. Apriai užklupę jo neatimtų ir juk Mandžuriją, Korėją ir buvęs. Turbut kaizeris nori kareiviai ir pplic ja neleis jų Užmušėjus jo suareštavo; nusprendimas tuojaus likosi temdinimo sistema— praša
Port Arthurą pasiėmė japo Danijai už skriaudas pakvie- parlamento jtrio jon, tai jie jais pasirodė: Stanislovas išpildytas. Drauge su juom linta, bet naujos apšvietimo
uepaliuosuotų.
Stankevičia ir jo sūnūs; jie sušaudė 12 latvių kaimiečių. sistemos dar nesutvėrėme.
Caro valdžia užtikrina, nai. Gal'-vėl mėgis chinų timu į svečius atlyginti. tarimus atliks ki br.
Tukkume, vienuose namuo Kaip tas padaryti? Revoliu
kad .Maskolijoj viskas yra skerdynes, kaip pirmiaus, Juk keletą metų atgal kaize Prasišalinus iš parlamento prisipažino.'
se
rado dąug karabinų, atim cija plėšte-plėšia iš vyriausy
ramybėje. Ar teip iš tiesų rengti? Bet, turbut^ dabar ris iš Prūsijos provincijos triobos veik visiems par
K
Šiaulių,
Kauno
gub..
tų
nuo maskoliškų dragūnų. bės rankų tiesą kiekvienam
yra, tai tam jau, turbut, jau teip nesiseks, nes chinai 8chleBwig-Holstein,; beveik lamento sanariam, įsiveržė
nieks netiki. Caro valdžios pradeda geriau pažinti savo visus danus-darbininkus iš-, pulkauninkas jį policija ir Šitose aplinkinėse smarkiai Suareštavo čia nemažai žmo gyventojui mokyklą tvertu
Atsilyginti,vienok, daugybe karei ji ų ir apstatė siaučia pramintas lietuvių nių; Namai Latvių Kliubo, Taigi, gerbiami Lietuvos ba
mat papratusios žmonėms geradėjųs maskolius ir geriau vijp.
kurio šaudė į kariumenę, jorai, turite gerą progą prisi
įkiš dumti kad „šventoj ca mokės užbėgti jų supuvu su nuskriaustais darbiniu- koridorių ■ ir bašalinius rui- vadovu Pocius, arba Pocevi- iš
_ .nuaria
dėti prie to darbo ir atsily- ‘
mus.
ro viešpatystėj” jokių riaušių siems tikslams. Grodekov jau
leatsitiuka, ir toms inelagy- išvažiavo į jam paskirtą vie- jam rupi vien atgauti beveik

POLITIŠKOS ŽINIOS.

*

•
.a
.

j

IŠ LIETUVOS.

'■r

--

*'-t-

’ l» 1 ’

skolos šaliai, kuri išauklėjo jau negyvą; juom pasirodė ris pridirbo nuostolių ant siems ant musų baliaus. Be Ii vietinių kalbėtojų Liau- Ant baliaus benas grajijo kunigai su vargamietroms sujūsų tėvus ir jūsų bočius, dar ūkininkas to paties kaimo.
amerikoniškus šokins. Argi sirinks kaip kad darydavo
200000 dol.
je laimėjo 'daiktus: tikieto
gi ir jus pačius su vaikais.
Katyčiuose, Prūsų žanda Tkanveb«Oitt, Mich. Su No. 661 karibdą, Ona Gėčių- mą mokslo, ragino aukauti jiš ne galėtų pasimokyti lie ant seimų S. L. A. kol jie
buvo vadovais tos organizaci
Atsiminkite ir tai, jog iš sal ras sugriebė 5 maskoliškosios degė namai farmerio Juozo kė; Na 46*1 mandoliną, bet kovojantiems nors musų vie tuviškų)
jos.
Mieli broliai ar girdėj>
daus miegelio Lietuvoje gali pusės lietuvius kurie slapta Rodis (ar tik ne lietuvis Ru mandolinos laimėtojo ant ba nus pietus.
'
J. Kurutis.
te apgailistaujant kunigą
kas nelaukiant pradėt jus iš anos pusės atgabeno 500 džiai Rd.) netoli Summit liaus rr^bufė todėl meldžiu Sumetė ant susirinkimo
Iš Scranton, Pa.
vargšus darbininkus *ir jų
kelti.... Paveikslą netoli svarų kiaulienos. ‘ Mėsą nuo City. Sudegė du farmerio atsilankyti į' „Lietuvos” re 116.50, sukolektavo $16.30.
Aplinkinėse
kastynėse
dar

skurdą,
ar girdėjote kad j te
Išviso
įplaukė
^32.80.
Pas

turime: pažiūrėkite į Kuršo jų atėmė ir visus pasodino į vaikai, o trečiasis mirtinai dakciją ir atfaimti laimikį.
4 žemę, kas ten darosi? Tokiu kalėjimą.
JA
M. J. Damijonaitis.
kirtam Liet Soc. D. Partijai. bai eina čia labai gerai, dir butų kaltinę vargdienius pa
apdegė. Motina, besisteng
81
fll
.paveikslu grasyti jums męs Nemunynuose, .4 pulkas, dama gelbėti vaikus, teipgi !
Pinigus pasiuntė m „Lietu ba pilną laiką. Iš kitur pri sipriešinti valdžiai, kovoti už
visai nenorime. Bet Lietu gryžtančių iš mokyklos, mer sunkiai apdegė.
vos” redakąijon. (Aukos pa buvęs darbininkas gali gaut savo tiesas? To jie ne darė.
Žmonelės rengiasi Kodėl Philadelphijos komiAtsiranda -ir tarpe mus par ganytos pereitam num. Rd.). darbą.
vos nauda verčia mus kreip gaičių, užėjo ant silpno Ne
R
utland
,
V
t
.
Siautė
čia
sidavėli^, kuriems daugiau
prie štraiko. Jeigu užgims tetasjie perstatė sęiman kun.
tis į jus ir nurodyti jums vie munyno upės ledo ir įlūžo ir
J. Jonušis.
štraikai, tai ne greitai pasi Kaulakį, kad jis surengė
nų takelį, kuriuom eidami 14 mergaitės supuolė į vande didelis gaisras, kuris pridir rupi savo kastos reikalai ir
Iš CIevelando, Oh.
galėtut atnešti dabar Lietu nį; tris iš jų išgelbėjo, bet bo nuostolių beveik ant pu politika,bei pripildymas savo
baigs.
skerdynę bažnyčioj? Lietu
sės
milijono
dol.
mašnų, negu Lietuvos gero Ilgai mes miegojome, bet Nors čia gyvena daug lie viai nors nekarta kunigų nuvai nemažinančios ir drauge ketvirtoji, duktė lietuvio
, St. Paul, Minn. Netoli vė. Kada Philadelphijos lie- paskutiniame laike ir pabu- tuvių, bet ant tautiškos dir- skriaudžiami ir išnaudojami,
atlyginti tai šaliai bent dalį Šventaičio, prigėrė.*
savo skolų. Atsiminkite dar Prūsų valdžios Smalinin nuo čia, miestelyj Hullock tuviai suskato umu laiku pa dom iš miego. Trumpam lai vos dirbančių ne daug. Rin be jų apseiti - negali, o mato
ir tai, jog yra istorija, kurios kuose, priešais Sudargą, įtai sudegė namąi Ryan. Jo pa daryti seimą visų lietuvių ke čia buvo net trįs visuome kimu aukų sušelpimui brolių me čion Amerikoj keiksmus
; teismas — teisingas, bet ir sė specijališką mokyklą už ti ir 5 vaikų, basi, vienuose Amerikoje, apsvarstymui Lie niški snsirinkimai parengti kovojančių už tėvynės laisvę kunigų ant žmonių, kada jie
marškiniuose naktyj prisi tuvos nelemto padėjimo ir 3 kuopos Lietuvių Soči jai b nieks neužsima ir aukų tam pradėjo rinkti aukas revoliu
nemaršus. Nejaugi manote, laikymui botanikų.
Kokiu budu męs * galėtume stų Partijos Amerikoj. 1 mieriui plaukia iš Čia mažai. cijai, ta daro ir Lietuvos vys
18 vasario, Prūsų lietuviai, griebė pas kaimynus.
jog jos nutarimas bus jums,
prisidėti prie jos išliuosavi- visuomeniškas susirinkimas Yra čia kelios lietuviškos kupas Roopas ir visi kaip
Lietuvos dvarininkai, malo Tilžėj, dvare vadinamame
Nelaimės
ant
geležinkelių.
mo, — tai ,, Žvaigždė” liepia likosi šauktas 1905 m. 3 d. draugystės ir kliubai, bet įmanydami keikia caro prie
nus?! Istoriškoji Nemezis Jubolyne, parengė tautišką
šventę, kurios puikiausiu pa Louisvillk, Ky. Netoli lietuviams nevažiuoti ant sei gruodžio apkalbėjimui siun negirdėt, kad butų aukavę šus. Amerikoj kunigai ma1
nepasigailės jūsų....
Yra tydarni, kad keiksmas negelb
Bet laikas dar nepraleistas, puošimu buvo lietuviškos Maurici stacijos susimušė du mo, bet kviečia visus lietu- timo telegramo Vilniaus susi revoliucijai pinigus.
pasažieriniai
geležinkelio
tru

dainos,
kurias
dainavo
Til

vius-katalikus
ant
lietuviųnors artinasi paskutinė va
važiavimui, kam ir kunigas Čia keli prijaučianti tautos sti, užsiman^eusukti žmonių
giedorių kiai. Prie to 2 geležinkelio katalikų seimo. Aš užklaus Plaušinaitis pritarė ir užsakė reikalams vyrai, bet ir jie nė protą, nes pamatė, kad pra
landa. Todėl skubėkite, kol žės lietuviškoji
tarnai likosi užmušti,o 5 ypa- čiau „Žvaigždės’” ar žmogus bažnyčioj. 2 visuomeniškas daug gali padaryti; daug yra deda trukti retėžiaj nelais
dar ne vėlu.... Darbas į- draugystė.
laisvų pažiūrų nėra teip ge susirinkimas atsibuvo 1 d. tokių, kurie drasko drabu vės.
vairus, jo yra be galo daug. Netoli Rusnės nuskendo tos tapo sunkiai sužeistos.
žvejas
Širmis
ir
jo
bernas.
Nors krislelį į tą begalinę jKuopos 9 L. L. rašt.
Columbus, Kans. Iššoko ras lietuvis, kaip kad katali sausio š. m. reikaluose Šelpi žius trindami šinkorių barus.
meskite, bet tik visi išvien,
J. Smoletis.
netoli nuo čia iš relių greita kiškų? Man rodosi, kad visi mo revoliucijos. 3 susirin Tankiai galima patėmyti
ir pamatysite, kas išeis. To
sis St. Louis & San Francisco gali būti lietuviais, kurie kimas Buvo sukviestas 28 d. svyruojanti į visas puses lie Viskas t£š skamba gražiai,,
kiu krisleliu tebūna jums
trūkis ir iš dalies susidaužė. trokšta vainos Lietuvos ir sausio, ąpvaikščiojimui meti tuvį. Ar nebūtų geriau, vie bet ko nori kuopa? Iš viso
apšvietimo darbas.
Tegul
Prie to 3 ypatos sudegė, o 5 stengiasi ją išliuosuoti. Gė nių sukaktuvių kruvinos ne toj žudyti sveikatą ir pini rašto sunku tą suprasti. Ar
da jums, parsidavėliai ru dėlios, taigi darbininkų sker gus saliunuose ir už tai nuo nenori kad seimas butų, ar
Švilplnimas bažnyčioj.
kiekvienas senosios istoriško
tapo sunkiai sužeistossios Lietuvos bajoras įtaiso Anderson, Ind. Čianykš- Jomesville, Wis. Netoli sams ir italams, nes jums ne dynių buvusių 22 d. sausio svetimtaučių užsitraukti pa protestuoja todėl, kad užma
savo apygardoje, kur žmonės čioj metodistų bažnyčioj pa nuo čio, pasažierinis Chicago rupi tautiškumas, bet, kaip Peterburge.'
nieką, aukauti nors dalį pi nytas jis kun. Žilinsko?
lietuviškai dar šnekai nors storius Kent, pabaigęs pa A Northwestern geležinkelio pirma sakiau, tik jūsų asaPaskutinėse dienose Cleve- nigų tautiškiems reikalams,
T /
Red. vieną tikrai lietuvi mokslą, pakvietė susirinku trūkis susimušė su lokomoty biški reikalai, kurie yra prie iando lietuviai gavo spaudin paveikslan, sušelpimui tėvy
šką pradedamają mokyklą sius švilpinimu pritarti gie vą. Prie to 3 ypatos likosi šingi reikalams mus šalies. ius atsišaukimus su užkvieti- nės revoliucijonierių; galėtu
Iš Wilson, Pa.
ir pamatysite, kokios didžios damoms giesmėms. Parapi- užmuštos, o 10 yra sunkiai Jus netrokštate vainos, liau- niu ant seimo į Philadelphiją me ir čia, Scrantone, knygy 11 d. vasario čia buvo lie
kinės Lietuvos, nes žinote kuris atsibus 22 d. vasario ną uždėti, kur geriau laiką tuviškas susirinkimas su pra
to darbo bus pasekmės: Lie jonai tą noriai išpildė, švilpi sužeistų.
tuva pajus, jog ir jus, lietu no bažnyčioj lygiai-vyrai,
kas Prancūzijoje atsitiko! š. m. Kas yra kviečiantis su- galima būt praleisti negu kar- kalboms, parengtas audru ti
Boston, Mas. Netoli Hum* Jus netrokštate lygybės, nes sivažiuoti komitetas tikrai čiamose.
viškai nešnekantiejie — jos kaip ir moterys.
nimui 116 kuopos S. L. A. ir
lington avė. geležinkelio sta jūsų ilgi skvernai turės persi negalima žinot, bet kiek ga
sūnus ir jai nesvetimi. Ki
Mainiefius. vbv Jono Krikštytojo draugy
cijos iššoko iš relių Boston mainyti ant sermėgų! Jus lėjau patirti iš lietuviškų
Saliunų daužytoja.
tokio kelio prie to prieiti męs
stės. Podraug buvo m išlyta
Iš Wilson, Pa.
nematome, priešingai — to Hor Springs, Ark. Garsi Albany geležinkelio trukia. netrokštate vi*o to, kas yra laikraščių, tai jis susideda iš
sušelpti revoliuciją, verdan
Yra čia apie šimtas lietu čią Maskolijoje ir Lietuvo
limesnis saldus miegas gali saliunų daužytoją, Carrie Prie to 14 metų švedė likosi miela ir gražu tikriems lietu trijų ypatų: Dr. J. Šliupo,
iššaukti pasipiktinimą, kuris Nation, atėjo čia į vieną ga užmušta, o keturios ypatos viams, nes jie jau bus atsigė kun. Kaulakio ir kun. Ži vių. Arirado čia keli tautie je.
- f . .
čiai, kurie bandė kalbinti lie Kalbėtojai buvo atvažiavę
tada parodys jums kelią už liūną ir pradėjo koliot susi- sunkiai apkultos.
rėję jūsų storais pilvais ir linsko.
Nemuno, į tikrąją Lenkiją; i rinkusius žmonis, bet ją iš
raudonomis nosimis! Jums
IT d. vasario , teko būt lie tuvius sutverti kokią nors iš Pittsburgo: pp. Maskeliudargi męs patys, Lietuvos de metė laukan ir nugabeno į
smirda lietuviai, bet nesmir tuviškoj bažnyčioj. Po pir draugystę arba Susivienyji- nas, Bagočius ir kun. Diliomokratai, su jumis kovosime kalėjimą už ardymą tvar
da jums jų pinigai, nes, pri mai e vangelijayn-asidėjo pa mo L A. kuopelę, bet visi uis, kurie kalbėjo apie musų
nuėjo. reikalus, organizacijas ir re
.
tada, kaipo su savo priešinin kos.
sidengdami šelpimu išriliuo- mokslas, kurį pasakė kun. M. pasistengimai ant
5
S
cranton
,
P
a
.
Buštralsavimo Lietuvos, renkate au Plaušinaitis.
kais.
Pabaigęs pa Wilsono lietuviai važiavo ki
Bagočius buvo
kaVo 1200 anglekasių Jer kas savo reikalams, kurias mokslą kun. M. Plaušinaitis, tur prisirašyti ne prie lietu voliuciją.
Dreba žemė.
Todėl į darbą, Lietuvos ba
net
antru
kartu
pakviestas
jorija! Tuo tarpu gi linkė Į Hongton1, Mich. Darbiniu- ių yn Coal Co. Rendhame. panaudosite sudrutinimui re atsisukęs, pasakė, kad turinti viškų, tik prie slovakiškų kalbėti, ką jis ir padarė. P.
kime jums kuodidžiausio kai dirbanti čianykščiose va Darbinininkai sako, kad akcijom
padėję pas jį pinigus atsimt spolkų, lenkiško Zvriązko ir Maskeliūnas užgavo biskį
kompanija
sulaužė
kontrak

rio
kastynėse
apleidžia
darbą
Taigi, atsišaukiu į tuos nes tie pinigai nešildo; gali tt. Šiuose metuose WilBono kunigus, primindamas jų
šiam musų sumanymui prilankumo ir -kuodidžiausios ir kraustosi kitur,kadangi jie tus ir sumažino jiems algas. tautiečius, kurių širdyse dar prapult, toliau pridūrė, jog lietuviai pabudo iš sunkaus darbus prie išardymo Suaikloties tam naujam jūsų dar bijosi dirbti olose. Mat čia •T Lakewood, Oh. Darbai liepsnoja meilė tėvynes, kad laisvamaniai: Šliupas, šliup- miego ir sutvėrė Sus. Liet. vienyjimo. Negerai yra tai
bui. Arkite Lietuvos dirvo pradėjo drebėti žeme ir ant eina čia pusėtinai ir yra vil išrinktumėte delegatus į augš- tarniai, arklavagiai, pabėgė Am. kuopą No. 116. Iš syk ant kunigų šnekėti tokiuose,
nus, bet arkite žmoniškai — paviršiaus dreba teip smar tis, kad teip bus per ilgesnį čiau minėtąjį lietuvišką sei liai iš Lietuvos (o kunigas ne pristojo 10 sąnarių. Jauna miesteliuose kaip pas mus,
teip, kaip reikalauja daugu kiai, kad nuo lentynų puola laiką. Dirbtuvėse National mą, kuris atsibus Philadel- pasakė, prie -katro* skyriaus kuopa parengė prakalbas 11 nes žmonės čia laikraščių ne
mas krašto gyventojų, lietu indai. Gyventojai nori su Casleon Co. dirba su dviem phijoje 22 d. vasario, o priguli? Rd.) rengia seimą vasario, užkvietė gerus agita skaito, nesupranta ne nė po
„Žvaigždė” ir jos pasekėjai Philadelphijoj 22 d. vasario torius iš Pittsburgo. Mes litikos kunigų nė tautiško
viai! Mums tas rūpės ir męs visu apleist šitas aplinkines darbininkų atmainom.
tariam Pittsburgo aplinkinių judėjimo, viską ima už pik
lai keliauja į Romą atlikti š. m.
nė sykį į tą jūsų darbą savo ir išsikraustyti kitur.
lietuviams
sekti musų pa tą, o paskui sunkiau tokius
savo katališką seimą tenai.
akį atkreipsime.
Aš upsistebėjau, išgirdęs
Pinigai Amerikoj.
veikią.
Gana
iniego, gana ant prakalbų atsivesti. Ge
Tegyvuoja
valna,
liaudinė
.Lietuvos Demo
tokią ^kunigo kalbą (mesgi
Kaip
apskaito
New
Yorko
Lietuva! Ir lai seimas Phila- ne, kadangi žinome, kad jis viens kitą ueapkentus! My riau duoti laiką išmokyti
kratų Partija.
vokiška , .Handelszeitung”,
Iš Chicago,III.
delphijoje prijdkeda jąją įgy mėgsta užsipuldinėti ant san lėkime viens kitą ir musų tė žmonis>bent kiek, , supažin
Suvienytose Valstijose yra Kaip lietuviški karčiami- ti!
Iš Prašų Lietuvos. .
draugų), negalėjau supra vynę. Rengkime prakalbas, dinti su tautišku judėjimu, o
iš
viso
$2680629932
pinigų.
Keistutis
Šliupas,
ninkai daro lenktyniavimus
Netoli Gastų, Kelmės Liu
sti kodėl kvn. M. Plaušinai riškimės į vieną ryšį* '
kada jie pasijus lietuviais,
328 Federal st.,
J. Stas.
ku nuošė sudegė kumetiškė, Išpuola tokiu bud u ant kiek atidarydami karčiamas kas
tis tokius niekus pliauškia.
pamylės savo tautą ir kalbą,
Philadelphia, Pa. Juk minėtą seimą rengia Dr.
kur sudegė 40 metų moteri vieno gyventojo po $31.88. antros duris, teip ir vietinės
patįs pradės neapkęsti tų,
Iš Worcester, Haas.
škė, kadangi ji buvo nepilno Taigi ant gyventojo vien draugystės »bei , kliubai lenkŠliupas ir du lietuviški kata
Prancūzijoj yra daugiau pi tiniuoja rengdami kas šven Iš Chicago Heights, 111. likiški;. kunigai. * Nekalbu 9 kuopa S. L. A. 11 d. va kurie yra priešais tautystės
proto. •
ir civilizacijos. BagoČiaus ir
. Prūsų lietuviai subruzdo nigų, ten išpuola po 37 dol. tadienį balius. r Pasitaiko, Čia yra didokas būrelis lie jau apie* Dr. J. Šliupą, bet sario laikė susirinkimą, ant Diljonio kalbos patiko žmo
kad net keli kartu būva. S. tuvių, vyrų ir moterų, bet tė kuomgi prasikalto kun. Kau kurio svarstom reikalus rim nėms iš turinio, bet ne pats
rengti krutantį lietuvišką ant kiekvieno.
L. A. 36ta kuopa teipgi pa vynės ir apšvietimo reikalais tekis ir kun. Žilinskas (o kime komiteto. Perskaity kalbėtojai. DĮdionis, > mat
knygyną, iš kurio knygos bus
Prigavinga kompanija.
kliuvo į tokį lenktiniavimą, nesirūpina.
tas buvo atsišaukimas „Tau kaipo neprigulmingae,* yra
siunčiamos į kaimus norin
Cincinnati, Oh. Kompa nes rengiant šįmet 21 seimą Trys draugai, norėdami at kuom jau buvo prasikaltęs
tiems pasiskaityti Knygy
kun. Jakštys? Rd.). Turbut tiečiai ir Tautietės!” (teipo iš praščiokėlių neapkenčiama^
nui geros valios tautiečiai nija Electric Malė, neseniai S. L. A. Chicagoje lėšas (kaš likti savo pareigas ir sušelpti sudna diena netoli, jeigu vie atsišaukimo „V. L.” No. 6). o Bagočiui su juom- atvažia
čia susitvėrusi, likosi apskų tus) seimo iškilmių, be abejo brolius kovojančius už tėvy
Kad Naujos 'Anglijos lietu
padovanojo jau diktai kny
sta
į sūdą. Minėta kompani nės, turės vietinės kuopos pa nės laisvę. 28 d. sausio su- ni kunigai darbuojas^ tau viai, kaip rodos, nevisi pri vęs, teipgi jnegeresnį įspūdį
gų. Rodosi, galėtų kiek su
tos
labui,
o
kitas
juos
nieki

daro. Antra, kun. D. pasi
ja, kaip užtikrina čianykš- neštu Todėl ir 36ta kuopa kvietėm plakatais susirinki
teikti ir Amerikos lietuviškų
tars; mes abejojame. Maty elgimas peiktinas. Kada suna
(gerai
dar,
kad
daro
atvi

čiai skundžianti bankieriai, negalėjo išvengti konkuren mą vietinių ir iš Stegero lie
knygų išleistojai.
sime toliau. Mes protestuo sirinkusiejie sudėjo revoliu
paleido į svietą akcijų už 3 cijos, bet turėjo rengti balių tuvių. Susirinkimas atsibu rai, o ne pseudonimu užsi
~ Netoli Priekulės, kaime
dengęs. Rd.). ' Gal. dėlto jame prieš Philadelphijos cijai $20.85, kuriuos turėjo
Užparviuose sudegė galvijų milijonus doliarių, o visi jos ant 18 d. vasario K. Lau- vo salėje L- Vaitkevičiaus. kad jie yra gerais tautiečiais, draugystes, kurios paskyrę p. B. ir išėjęs, paklausė, kur
danskio salėje. Draugas K. Publikos buvcr nedidelis doresniais už jų niekintoją. teip trumpą laiką, kadangi pinigus pasiųsti, tai Stasiutvartas dvarponio Hofmano. turtai verti vos 10000 dol.
Jokūbaitis
dovanojo kuopai* skaitlius. Ant- susirinkimo
T. B.
Sudegė 3 jaučiai ir 3 veršiai
teip greitai negal būt išrink keliui atsiliepus, jog ant ran
Explrozijos.
laike
prakalbą
uiš
Chicagos
kamodą,
o
draugas
K.
Petro

ir vienas paršas. Mat ber " Genkva, Ind. Išlėkė į pa
ti ir neparodo kur siųst nu
Iš Waterbury, Con. * tarimus nuo draugysčių. kų Sirvydo, tegul atiduoda
nas nuo viršaus užmetė šieną danges krautuvės Hercules nis mandoliną. Minėti daik draugas J. Jančauskis. Aiš
socijalistams,ir nekuriems
ant žibintuvo, šienas užside Tropedo Co. Eipliozijoe du tai leisti ant išlaimėjimo už kiai ir gražiai išguldė revo 7 vasario, vakare, parapiji Reikėjo laiką atidėti ant to pritarus, B. paklausė ar visi
gė ir jo negalima buvo užge vyriškiai likosi į šmotus su tai ir pasisekė pusėtinai ti- liucijos reikalus^darbus mu nėj salėj kunigas Saurusai- liau, nes pinigai, kaip ma ant to sutinka? kun. D., nors
kietų išparduoti; teipgi ant sų brolių, kovojančių už lais tis parengė balių ir teatrališ tėm, buvo perduoti teisingai.
sinti.
draskyti. Iki 200 yardų nuo
nė cento kaip regis neauka
Kaime Paberžiuose, kaip medžių žievė nuplėšta. Toj baliaus pribuvo gana daug vę musų tėvynės^ būvį ir rei ką perstatymą ant bažnyčios Suprantam gėriai šio seimo vo, atsiliepė: „Kam čia su
naudoa Ant baliaus grajfpaduoda ,,Nauja Lietuviška vietoj, kur buvo krautuvės, svečių, per ką 36tai kuopai kalus darbininkų- ir tt. Pa jo
Saurusaičio benas. At tikslą. — Kun. Žilinskas sa tais pinigais teip ilgai užsi
Ceitunga”, vienas ūkininkas dabar yra 15 pėdų gili duo apie 80 doL gryno pelno at raginus prie-aukų sušelpimui lošta buvo komedįja (turbut ko daug nuveikė, organizavo imti (nors kitų darbų nebu
liks. Užtai vardan 36tos kovojančių/' susirinkę sume korespondentas klysta: Ge lietuvius, bet mes teipgi gir
patėmijo, kad kas ten iš jo bė.
vo), juk mes pirma apšnekė‘
kuopos pp. K. Jokūbaičiui ir tė $16.50.
aruodų naktimis vagia grū Z
novaitė ne komedija, bet dėjome, kad jis, , kaip kur, jom, kur tus pinigus padėti”.
dus. Todėl pritaisė prie du WlLKESBARRE, Pa. v Button- K. Patronui už suteiktas do Teipgi likosi išrinktas ko greičiau, nors menkos vertės, kaip autai Lawrence, norėjo
Gyvenimas paglemžti revoliucijai sudė Musų ir vyrai, į neaukavę
rių virvę su kilpa, 'prie jos wood anglių kastynėse ex- vanas tariu ačiū, velydamas, mitetas aukų rinkimui: ka- drama. Rd.).
nieko, važiuoja aut prakalbų
pliodavo
parakas.
Expliopririšo didelę sunkenybę. zijos 4 darbininkai likosi už kad ir kiti lietuviški biznie eieriu — F.Kriščiukaitis, sek Genovaitės. Merginų ir vy tus pinigus, savo prakalbon
rų
į
salę
prisirinko
didelė
ir nutaria, be aukautojų pa
riai jų pavyzdį sektų ir prie retorių — J. Jonušis.
Vagilius, eidamas-per duris, mušti.
nurodinėjo, kad caro reikia tarimo, kur pinigus dėti
daugybė.
Perstatymas
nusi

\
< tautiškų reikalų prisidėtų,
Išrinkti te i pgi tapo kolekto
turėjo eiti per tą kilpą. Teip į
melsti, pasikėlimas prieš val
riai
rikimui aukų po gyven davė labai puikiai (mes apie džią esąs beprotišku (ant sei Keistas daiktas. B. klausi
nes,be
abejonės,ir
visuomenė
ir atsitiko: kilpa pagavo jo
Gaisrai. '
didejį puikumą norėtume
žmonių dar sykį, bet guodo
galvą, o sunkenybė iškėlė Dznvkb, Cal. Varstotuo tuos biznierius rems, kurie tojus. K. Mickevičia, J. Meš tą
abėjon?ypač kad korespon mo kitiems juk nieks negali tinas vėl pakilo iš kertės
augštyn ir pakorė. Ūkinin se Calorado & Southern ge tautos reikalais apsirūpina. kauskas, A. Pavilaitis ir VC dentas ne paaiškina, ant ’ ko uždrausti kitokias nuomones
šaukdama: < „Vai-l-i, Vaid-i.
kas rytmetyj rado vagilių ležinkelio siautė gaisras, ku- Teipgi dėkavoju atsilankiu- Montvila.
jis remia tą puikumą. Rd.). ekelbti. Rd.). Ant seimo Kas čia vis šaukia socijali-
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Intams ir socijalistams tuos Yra čia Dr-tė Šv. Jone tuviška paskolos bendrija, in
In Amerikos Lietovias.
O vienok ištiki* u jų artina
pinigus? Aš tuos pinigus Krikštytojo, uždėta 4 metai korporatoriais yra: J. Domu A tsi rado d ar i r tokios, ku ri ų
Draugai! Jus iškeliavu- duota Lenkija, Lietuva, Lat mi galai kruviniems bude
nuvešiu į Philadelphijų, nau atgal; bet ji buvo po lenkų kaitis, advokatas Grigorayi- tikslu yra ardyajas {tikėjimo. dejie į tolimų, laisvės šalį,gal vija, Estai, Kaukazas, Rosi- liams. Caro valdžiai nebužjam kasieriui”. B., nelauk- globa, todėl apie kokiu- čia, Mažeika ir J. Karalių’. Reikia dar pridurtu beeidali jau užmiršote, kas. tai yra jos pietinė šalis, Sibiro gelž- tenka pinigų ir nebegauna Jų
' damas žmonių pritarimo, nors jos darbus ant musų tau 13 d. vasario suštraikave nimų lietuvių į luomas ir už vargingam žmogui vilkti kie kelis su aplinkinis ir daugy iš kur pasiskolinti. Kuomet
tuoj pinigus ir supylė janą į tos labo ne buvo nieko gir lietuviški krjaučiai „opreite • siėmimus. Ta%frranipaveiks- tų ir kruvinų caro jungų. bė miestų pačioj Rosijoj. O ji .išleis paskutinį skatikų,
skvernų, kadangi nenorėjo dėt.. Draugystė ta ne auga, riai” pas kontraktorių Jurgj u dabartinės t^utišfcos tvar Galime jums tai priminti ir juk ten, kur yra katės padė susilauks ir paskutinių die
' kelti vaidų, kas butų negerų nes didelė kunigiška kontro Rinkevičių. Opreitoriai ne kos, kuri stačiai.) akįs duria, paaiškinti. Galime jums iš jimas, turtas ir gyvastis mili nų, — jog ir geriausi jos šu-'
rodo musų silpaibę.į
ant aukautojų padaręs' įspu- lė uždėta: sąnarys turi 3 sy ri 27%, gauna 26%.
kiekvienos vietos žmogaus jonų žmonių priguli nuo ūpo nes nepalakinti liausis gynę*
Toks dalykų stovis .yra krauju rašyti apie caro val mundieruoto bašibuzuko. Ten despotus.
Sp.
kius ant metų atlikti išpažin
dį.
priešingu prigimtoms tiesoms džios šunybes, nes to kraujo miestų gatvėmis ir po kaimus Skaičius priešų vyriausy
Jau sykį D. išsivežė pini tį, o jeigu ne atliko, turi būt
gus nuo Courtuey, Pa. (arti išbrauktas. Daba^ ji turi tik Pirmas „Žinyčios” sel- ir turi bu^i atitatfsytAs.
mųsų budeliai kas dienų pra- daužosi girtų kazokų ir dra bei vis auga. Iš MandžuriGamta remiasi antsutaikos lieja visur, po miestus ir kai gūnų pulkai, kurie medžioja jos grįžta nuvarginta, bet
mas kaimelis) ir atidavė Šliu 40 sąnarių.
mas.
r centralizacijos. Tų galime
pui, už~~kų žmonės baisiai
3 d. gruodžio 1905 m. su
žmones ir šaudo juos savo pa pilna keršto armija,. prisiLietuviškas Komitetas ,,Ži- patėmyti visuos* dalykuose mus, dideliais klanais. /..
- pyksta, nes sako: ,,tae Šliupo tverta tautiška draugystė D.
ruošusi stoti į mūšį prieš tik
Caro valdžia pasiuto iš bai silinksminimams.
agentes atvažiuoja, kalba L. K. Gedimino gvardija, nyčios”, kuri keturi mėnesiai r kožnoj vietoj, j, Žvilkterė- mės ir įnirtimo. Ji drebėda Paklausite, kas dedasi Lie ruosius tėvynės priešus — :
buk pinigai ant revoliucijos, taigi kareiviška, laisva nuo atgal apgarsino užmanymų kim ant vandenų ir žemės, ma matė, kaip iš visų galų ir tuvoje?
caro činauninkus ir genero- /
o paskui atiduoda Šliupui!” kunigiškų vystyklų, kas no sutvėrimo lietnviskos kolio- ant viso sutvėrimo pasaulės kraštų caro valstybės sukilo Lietuvoj teip pat revoliu- lūs. Latvijoj ^r Estuose re(Neskaitydami laikraščių vL rės atlikti išpažintį, galės at nijos ir susitelkimų lietuvių jos gyventojų,© išvysime, jog darbininkai ir valsčionįs. Ji ja. Ir Lietuvoj proletarija- voliucijonieriai beveik visur
sai nesupranta reikalų sto likti, kad ir kas mėnesis, o Amerikoj, kurį tai užmany viskas yra surištas nemato susitraukus žiurėjo, kaip au tas su valsčionims kartu lais paėmė į savo rankas visų '
vio). Paskutinės prakalbos kas ne, teipgi bėdos nebus. mų lietuviai, teip prilankiai mu ryšiu, • sutaikintas teip, go revoliucija. Ji buvo pri- vę perkasi krauju. Nebemo kraštų, laukan veja ne tik
ir pasielgimas D. su pinigais Į tų draugystę gali prigulėtu priėmė, kad vien Chicagoj jog viens nuo kito priklauso, I versta duoti viena po kitai kame caro valdžiai mokesčių. caro tarnus, bet ir caro ka.. keturios kuopos
teip žmonis įerzino, kad ne- kiekvienas lietuvis mokan’-yj-eusitvėrė

viens ant kito remiasi.
reikalingas mums laisves; sų- Uždarėme ar sudaužėme caro riumenę, savaip namie įsitai
„Žinyčios
”, rengia pirmų sei Vandens plaukia į jūres ir žinės, žodžio, susirinkimų, monopolius kuone visoj Lie
- kurie atvirai kalba, jog „jei tis lietuviškai kalbėti.
sydami. Ant Kaukazo vėl
jis (supt. D.) dar sykį atva Į jų prisirašė 47 sanariai, mų, ant kurio bus surėdyti ir mares. Tai yra vandenų or- streikų, ypatos it ^gyvenimų tuvoj. Atstatėm nuo vietų ginkluotas sukilimas. Len
žiuos muilyti akis, tai netik visi prigulės į 8. L. A. Gaus priįmti įstatai „Žinyčios”, ganizacija. Panašiu budu (triobų) nepaliečiamybę. Ra- ir daugelyj vietų visai išva kijoj nepasiliauna kruvina
kad neduosim nė cento, bet 150 dol. posmertinės, O ligoj apdirbtas programas tolesnio s u tai kinti ir kiti dalykai.
mindama valsčionis, ji paža- rėme urėdninkus, pristavus, kova. Rosijoj caro budeliai į
darbo,
ir
aprūpinti
dalykai
sanariai gaus U dol. ant ne
" tokį kunigų....”
Ardosi tiktai
apmirę dėjo panaikinti „vykupus” žandarus, zemskius, valsčių vos-vos suspėjo krauju užge- ’
inkorporacijos.
daiktai, nustojimas sutaikos (išpirkimo mokesčius), tildy- raštininkus, rusus mokytojus syti revoliucijos liepsnų.
24 d. vasario mes turėsim dėlios.
Ant seimo bus pakviestos
‘.balių Courtney, Pa., svetai- Draugystės viršininkai to
yra ženklu mirties. Tokioj dama mažą žemins ir bežemius pradinių mokyklų, staršinas, Jau caro valdžia tempiasi .
Izi- visos lietuviškos organizaci šviesoj mato šluos dalykus ji žada jiems duoti žemės, caro bernų pastatytus ir be iš paskutinės, o milijonai sle
nėj p. Sekavyčiaus. Užpra- po išrinkti šie: prez.
šem kalbėtojus iš Pittsbur- doras Gudaitis, vi ce-prez. — jos, draugystės, laikraščiai ir mokslas (ne, mokslas tuos Norėdama visus suvilioti vai- gėdiškus valsčių teismus (su giamųjų ir darbininkų dar
Antanas Griškevičia, sekr. prakilnesni, ųžsipelnų ant dalykus mato kitokioj švle- džia skubinasi greičiau su- dus). Įvedėme naujų tvarkų tik keliasi ir Į vienų vietų su
go.
Lietuviai jau pradėjo kru- finansų—Martinas BravyKas, tautiškos dirvos veikėjai.
soj: mokslas sako — kova yra šaukti iš žmonių atstovų „du- (rėdų). Daugelyj vietų^u traukia savo spėkas. Lieja
tėt, ir galima tikėt, kad grei protokolų sekr. — Jonas Mic- Seimas atsibus 8, 9 ir 10 d. gyvybė, kur nėra kovos, ten mų”, tokį parlamentų, kurs sutaisėm beluominius vals mas darbininkų kraujas ne
tai pakils, kad jau neuž kevičia, kasierius — Antanas balandžio salėje D. Šemaikio yra mirtis. Ant galo tie iš- gintų caro valdžių prieš žmo- čius, prie kurių prisideda tį gesina, bet tik žarsto revo
si valsčiaus gyventojai — liucijos ugnį. Vietoj vieno
Sutkaitis, maršalka — And ant kertės Union ir Canal- vėdžiojimai neturi nė susirl- nes.,
migs.
Aukavęs Doliarį.
rius Palionis. Tikimės kad port avė. Smulkmenos bus Šimo su „Žinyčios” seimu.| Darbininkų luomas ir vals- <dvarponiai, bežemiai, ūkinin užmušto atsiranda dešimtis
draugystė augs, nes čia lie kitų kartų paduotos. (Kad Rd.).
keršyti galvažudžiams. Jei
H- čionis dėlto nesidavė apgauti kai, lietuviai, rusai, žydai
tik
ne
teip
plačiai.
Rd.).
Iš Waterbury, Con.
tuvių yra arti 1000.
Daugiau suprantamu pa- caro bernams. Žodžio, spau- ineskiriant tautos ir tikėjimo. gu proletarijatai šendien dar
Draugystės dalyvaus per prastam žmogui budu apsi- Jos ir suririnkimų laisvėj bu- Valsčiams rėdyti visi suaugę kai-kur pasiduoda savo prie
31 d. sausio čianykštė S v.
Pereitų rudenį lietuviai
savb
atstovus, po tris iš kiek reiškia • organizacijos tarpe vo vien tam sunaudota, kad valsčiaus gyventojai, išsirin šui tai vien dėlto, kad ryt _
. j Juozapo Dr-tė parengė balių. stengėsi sutverti„ lietuviškų
vienos?
Įžanga buvo po 25c. (o ke- parapija, bet nepasisekė, len
protingų sutvėrimų, ypač parodyti plačiausioms žino- ko
’ valsčiaus komitetus, išsi vėl pasikelt, tik sustiprėjis
no naudai buvo tas balius? ki) kunigas pasistengė kelių ,,Žinyčia” yra lietuviška, tarpe žmonių, kuria, skirstosi nių minioms caro ir jo vai- !rinko teismus, vaikams mo ir dvigubai skaitlingesnėie
Viešai naudai ar privatiškai užstoti, ketina išsimokyti lie moksliška (? Rd.) organiza į tautas ir viešpatystes, užve džios šunybes ir paaiškinti, kyti pasikvietė tinkamus eilėse. Dėl nuolatinių skerdy
cija, kuri rūpinasi apie da da vienų tvarku ir tas atga kaip tų caro valdžia reikia iš- :žmones, patįs apsidėjo mo- nių ir valdžios žvėriškumo,
draugystės? Rd.). Žmonių tuviškai šnekėti.
bartinį būvį ir ateitį musų bena vieniems laimę, kitiems griauti. Draugovių laisvė kesčiais; žodžiu, paėmė savo visiško išrišimi gyvenimo* ir
sbsirinko gana daug, gaila
l’ėvo Vaikas.
tautos: Gerove, galybė ir nelaimes.
vien, kad muzikantai griežė
kas kart didesnio vargo, au
a
leido tuojaus sutraukti ir su- ireikalus į savo rankas.
garbė
kiekvienos tautos re Šioj gadynėj rėdymas tau vienyti visas susipratusias , Judėjimas vis augo.5 Ne- ga, kerštas prieš terionis pla
Iš
P
u
ritu
n,
Pa.
ne lietuviškus, bet ameriko
niškus šokius.
15 d? vasario mes susirin miasi ant daugybės yvairių tiškų dalykų yrateip sunkus, proletarijato 8Į>ėkas. Švies- užilg jis-jau butų nebetilpęs čiausiose vargdienių miifio28 d. sausio kunigas iš sa kome pas Jqdą Serukų ant pamatų, kuriuos kiekvienas jog reikalauja nemažai moks damiesi darbo žmonės vienok valsčiaus ribose, butų apsiau se. Jau nebetolįlaikas, kuo
kyklos apskelbė bažnyčioj at- krikštynų. Sutarėme sudėti veikėjas ant tautiškos dirvos lo. Be apšvietimo visuome neužmiršo, kad kraugeriui tus pavietus, vedybas (guber met visa neapmatoma caro
' skaitų iš bažnyčios įėjimų ir po kelis centus revoliucijai, turi gerai pažinti pirmiau nės tauta negali pasiekti lai Mikalojui If tarnauja dar nijas), visų musų kraštų — valstija pavirs į karės laukų,
, 1 įplaukimų , (o kas tų atskaitų taigi sušelpimui musų brolių, negu imasi darbo, nes be to mės, bet ne gali užlaikyti lai ginkluoti tamsių kareivių Lietuvų, kad joje savarankiš kur darbo žmonės galutinai
kontroliavo? Rd.).
kovojančių už laisvę musų ir didžiausis bruzdėjimas yra svės' ir gerovės^ i
j
pulkai su policija ir žandar kai viekų įsitaisyti, kaip bū atsirokuos su savo pripaudėJ. Kuraitis. tėvynės Lietuvos. Nors bu aklu darbu ir ne atneša nau Laikai valdtiosu tvirtos merija. Jie suprato, kad' tų naudinga darbininkams ir jais ir skriaudikais.
vo susirinkusių apie 30 ypa dingų vaisių.
Lietuvos prolet ari j atafc mo
kumščios praėję.. Matome tų ginkluotų priešų apgalėti pa mažturčiams. - z
Iš Lynn, Mas.
tų, bet ne visi aukavo, dau Remdamiesi ant datyrimų ir karėj maskolių- su japo siseks tik ginklu ir ėmė paty Ir štai, kaip visuomet,sker kęs atrasti priderančių sau
K
Lietuvių yra Čia apie 500, geliui mat ne rupi musų tau ,,Žinyčia” kviečia visus iš nais, jog ne didumas ir skait- lom s ruošti savo terionims isai kelio vargdienių luomų vietų tame mušyj skriaudžia
o revoliucijos reikalams su tos ir tėvynės laisvė, tie šel mintingus lietuvius, be skir tingumas tautos, bet jos ap karabinus,revolverius ir bom stojo kjuvinas apuokas — ca mųjų su tarnais.
Reikia
rinko vos 14 dol.
pia ne revoliuciją, bet šinko- tumo jų pažvalgų; susirinkę švietimas, sutaiką, meilė tė bas.
!ro valdžia. Gruodžio pra vienok pasirūpinti, kad krau
- 8 d. vasario, ant susirinki rius. Susirinkę sudėjo $3.45 į vienų būrį, galėsime paly vynės ir supratimas tautiškų Judėjimas- augo. Platin- <džioj praėjusių mettj Kauno! jas jo nebūtų veltu liejamas,
mo Dr-tčs Šv. Kazimiero pri (aukautojų vardai pagarsinti ginti savo nuomones ir pa- pareigų duoda galybę.
damasis vis tolyn if tolyn tas rėdyboj valdžia sutaisė keliaitino geriau bus susipratus
buvo delegatas Lietuvių Ukė- kitoj vietoj. Rd.). Pinigus žvalgas, paremti geresnes, o Per nesutikimus ir netvar judėjimas sukildino vienin burine kareivių iš pėstinin Lietuvos liaudė, juo geres
sų Kliubo ir kalbino išvien siunčiam ,,Lietu vos” redakci- atmesti klaidžias. Iš to gali kų nupuolė musų senovėj telę spėkų, bepasilikusių tar kų, dragūnų, artilerijos, ir nius ginklus įstengs ji gauti, ’
parengti balių revoliucijos jon ir prašome perduoti So- bot nauda tėvynei ir tautai. teip galinga ir garbinga tau nauti carui, — kariumenę ir paleido juos ,,maištų” tildy mušiu einant, tuom mirtinNe ardyti ir keršyti, bet ta. Šaltiniu tos tvirtybės patraukė jų stoti ant darbi ti. Dabar „maištas” tildo gesnį smūgį paleis ji priešo
Lietuvoj naudai, bet prezi cijal-demokratų partijai.
remti
kas pasirodys geru, ir musų protėvių buvo tautiš ninkų pusės. Sukruto prieš mas, Ginkluota, tamsi ir krūtinėn ir veikiau sutrįs ca
dentas nedavė-delagatui apie
J. Jjukoševičia.
taikinti tautiečius yra mieriu kai moksliška organizacija, vyriausybę pulkai Sevastopo- nugirdyta galvažudžių gauja, ro valdžių. ’
baliaus reikalus kalbėt ir per
Iš Madison, 111.
„Žinyčios”. Kiekvienas ap vadinama „Žinyčia”.
tai baliaus negalima buvo
lyj, Odesoj, Maskvoj, Kronš- vedama policijos ir oficierų, . Bet aiškaus to susipratimo nutarti. Gėda Lynno lietu- 5 d. sausio, einant į darbų šviestas, suprantantis prie Kaip saulė gaivina gyvybę, tate, Grodne, Kaune, Suval eina iš miestelio į miestelį, iš ir tų ginklų pas mus toli-gra»' viains, kad jie nenori supra tautiečiui V. Kudarauckui, žastis ir pasekmes visokių at teip' „Žinyčia” gaivina ir kuose, . Charkove, Kijeve ir kaimo į kaimų, palikdama žu neužtenka. Ir kas mums
sti* musų tautos reikalų. Bet su revolveriu pastojo jam ke sitikimų, žino, kad organiza tvirtino dvasių visų lietuvių, daugelyj kitų vietų.' Kazar- užpakalyj žmonių kraujų, gali ateiti pagelbon? Musų
jie atsiliko užpakalyj kitų lių koksai valkata ir pareika cija paremta ant demokratiš kurie per amžius mokėjo ap mėse ėmė vis tankiau ir tan ašaras, išplėštus, armotom dvarponiai, kaip ir buržuazi
vietų lietuvių pertai, kad jie lavo pinigų. Kudarauckas kų pamatų, ir turinti tokį ginti ir užlaikyti savo tėvy kiau girdėtis riksmai: ,,Ša sudaužytus namus, kai-kur ja viso svieto* tik tuomet
K ne mėgsta skaityti ne laikraš ne paklausė, bet drožė už garbingų vardų, ne gali at nės laisvę.
net pelenus. Visi valsčių iš- drųsi, kuomet jai reikia iš
lin caro valdžia!”
čių, nė kitokių lavinančių puolikui į snukį. Tas, apsi nešti kitokių vairių, kaip to Dabartinis mtisų krutėji Tuomet caro valdžia pama rinktiejle raštininkai, mo plėšti ir pasisavinti darbinin
protų raštų.
sukęs, šovė ir pašovė Kuda- kius, kokių visuomenė sau mas, besistengimai atgauti tė, bene pirmų kartų, kaip kytojai, komitetų sanariai, kų rankomis uždirbti turtai.
Dr. Sąnarys.
rauckų į šlaunį. Draugai geis.
laisvę ir gerovę gali atnešti atsirado, jog jai iš baimės visi prakilnesni žmonės bei Dvarponiai (musų) pirmieji
parnešė pašautų namon ir nu Ar reikalinga mums tokia pageidautus vairius tiktai ta plaukai ant galvos pasišiau prieš policijų nusidėjusiojie, išlįs iš savo urvų, kad užimti
Iš llashin^s, Pa.
vežė į ligoubutį, kur žmogus organizacija, ar ne užkenks da, jeigu mes, supratę reika šė, nes aiškiai pajuto galų gaudomi, žvėriškai mušami vietas Vilniaus seime, kai
Antrų dienų šito mėnesio, išgulėjo 3 sanvaites. Dabar ji kitoms lietuviškoms orga
lavimus ir dvasių šios gady besiartinant. Varguolių te- ir vežami į Kauno kalėjimų. darbininkų rankoms bus iš
į>as Milackų susirinko gauja jau.sugryžo iš ligonbučio, bet nizacijoms?
nės, sujungsime visas musų rionįs, įsigalėję apgauliais ir Jau išpiešti miesteliai: Abe musų krašto iššluotos pasku
girtuoklių, kazirninkų. Be kulkos daktarai ne išėmė.
Seniausia ir didžiaužia lie pajiegas, ir stosime prie tau suktybėmis, dėlto susigriebė, liai, Panemunis, Rokiškis, tinės senosios tvarkos šiukš
silinksmindami, • susipešė.
tuviška organizacija Ameri tiško darbo kaip vienas žmo kaip gelbėtis nuo žmonių Kupiškis, Vabalninkai, Ši lės ir Lietuvos gyventojai
Drangas.
Peštynėse tapo nudurtas su
koj Sus. Liet. Am. skaito vos gus. Jeigu tokios organiza keršto. Jie pažadėjo karei monis/ Traškunai, Andrioniš bus pakviesti įsitaisyti naujų
' peiliu Martinas Žilinskas.
Iš Brooklyno, N. Y.
penkis tūkstančius ir kelis cijos dar nėra, tai skubinki viams didesnę algų, geresnį kis, Viešinta, Anykščiai, Ža gyvenimų. Bet dabar dvar
Žmogžudys suareštuotas, yra 12 d. vasario sulaukėme šimtus sąnarių, o lietuviu
mės kuoveikiaušiai sutverti, užlaikymų ir apsiėjimų. Jie garė, Sasnava, Papylė, Kur ponių nerimatyti. .Jie sėdi
• tai Leonas Rąsulis. Sėdi duktert>\kuriai davėme var Amerikoj yra su viršum
nes juo veikiau imsimės prie pasistengė košės šaukštu pa šėnai, Mažeikiai, Siadai, Al namie ir dreba. Jie puola
Ebensburgo kalėjime. .
dų Euridice. Pažymėjimui 400000, iš kurių daugelis darbo, juo veikiau sulauksi pirkti dar kokiam laikui mu sėdžiai, Salantai, Plungė, Jo prie socljaldėmokratų, kad
Velionis paėjo iš Punsko to atsitikimo, aukauju 2 dol. priguli prie pašelpinių drau
sų pačių vaikus Jr brolius, niškis ir dar daug-daug ki juos apgintų, kuomet mato
/ parap. Atvažiavo į Amerikų revoliucijos reikalams. Pini gysčių, ne priklausančių prie me vaisių. O jeigu senovėj
rišo visus lietuvius galinga kad su jų pagelba užgniauž tų .... Tas pats beveik de kad darbininkai pradeda y ir- ...
1893 m. į B’orest City, Pa. gus nusiunčiau Dr. Šliupui. kokių svarbesnių organizaci
,,Žinyčia”. tegul ir dabar jos ti revoliucijų. Jau prasidė dasi Suvalkų rėdyboj. Vi šų imti. Jie šaukiasi prie
„Žmogžudys paeina nuo Drus- Leonas ir Malvina Ereminai. jų, o dar didesnė dalis nie
vardas visus mus suriša ir su jo skerdynės. Caro karei sur Lietuvoj norima girtus caro valdžios ir parsikyiečia
4 kininkų. t
kur nepriklauso. Tas rodo taiko.
viai šį kartų dar paveikė kareivius pastatyti augščiau- kazokus tfrieš tuos pačius so
J* ii
Iš Bal(imorės,Md.
V. Stang.
aiškiai,
jog
ne
buvo
dar
lie

Maskvos darbininkus, nuga siais ponais, visur jie vagia, či jaldemokratus, kuomet pa
■.
4
Miesto valdžia išleido pa- tuviškos organizacijos, kurių Ne klauskime kete tų vardų
pakėlė, nes tas yrMtaažmožiu, labino ir sužeidė apie 15000 muša, naikina turtų. Kauno junta, kad jos vyriausybė
Iš Providence. R. I.
davadyjimų apie karčiamas: visuomene pripažintų už at
kalinys prikimštas visai. Ca yra bent kiek sutiprėjuri.
Darbai eina neblogiau kaip 1. Šventų dienų ir nedėlio sakančių aprūpinimui visokii. bet devėkimeJjį. Vfei, nes su žmonių, armotomi (kanuolė- ro bernai neseniai išleido Jie visuomet slepiasi už stip
juom yra surišta pliusų gar-* mis) suardė šimtus narni) ir
kitur.
ja. uždrausta pardavinėti reikalų.
siautė po miestų kaip pasiu apie 70 vagių ir galvažudžių, resniojo nugaros, bet patįs
Providence gyvena lietu svaiginančiusr gėrimus, lan -Taigi tokiai organizacijai blnga praeitisp isifl
kad padaryti vietų politiš prie kovos neprisidės. Ne
viai nuo seniai, bet iš čia gai karčiamų turi būti ne už buvo ne užimta vieta, jų už Ne užvydėkhne» garbės, nes tę žvėrįs. Visuose didesniuo k iems i eras. Žmonėse silpno daug geresni už bajorus ir
ji yra užmokesčiu už garbiiv
ne buvo žinių apie pagirtinus dengti, ne užtrauktos šalinės ėmė „Žinyčia”, kuri nori ve gus darbus. Darbo yra daug, se Rosi jos miestuose vėl atsi- budo ir susipratimo, iš bai musų kunigai. Tik menka
Tado žandarai ir šnipai ir vėl
čianykščių lietuviu darbus, durįs ne užrakytos.
sti lietuvius prie supratimo visiems pakaktinai, daug yra kasdien .areštuoja tūkstan mės tematančiuose tik dra- jujųdalelė įstojo dabar žmo
blogų tai ne trūksta. Pešty 2. Per užpakalines gatves tautiškų pareigų, rišti į vie ir garbės. Skruzdėlės ir binių eilėsna. Daugumas ar
nes, areštavimai beveik kas nevalia vaikščioti žmonėms, nų galingų tautiškų ryšį, pa tys užsipelno imtinų garbę, čiais. Berods visoj caro val iškeltas, atsirado- krūtinėj ramiai sau
i klebonijose, '
. dienų atsitinka, bet užmanęs jeigu pagauna žmogų išei remtų ne ant pavienių ypatų, vien garbingu darbu ir gera stybėj nebėra kalėjimo, kurs abejonė, kad tik žvėrįs vir
kų gero, pritarėjų nerasi. nantį per užpakalį tuojaus bet ant išminties, noro visuo organizacija. Stengkimės vi nebūtų prikimštas valdžios šaus ant žmonių ne paimtų,
si darbuotis, os pakelsime ga- priešais. Nepraeina diena,
Dabar visur renka aukas re areštuoja ir nuveža į polici
menes.
galybę ir garbę musų tau kad keliose dešimtėse pavie prądęjo augti nuomonė, kad
voliucijai, bet Providence au
kų rinkimų laiko už menkų, jos stacijų kur turi išsitei Dabar musų organizacijos tos.
tų ar miestų nebūtų apšaukJ.J. Hertmanovičia.
ne tik kad eina skiriami, bet
nes lenkų kunigas pasakė, sinti.
Čia tapo inkorporuota lie- dar viena kitai prieštarauja,
kad tik bomai mušasi.
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dien skriaudžiami ir labiau peiktinas pinigų rinkimo bū nubėgti ir šitas garsus polia- bet jau pasikinkė jis į savo ima 289,375 kvadratiškus darbininkų. Visi darbai pof- Vyskupas yra tokia jau
siai jieškanti sau palengvini- <das, kad ir ant svarbių rei riškos aplinkės tirinėtojas vežimų elektrų, greičiausių už kiliometrus- arba yra pustre te pasiliovė.
korporacija, kaip, pavyzdin,
mų, drąsiai stoja kovon su iš kalų. Tas tik suteikia pro yra rogutėse su tais šuniais ^arų. IKoenęk ir tas greitu čio karto teip didelė kaip
kokia nors geležinkelio kom
tvirkėlių valdžia.
gų turinčiam netikusį daiktų H km. laike 28 minučių nu mas jam da nepakanka, jis visa Anglija. Laike pasku | Mieste Wietka, Mogilevo panija. Jis turi charterį iš
. . Tik Lietuvos Socijaldemo- parduoti už gerų prekę. Ge važiavęs. Po skalikui yra nori da greitesnių būti ir ne tinių 10 metų pasipelnė Bel gubernijoj, 18 d. vasario valstijos Illinois,
daryti
kratų Partija, stojosi Lietu riau tautiškiems reikalams paprastas lenktynių arklys, pririštu prie»i žemės— jis no gijos karalius iš valstijos krikščionys mušė šydus. Mie sau biznį. Jo charteris turi
vos proletarų vadove, eina rinkime pinigus geresniu, do kuris paprastai 1200—1300 rk lekioti ka^p paukščiai, bet 115,147,000. Sulyg 1903 m. stas dega.
vardų „Catholic Bishop of
'vienose su jais eilėse ir drau resnių budu: rengkime teat m. minutoje nubėga. Pasa daug gr&čiari už juop. Jau parlamento užgirtų tiesų tu
Chicago a Corporation Sole”.
| Sulyg paskutinių prane Reiškia: „Chicagos kataliki
ge neša kovos sunkenybes.
rus, koncertus, balius, pra koja, kad ir zuikis (kiškis) išrado žyiogųą orlaivį, su ku- ri visas pelnas ant įrengimo
Bet mums spėkų reikia kalbas, rinkime po namus. 1080 m. į minutę laiko nubė riuom guli lėkti daug greičiau, morališkos, materijališkos ir šimų likosi žydų skerdynės škas vyskupas, Korporacija
daugiau. Kuomet sukilsta Teip daug bus geriau ir to ga, vienok nėra tikrai tų tvir negu su greičiausiu trukiu intelektuališkos vertės įrėd- mieste Wietka su pagelba vienos - ypatos.”
Taigi
dešimt tūkstančių, reikalin liau, išnaudptojams atimsime tinančių pamatų, užtai prii važiuątt^ Išėsti iki šiol or nių eiti, kas vienok su šitais dragūnų sustabdytos.
tokia pat korporacija kaip
ga tiek pat ginklų ir šimtai progų išnaudoti visuomenę.- mama, kad zuikis tiktai 400 laiviai, tiesa., da neatsako pinigais nepadaryta. Minėtus
,, Illinois Central”,, arba
| Karalius Edvardas ati „Grand Trunk” geležinkelio,
susipratusių, drąsių žmonių.
Visi, kurio man prisiuntė m. pinotoje ten ubėga. Po žmogaus jeikalhvimams, vie pinigus Belgijos karalius
Suprantame, jog artinasi at pardavinėti tikietus, jeigu lenktynių arklio yra grei nok laukiama, kad rieužilgio praleido ant pirkimo žemės darė 19 d. vasario angliškų darymui biznio. Ant spaviesilyginimo - diena ir skubina nori juos gauti atgal, tepri- čiausiu keturkojo žirafė, nu liksis orlaiviai ant tiek page- plotų mieste Brukselyj ir parlamentų. •
dojimo, krikštyjimo, ženyjimės sudrutinti kovojančių siuričia pačto ženklelius, nes bėganti 900 m. minutoje, ta ryti, kad susais bus galima Ostende, ^kitus-gi pašventė
mo ar laidojimo žmonių chareiles. Todėl, vardan Lietu aš savo kaštais jų negražysiu da tigras, kuris 869 m. nubė*. „visur skraidžioti, Tuomet savo paryžietėms-meilotėms.
terio nereikia. Charteris yra
vos proletarijato, šaukiamės nė ųįenam. ,
ga, tada rėnas (briedis), nu žmogus nebus teip prie vie Mena, kad kils riaušė Belgi Parapijų vaidai ir kokios reikalingas tiktai biznio da
prie visų Lietuvos valstiečių,
bėgus 850 m. ir vilkas 570 m. tos pririštas, nereikė® šėnių jos parlamente.
Antanas Stočkus,
priežastys f uos gimdo. lykuose. Kada vyskupas tu
‘ kurių širdyse dar neužgeso
Vilkas, prosenis šunų, yra dėti, nė tiltų budavoti, per
Torrington, Con.
Visus katalikiškų parapijų ri charterį, tai valstijoje 1^
meilė dėl vargstančio artimo.
labai geras bėgikas įr jis ne tai ir kelionės lėšos (kaštai)
| Sulyg paskučiausiai pa vaidus, kaip štai, Chicagoje, linojo jokie kitas vyskupą#
Kreipiamės visųpirmų į Jus,
greit pailsta; žmonių ar al susimažys. , 19tas šimtmetis darytos statistikos, likosi saiT Apvaizdos Dievo parapijos, negali tokio pat biznio, kaip
Katalikiškas seimas.
Amerikos Lietu viail Visumet
kio vejamas nubėga jis kar vadinosi elektros šimtmetis, šio mėnesyje Maskolijoje 1203 Philadelphijoje — kuri. Ka jo, atidaryti. Charteris yra
Susi
važiavę
Wilkės
Bar

šelpdavote sudraskytuosius
tais vienoje naktyje 80—100 bet 20tas Šimtmetis, rodos, revoliucijonieriai užmušti ir minsko parapijoje, ir kitus, tai biznio monopolis. Jokiar
caro erelio nagais savo bro duose 13 d. vasario kai ku km. ir suaugusį vilkų negreit vadysis orlaivių šimtmetis. 1624 sužeisti., Kariškos tie gimdo žmonių nesusiprati katalikiška bažnyčia šioje
lius, viuomet remdavote mu rie lietuviški kunigai užma galima pavyti.Kartų vijosi vil Technika ir mokslas teip sos tapo ant 62 apygardų iš mas, tamsumas. Žmonės nu diecezijoje negali atsidaryti
nė laikyti katalikiškų seimą. kai kokį-ten anglų važiuojantį
sų judėjimų.
sparčiai kyla, kad net Julės duotos, apgulimo tiesos ant perka žemę, išstato bažnyčias be šito vyskupo dalėldimo.
Neatsisakyte ir dabar ir pa- Suprantame, kad ant katali dviračiu būdami jam
va Verne, garsiausias moksliškų 25 pavietų. Statistika paro ir padovanoja jas vysku Jis turi monopolį ant visos
kiško seimo bus svarstoma landos teip ant kulnų, kad
feiskūbiukite pagelba!
fantazijų rašytojas pTieš my do, kad 78 laikraščiai likosi pams. Anot tos pasakos: nu diecezijos bažnyčių teip, kaip")
Kas turite šviesias galvas, apie katalikų ir katalikiškų kuone už skverno užsikando. rį pripažino, jog „mokslas suspenduoti ir 58 redaktoriai perka karvę, laiko jų už ragų Rockefeller ant visųaliejaus
karštų ir drąsių širdį, grįžkite parapijų reikalus.
Be lenktyniuodami perbėgo teip smarkiai kyla, kad net suareštuoti, kurie dabar ir pasikviečia melžikų jų mel šaltinių. Jis . turi tiesų už
Jeigu
tas
užmanymas
įvyk

jie
iš viso 28 angliškas my mano fantazijų pralenkė.” nuosprendžio laukia. Vi žti. Nuperka bažnyčių ir ati drausti kiekvienai naujai ar
Tėvynėn! Kas pamylėjote
tų,
tai
Amerikos
lietuviai
iš
laisvę ir jos \ naudingumų
lias, tai yra, 36,05 km. valan Mat jis parašė, kad aplink si jie tapo po abelna kaucija duoda vyskupui kad iš jos senai parapijai vartoti „Ry
darbininkų luomai ištyrėte, progos turėtų pasinaudoti. doje, arba 10,01 m. sekundo žemę į 80 dienų galima apke S193,250 paleisti. Vienam naudotus!, o kada vyskupas mo katalikiškos bažnyčios”
ateikite už laisvę kariautų. Be abejonės sušnukėjai kreip je. — Iš paukščių yra*-^grei liauti, o po akelių metų vie Peterburge 1710 y pa tos sua atsiunčia savo agentų (kuni vardų, kuri nepanorėtų jo
Jūsų čia laukia nors kruvi tų ant to, kad kalbėti tik čiausia mūrinė kregždė (Cyp nas keliauninkas į 74 dienas reštuotos, o kituose miestuo gą) ir ans viską sunaudoja, klausyti arba savo properčių
nas, bet šventas darbas. apie tėvynės reikalus, bet at sėtus j a pus), nulekianti 494 aplink žemę apkeliavo. Da se tiek suareštuota, kad kalė tada ant kunigo pyksta ir jam atiduoti.
Jis turi tie-,,
Važiuodami vežkitės ginklus, minkite, kad Amerikoj kata km. valandoje (137,5 m. se* bar, be abejonės, da greičiau jimuose nebetelpa, — reikėjo šaukia:
„Musų
bažny są iškeikti,- erkomunikuoti
nes pas mus daugiau šiidies likai turi daug savo reikalų kūndoje). Antras greičiau galima apkeliauti. Žmogus, kazarmeę vietoj kalėjimų var čia!” „Męs jų išstatėme, kiekvienų katalikų, kurs jo
keršto, negu šaudyklių ir re ant apsvarstymo. Žiūrėkite, sias paukštis yra virginiškas be abejonės, nebūtų pats to toti. — Teip, tegul juo la męs
jų
užlaikome, — tiesoms pasipriešina.
Tai
volverių. Kas negalite va kas neseniai atsitiko Chica- tilvikas (Charadrius), kuris kius pagelbinius aparatus iš- biau siaučia dvigalvis despo tu neturi tiesos surinkęs pi kam vyskupui charteris rei
žiuoti, šelpkite revoliucijų, goję. Toki atsitikimai at į valandų laiko 415 km. nule simislijęs jeigu ne butų jį ko tas; jo dienos jau suskaity nigus sunaudoti!” O kada kalingas.
kaip įmanydami. • Lietuva neša didžiausią sarmatą visai kia (115 m. sekundoje); tada vų už būvį prie to privertusi. tos!
-v
kunigas jų pertikrinimų ne Nors žmonės išstatė bažny
juoda ir nuskarusi. Dar la tautai, jie turi būti prašalin sakalas (Falco subbuteo), 269 Kova už būvį privertė jį mą
klauso, bet daro teip kaip čias, bet kada jas aprašė ant
| Kapitonas Schmidt, va jam vyskupas liepia, tai jie vyskupo, tai jau jos yra vy*
biau nuskarę tie, kas dabar ti.
km. valandoje (74 m. sekun styti Ir visokius pagelbinius
stoja kovon. Todėl rinkite ,,Žvaigždėje” pasakyta,kad doje) nulekiąs. Pasakojama, aparatus, įtaisas, išradinėti. dovas susibuntavojusių Juo mėgina muštynėms kunigų skupo, ne žmonių, ir žmonės
pinigus, ginklus ir siųskite katalikiškos draugystės sių kad žinių nešiojimui išmoky Žmogų, iš Liesų, ne kas kitas dųjų jūrių laivynės jurinin pertikririti jog bažnyčia yra negali jose jokios tiesos ture- \
stų ant geimo po vienų sąna tos kregždės kaip kada 240—
juos mums.
ant to laįpsuio pakėlė, kaip kų, kurio prova prasidės jų, t. y. parapijos, savasčia. ti, nė vardan bažnyčios pini
rį,
o
parapijos
po
tris.
Man
Skubinkitės, draugai! Ar-,
245 km. į valandą laiko nu tiktai ta nesišiaujanti kova. tvirtynėj Očakome sekančių Tai kuom tokį žmonių su gų priiminėti. Jeigu žmonės
rodos,
kad
pagęlbinės
drau

tinasi teismo diena svieto telekiančios (67—68 m. sekun Mat kasdien turi žmogus at sanvaitę, atsisakė nuo valgio pratimų pavadinti? ar išmin kokiame nors mieste išstaty
gystės
nieko
su
tuomi
neturi
rionams!
1
doje). Mokslinčius Gaetke, siminti, ~ kad kovoj, tik ir gėrymo. Jo advokatai pa tingumu?
tų gražų „dypų” ir užrašytų
Vardan Centro Komiteto ir nereikalauja savo pasiun būdamas ant salos Helgoland, tai
kovoj
gyvenimas! sitraukė, * kadangi Sęhmidto Paimkime paveikslan „Ap- jį geležinkelio kompanijai ‘
Lietuvos Sojaldemokratų Par tinius siųsti, bet parapijos esančios tarpe Anglijos ir Arba anot Gpethe’s Fausto: nubaudimas pirm provos jau veizdos Dievo” parapijų Chi- teip, kaip savo bažnyčių
tegul išrinktų kad ir pilnai Vokietijos, patėmijo, kad ži
tijos:
„Vien tam pripuola laisvė ir kariško sūdo surengtas.
cagoje: žmonės, suorganizavę užrašo vyskupui, ar jie tada
po
tris
sąnarius,
tai
ir
už

,,Darbininkų Balso”
nių nešiotojas — karvelis gyvenimą#, kurs jį kasdien
| ^Maskoliškas admirolas parapijų ir nupirkę bažnyčiai galėtų ant to ,,dypo” parda
Redakcija. teks. Jei įvyktų tas seimas, 185,5 km. valandoje (51 m. san iškovojai”’.
. ?
vinėti tikietus ir imti sau pb
tai delegatus turėtų rinkti sekundoje) nulekia. StriuRozdestvenskyj, pralošęs gar žemę, jieškojo sdu kunigo, ra
Geležinkelio
parapijos ant iš anksto pa sis, dįdžiausias ant žemės gy
sų mūšį po Cašima, susirin šinėjo laiškus visiems Ame nig«s? Ne!
kompanija išvytų iš „dypo”
Atsišaukimas.
garsinto mitingo. Reiktų iš venantis paukštis, kuris dėl
kime Peterburgo techniškos rikos lietuviškiems, net ir
pinigų rinkėjus teip, kaip
Lietuyos
tūliems,
kunigams,
24 kuopa L. S. P. A. atsi- rinkti delegatus atsakančius, savo sunkumo negali lėkti,
draugystės, apreiškė, kad jo
vyskupas išveja iš bažnyčios
kiekvienam
siūlė
prabaščyšaukė per laikraščius, kad kad tas katalikiškas seimaš bet vien bėgti, nubėga į se
laivynės laivai buvo netikę,
(
Artinasi
Maskolijoj
ran

parapijinius
pinigu rinkėjus.
atsišauktų, norintiejie grįžt atneštų tikrų naudų, kad de kundų laiko, prigelbėdamas
apkaustytus mūšio laivus stų savo parapijoje, bet, kad
do
paskirtas
laikas
rinkimo
Lietuvon kovot už jos laisvę. legatai galėtų peratatytį sa-, su savo sparnais, 33 m. — Iš
pramušė net ant vandens ne bažnyčios „propertės” nebu Kaip geležinkelio kompanija
atstovų
į
garsių
viešpatystės
Taigi prisidedu ir aš. Aukų vo tikrus reikalus seimui ir žuvių greičiausiu yra delfi
toli laivo plyšį japoniški gra vo atiduotos vyskupui, tai parduoda tikietus ne dėlto,
durnų.
Bet
vidaus
ministeir kelionės kaštų nereikalau pasiskųsti. Delegatai neiš nas, nuplaukiantis 37 km. va
natai, nereikėjo nė palaiky kiekvienas kunigas, žemai k^d žmonėms nereiktų pėk
ris
prisakė
jeneral-guberna

jiems padėkavojęs už pakvie stiėms iš New Yorko eiti į
ju, reikia mums dabar per rinkti ant parapijos mitingų landoje (10,29 sekundoje).
ti.
toriams
nedaleisti
nė
jokių
timą, prabaščystės nepriėmė. Chicagų, bet tik dėlto, kad už
laikraščius negarsyt nieko. neturėtų būti priimti ant to Lašiša nuplaukia 24 km.
žmonių
susirinkimų,
areštuo

kio seimo.
| Daugumų
kanuolių Noroins-nenoroms parąpijo- parduotus—t i kietus surinkti
Antrašas mano toks:
(6888 m.) į valandų, o silkė ti visas itekmingesnes ypatas
Mandžurijos armijos ketina n ai priversti buvo atiduoti pinigus, . teip ir bažnyčios
Revoliucijonierius,
* Koki reikalai privalys būti 22 km. (6772 m.). — Rodos,
galinčias
būt
kandidatais
į
17 Spring st.,
svarstomi, turėtų būt iš ank bus įdomu teipgi dasižinoti
negabenti į Maskolijų, bet vyskupui bažnytines proper- parduoda sakramentus krik
durnų.
Tokiose
sanlygose
tes, kad gauti kunigų. Vy štų, šliubų ir kitūs ne dėlto,
Eieter, N. H. sto apsvarstyti.
ir sulyginti kaip toli žmogus negal būt nė jokios kalbom kaipo senų geležį parduoti, skupas, gavęs minėtąsias pro- kad žmonės juos pirkę dangų
kadangi per ne prižiūrėjimų
8. Kai. vienas ir su pagelba sAvo' iš
apie rinkimų. Matyt vidaus jos teip surūdijo, kad visai pertesratsiuntė kunigų dary atrastų, tik dėlto, kad už juos *
radimų į valandą laiko nuei ministeris Durnovo norų kad
Nesiųskite tikietų išlaimėžmonių
pinigus
ti vyskupui biznį. Ir kuni nuo
na — nubėga. Iš iki šiol da rinkimų nebūtų, arba kad niekam netinka. Netikusių gas darė tų, ką jam vyskupas gaatų.
Greitumas gyvuliu.
jimui visokių niekų.
Tik,
terp
geležin

ginklų ir amunicijos yra
Nesiųskite man daugiau Jeigu-gi kasnors parengtų rytų lenktyniavimų pasirodė, butų išrinkti vien biurokra Mandžurijoj dabar už 5M00- Lepė. Nepraslinko nė 6 me kelio įy bažnyčios, yra šie,
tikietų visokiems išlaimėji-, visų ant žemės gyvenančių kad žmogus į valandų laiko tijos šalininkai. Tokia du 000 dol.
tai ir para pijonai jau užmir skirtumai: )md geležinkelis,
\
mama, nes pirmiausiai, viso keturkojų gyvulių lenkty aplamai 7,5 km. nueina. Su rna vienok nė mažiausiai rei
šo, kad jie savo bažnytines^ pardavęs tikietų, turi nuvež
kios lioterijos uždraustos A- nes, tai gazelė (kalnų ožka) lyg kitų padavimų nubėga kalaujančių negali užganėdin
| Persijoj, matyt bus kon propertes pado variojo vysku ti žmogų į ten, 4 kur jo tikie- ‘
merikos tiesoms, todėl apie išlaimėtų augščiausių dovanų striusis į valandų 48 km. ti,kadangi viskas pasiliktų po stitucijai i ška rėdą įvesta pui. Šiądien jie Šaukia:, tas
pirktas,
o bažny
Loterijas ne laikraščiai besi — ji pralenktų visus kitus Torpedinis laivas nuplaukia' senovei, atsirastų vien nau greičiau negu netikusio caro „Mus bažnyčia! Męs ją už čia paleidžia žmogų pėksčia
naudojanti iš pačto juk ne keturkojus, nes ji gali vie 52 km. Žmogus važiuoda jos vietos keliems šimtams viešpatystėj
Geležiu-*'
ir
be laikome! o kunigas Čia ga- dangaus jieškoti.
gali garsinti: už pagarsinimų noje sekundoje 27 metrus mas dviračiu gah 72 km. nu biurokratų, juos tauta turė kraujo ir v žmonių gyvasčių. spadoriauja kaip savo na kelių
kompanijos , Sy
lioterijos ant varguolių paš (metras apie 3j pėdos) nu važiuoti. Greičiausias ant tų užlaikyti, kaštuotų tas ke- Szachas iš.Europos pakvietė muose! Su mus pinigais da pus”,
kelius k. ir vagatas buvo „Žvaigždei” uždrau bėgti; vienok ji neįstengia svieto arklys, Flying Foi, nu lis’milijonus rublių, o iš to rodininkus jam prie įvedimo ro ką jis nori, mus nesiklau- nūs turi savo kaštais išstaty
dęs siuntinėti per pačtų laik teip greit ilgai bėgti, bet tik bėga į valandų laiko 90 km. kios biurokratiškos durnos konstitucijos pagelbėti.
sia!. Išvykime jį!” Ir štai, ti, o bažnyčias žmonės savo
raščio numerius;' toliau, da tai trumpų laikų. Po gazelei Erelis nelekia apie 112 km. tauta negali laukti nieko ge
aną nedėidienį bandė jį vyti. kaštais pastato. Tai visas
bar jau tiek prisiveisė viso greičiausias keturkojis yra Greičiausias trūkis 120 km. ro. Kalba Peterburge, jog
| Pietinėj Amerikoj, res- Ar tai išmintis? Jie užmir skirtumas terp šitų diiejų bi
kių Loterijų, kad tikietų ne lenktynių arklys (išmokytas Taigi, erelis ne kasžin kiek Vitte reikalauja kad bent publijoj Ecnador, aplinkinė šo, kad bažnyčią padovanojo znių.
galima bus spėt nė sudeginti? vien lenktynėmis joti), kuris atsilieka už trūkį. Darytose ant dviejų sanvaičių prieš se Guagaųuit, siautė baisus vyskupui, o kada ji padova Jei žmonės suprastų, kad.
Iš pradžių dar kiek tų tikie sekunde 25,3 m. nubėga lenktynėse su automobiliu rinkimus visi kvaili jeneral žemės drebėjimai, kurie su nota, tai jau ne jų, bet —- bažnyčios yra ne jų, o vysku
tų pardaviau, bet dabar jau (abelnai). Greičiausias šuo nuvažiuota 135 km. Elektriš gubernatorių padavadijimai visu išgriovė kelis miestus. vyskupo. Užmiršo, kad ne po, niekada bažnyčiose mu
kas kita: ne tik kas sanvaitę, yra rusiškas vilkšunis 25 m. kas trukys, bėgiojus tarpe uždraudžianti , susirinkimus Pražuvo . laike tų žemės dre jie davė kunigui prabaščystą, štynių, nė peštynių nekeltų.
bet kas dienų jie vis daugiau sekundoje nubėgus. Ang Berlyno ir Zossen, Vokietijo butų panaikinti, bet vidauš bėjimų 500 žmonių.
bet vyskupas: taigi kunigas Juk nieks nenorėtų muštis
prisiunčia.
Tai kur juos liški skalikai (gončai) nubė je, nubėga 200 km. į valan ministeris ant^to nesutinka.
turi klausyti vyskupo, savo už svetimų biznį, už vyskupo
dėt? Net tie, kurie pirma ga į sekundų laikot, apie 18 — dų, o orlaivis net 250 km. — Buk terp Vittes ir Durnu? u
| Chinų randas nuo Mas-, , ,boso”, kurs jam davė pra- biznį. Kada jiems reiktų
dar pirko, dabar pirkti ne 23 m.Lapšunis nubėga 4 ang Iš šito sulyginimo matome užgimė toki neųutikimai, kad kolijoj pareikalavo atlygini baščiaus vietą savo bažnyčio krikšto, Šliubo ar pagrabo,
nor, kad jau ne neužsitiki, liškas mylias (angliška mylia aiškiai, "kad visgi žmogus vienas ar kitas turės pasi mo už guotrotas padarytas je, ne jų. Nors jie išdaužė atėję juos nusipirktų ir butų
kadangi leidžianti kų nors 1609 m.) į 360,5 sekundas, greičiausias už visus ant šė traukti. Nežinia vienok ar Mandžurfjos gyventojams lai klebonijos langus, bet kuni
pabaigtas reikalas. ’ Reik ba
ne nesako, kur pinigus siųsti, taigi, jis nubėgo 18 m. se mės esančius gyvūnus. Tie reakcijoniefiai Durnovui, ar ke karės, kadangi mat jų Mas- gas to nenusigando: jis susižnyčioje
sėdynės, pasisamdy
Pasakojama, kad sa, jis pats su savo dviem ko veidmainidi Vfttei caras pa kolija ir Japonija vedė atrt- dėjo naujus langus ir daro
ne sako kad juos reikia sių kunde.
tų jų už $6.00 ir galėtų sau
sti tam, ar kitam Rev. Šęlp. angliški vištšuniai 25—30 jomis nepralenktų nė vieno tars.
žemės prigulinčios chinams. biznį toliau. L Nužiūrėtus ten nors per dienas sėdėti,,
Komitetui, arba jeigu Jais km. (kilometras 1000 metrų) čionai minėto gyvūno,vienok,
kaltininkus suareštavo ir, nieks jo laukan nevarytų.
leista ant priglaudo# namo, į valandų laiko perbėga, tai norėdamas gyvūnus pralenk | Felici&n Cattier, prof.
| Ant šiaurinių jūrių laike jeigu darodys, kad jie Bet žmonės
yratamsus,
tai kad siųsti į fondų to na gi sekundoje 7—8 m, bet to ti pasikinkė sau tarnyston Bruk sėli o laisvo universiteto, smarkius vėtros paskendo vo kuom nors prisidėjo prie to jie vis
tiki,
kad bažny-.
kiškas
garlaivys
„Neptun
”
.
mo, bet Lepia siųsti pinigus kiu greitumu jie gali 2—8 va garų, elektrikų Ir vėjų. Jis išleido knygelę, kurioje ap
maišto, tai sūdąs nubaus čia tai jų savastis, kad
Prie
to
prigėrė
46
ypatos*
.
ant jų rankų/ Žmonės ne landas bėgti, ko kiti ketur išradinėjo mašinas, kurios jį rašo visų stovį Kongo Liuosos
juos utįsimaišymą į vyskupo ant bažnyčios gurinti pinigai
perka tikietų, kadangi neži kojai padaryti negali. 8u- kur-kas greičiau į bilekur nu Valstijos. . Minėtas prof. ap
biznį. Galbūt tiktai tada Jie
no ant ko' leidžiantis daiktų lyg mokslinčiaus Hayes gali veža, negu kokis gyvūnas į garsino, kad ta valstija po f Pietinėj Austrijoj, porte supras, kad bažnyčia ir ba ~ jų savastis ir, kada kuni
gas nepasako jiems kiek pini
pinigus apvers. Ar. šiaip ar puslaukiniai eekimosiški ftu-Įten gali nubėgti, ar nulėkti. teisybei karaliaus Leopoldo
žnyčioje surinkti, pinigai yra gų surinko ir kų su jais jpa- .
teip. Loterijos tai prastas ir Ryšį valandą laiko 15 km. Neužteko žmogui'vien garo, savastim yra. Valstija <
apie 10000 vyskupo, o ne jų.
darėr tai jie bando kunigų iš-J
1
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si gi kiti atvėrimai turi kūno Šilumą nepa
X
DALIS III.
stovią, jų kūno šiluma pasididina arba pasi
Gyvatės.
mažina drauge su pasididini m u arba paaimaIšveizdis šitų sutvėrimų toks, kaip kir
žinimu temperatūros tų aplinkybių, kokiose
tie
sutvėrimai
gyvena
ir
tas
jiems
nekenkia.
Plaukiant, kojos yra irklais ir styru. Il
1 i e gyvūnai neturi pastovios kūno šilumos; jų nėra. Vaido kaulai bujungti taip, kad
gi pryšakiniai pirštai sujungti plaukimo
vadina
juos šaltakraujais. - Jeigu tempera
plėvė. Plaukdama, antis iriasi vandenyj tik
tūra
toj
vietoj, kur toks gyvūnas gyvena,
Žaltys turi
meįro arba apie 5 pėdas
su plačia pėda, kadangi kojos šitų paukščių
pasikelia,
sutvėrimas
stojasi
brangesniu;'
jei

ilgio.
trumpos. Ir žmogus, bestirdamas valtyje,
gu gi temperatūra vietos pasimažina, jeigu
Žalčiai, teip kaip ir driežai, iriasi kru
iriasi tik plačiu irklo galu.
užstoja
šaltis,
tie
sutvėrimai
stojasi
neran

tindami
į šalis savo kūną. Bet kad žalčiai
Kojų raumenys tvirti, gerai išsivystę,
giais, tingiais ir, ant galo, įpuola į žieminį suvisu neturi kojų, tai kūnas jų t^ri būt
- _
M i n
todėl ir kojos šitų paukščių tvirtos. Ant
miegą.
dar laibesnis ir ilgesnis negu driežų; todėl
žemės antis bėga nerangiai, krypuodama, to
Paukščių ypatybes.
Todėl tai driežai teip mėgsta saulės tai išveizdis žalčių toks kaip kirmėlių.
dėl, kad jos trumpos kojos nustumtos pertoPaukščiai — oro gyvūnai. Lekiantis spindulių apšviestas vietas, apsiniaukusiose
šitie sutvėrimai gali pasiirti pryli užpakalin.
paukštis savo kunu teip piiuja'orą, kaip ir šaltose dienose jie lenda į savo olas ir į vi šakiuJeigu
tik krutindami, raitydami savo kūną,
Antys maitinasi smulkiais vandenų gy plaukiantis laivas vandenį, taigi paukštis sokius, žemėj esančius, plyšius, o žiemos lai
tai kūnas jų turi būt labai lankus,-teip lan
vūnais. Betr jos neniekina teipgi vandeni plaukia, tik ne vandenyj, bet ant oro. To ke įpuola į žieminį miegą.
kus kaip virvė. Todėl tai žalčių nugarkau
nių augmenų ir javų grudų; laukinės antys dėl paukščiai turi tokį jau kūno pavidalą
Šiltakraujai sutvėrimai,' kurių kraujas lis susideda iš ^didelės daugybės dalių, su
kas vakaru lekia ant javais užsėtų dirvų. Na kaip valtis. Su tokio pavidalo kunu mat
minės antys mėgsta teipgi labiau vandenų lengviau perplauti orą, jis nestabdo teip lė turi užlaikyti vienodą temperatūrą, apžėlę jungtų terp savęs teip, kad gali krutėti.
plaukais arba plunksnoms, kas gina jų kū Vietoj kojų, žalčiai turi daugybę šonkaulių;
Kunigas Steponavičius ne gyvūnus negu grudus.
kimo.
ną ir kraują nuo atšalimo. Kadangi driežai
Kaklas* ančių gana ilgas, todėl jos gali ''•Uodegoj paukščių yra ilgos styrinės neturi vienodos visada kūno šilumos, ji pa žaltys iriasi pryšakin besiremdamas ant šon
nusigando.
kaulių galų teip kaip ant kojų.
' Kad aną nedėldienį parą- giliai į vandenį įkišti galvą ir snapą arba su plunksnos ir jas jis vartoja, lėkaamas, kaipo eina nuo aplinkybių, kokiose šitie.sutvėrimai
styrą.
gyvena, tai apsaugojimui kūno jie nereika
pijonai išdaužė kleboti.os juom knistiesi dumble negilių vietų.
Viršutinė
snapo
pusė
uždengta
minkšta,
lauja nė plaukų, nė plunksnų. Raginiai
Pryšakinės
užbaigos,
sparnai,
lekiant
langus, tai visi sakė, kad at jauslia.oda, todėl antis su snapu suranda vi
žvyneliai,
kokiais uždengtas driežų kūnas,
yra
irklais,
kuriais
paukštis
iriasi,
todėl
ir
einančioje nedėlioję kn. Ste sokius gyvūnus net visai drumstame vande
saugoja
vien
jį nuo sužeidimų ir nuo išdžiųpavidalas jų toks kaip irklų. Iš visokių paponavičius bijos bažnyčibn nyj ir dumble, kur akimis nieko negalima sikrutfnimų (bėgiojimo, plaukinėjimo) sun vimo. Galva driežų uždengta susieinančiais
• ateiti. Bet kunigas nenusi matyt.
kiausiu yra lakiojimas, kadangi lekiantis viens su kitu raginiais dangtukas, o likusi
gando. Susidėjo naujus lansutvėrimas neturi tvirto atsirėmimo, jis turi kūno dalis smulkučiais raginiais žvynais gu
palaikyti ant oro visą savo kūno sunkumą. linčiais ant viens kito.
->gus, visas nužiūrėtas, pereito
Todėl
sparnai paukščių, palaikanti ir pake
Parva driežų atsako parvai vietos, kokio
maišto, ypatas policija suare
lianti
juos
ant
oro,
turi
būt
labai
tvirti,
tu

se
jie
gyvena. Pataičių parva atsako parvai
štavo, ant nedėlios kunigas
ri turėti labai didelę pajiegą. Todėl tai visi žemės, patinų gi parva žalia. Tokia parva
pasikvietė gerą skaitlių poli
paukščiai turi labai išsilavinusius krutinės gina driežus nuo kiaunių, varnų, pelėdų ir
cijos ir detekty vii ir darė sau
raumenis, kurie krutina sparnus. Tie rau kitokių priešų.
biznį paprastu budu. Kuni
menys pritvirtinti prie krutinėk kaulo. To
Driežai minta vabalais, vorais, sliekais
dėl
tai krutinės kaulas paukščių labai dide ir kitokiais smulkiais sutvėrimais.
go kolektoriai kolektavo ba
lis su augšta briauna.
žnyčioje pinigus; parapijos
Jausmai driežų išsivystę, gerai. Akys
Juo lengvesniu bus kokio gyvūno kū jų žibančios, bet su joms driežas mato tik
kolektoriai jau nekolektavo,
Anties galva.
nas, juo lengviau jam laikytiesi ir pasikelti krutančius daiktus. Organu dasilytėjimo
nes vyskupas prieš j uos išėmė
Kraštai snapo ir truputį nulinkęs galas ant oro. Kūnas paukščių, sulyginant su ir tai — labai jausliu, yra ilgas, ant galo
iš sūdo, jnjunction” (skaityk: — kieti, raginiai; todėl antis gali lengvai kunu kitų kaulinių sutvėrimų, yra lengvas,
perskeltas, liežuvis. >
indžiunkšen), t. y. uždraudi nugnybti su juom augmenų diegus ir išlai kadangi daugelis jų kaulų pripildyti ne tau
Bėga driežas greitai, daro kaipi šuolius.
mą jiems kištis prie bažnyčios kyti slidžias, pagautus gyvūnus, paveikslan: kų, bet oru, kuris yra kur-kas lengvesniu už Kojos jo trumpos ir silpnos ir vien ant jų ši
taukus, nors ir taukai lengvesni už raume tie sutvėrimai negalėtų teip greitai bėgioti.
biznio;
ir biznis
ėjo žuvis.
nis.
Žalčiai.
. Ančių
snapas
platus,
paplokščias,
turi
iš
paprastu budu. -Tik, sako,
Bėgdamas, driežas krutina visą savo kūną
kraštų
raginius
karbus.
Todėl
paukštis
j
Lekiant,
ypač,
greitai,
kūnas
paukščio
kaip žalčiai, o ne vienas kojas. Raitytiesi
• kad kunigo kolektoriams
palčiai, teip kaip visos gyvatės, yra dra
gali.vartoti kaipo koštuvą, perkošti vandenį. atšala. Bet paukščiai, kaip ir žindanti žvė gi teip gali vien gyvūnai turinti ilgą ir laibą skanti sutvėrimai, minta kitais gyvūnais.
žmonės mažai pinigų davę.
Antis griebia su snapu vandenį arba dum rys, yra šiltakraujai sutvėrimai, turinti vie kūną. Todėl tai ir driežų kūnas ilgas, kokia Jie minta žuvims, varlėms ir sliekais.
Kunigas, atlaikęs raišeš, blą; vanduo tąsyk perbėga, persikošia per nodą kūno šilumą; toki sutvėrimai nepaken yra
ir v uodega.
Patėmijęs pagautį, žaltys pradeda smar
ptrsižeguoj ir mėgino pamok- snapo karbus, o kietos dalys pasilieka prie čia didelio kūno atšalimo: jeigu jų kūnas
Jeigu kdks nors driežas nukanda driežui kiai krutinti savo liežuvį. Liežuvis žalčių
' A
nežinia karbų snape. Kadangi antys minta teipgi perdaug atšala, jie turi pražūti. Todėl tai vuodegą, ji atauga, bet būva jau trumpesnė perskilęs aut galo, labai jauslus. Akys už
slą sakyti, bet,
sušvil- grūdais, kuriuos reikia sutrupinti, tai jos, paukščių kūnas nuo šalčio turi būti dar ge už nukąstąją.
kas,
terpduryje,
dengtos ne blakstienais, bet permatoma plė
per- teip kaip ir balandžiai, turi iš storų sienų riau apsaugotas negu kūnas šiltakraujų žin
pė,
žmonės
v*
Pirštai
ilgi,
su
aštriais
nagais,
todėl
drie

sudėtą skilvį, kur grudai būva sutrupinti, dančių žvėrių. Tokiu apsaugojimu kūno žas gali laipioti ant uolų ir ant medžių krū ve.
sjgando, mislyjo kad vėl sumalti.
Kadangi
žalčiai
neturi
kojų, tai jie ne
nuo atšalimo paukščiams yrp daugybė tuš mų.
gali
draskyti,
plėšyti
pagautų
gyvūnų, bet
muštynės, ir kilo pradėjo visi
Užšalus vandenims šaltesniuose kraštuo čių tarpų terp tankių plunksnų, pripildytų
Driežai gaudo einančius ant maisto gy turi juos ryti čielus.
laukan bėgti.
Kunigas, se, antys išlekia į šiltesnius kraštus, kur ne įšilusiu oru.
vūnus savo mažais, palinkusiais į užpakalį
Todėl tai nasrai žalčių atsidaro labai
teippat persigando ir viską užšalusiuose vandenyse randa pakaktinai
Kūnas paukščių apžėlęs dvejopos veislės dantims.
Kadangi
jie
griebia
čielą
pagauti,
plačiai.
Bet, nepaisant ant to, žalčiai visgi
plunksnoms: kūnas pats apžėlęs minkštais tai nasrai dicįeli.
pametęs, iš bažnyčios išbė maisto.
negalėtų
praryti
stambesnių gyvūnų, paveikDraskanti paukščiai, lapės, kiaunės, pūkais, o juos uždengia daug stambesnės ir
go.
Liko bažnyčia tuščia
slan,
varlių,
jeigu
jų žandai nebūtų sudėti iš
ir pamokslas nepasakytas. ūdros ir katės persekioja antis. Bet dar kietesnės, plunksnos nukreiptos užpakalin,
dviejų
dalių
teip,
kad
gali išaiskėsti. Ryjant
kad lekiant, negalėtų oro sulaikyti. Dide
DALIS IL
Utarninke, policijos sūdąs, svarbesnes jų priešas yra žmogus, kadangi lės - plunksnos iš krašto sparnų vadinasi
ką nors, žalčių žandai pasitraukia į šalis, iš
jų mėsa gardi ir brandi.
siskečia.
tyrinėjo suareštuotus už pirr
Krokodiliai.
Antis nuo priešų gina jau iš dalies tas, švytavimo plunksnoms, o ilgosios vuodegoj
Žanduose ir gomuryj yra daug išriestų
mesnib nedėldienio bažnyti kad,jos gyvena vandenyj ir slepiasi tankiuo vadinasi styrinėms; pats jų vardas parodo
Kūno sudėjimas šitų sutvėrimų toks jau
dantų.
Dantys išriesti atgal, todėl įleidus
plunksnos
paukščiams
geriausiai,
kam
tos
nes muštynes. 13 ypatų ap se lėndrynuose, kur nelengva rasti, o į van
kaip ir driežų, ilgas, su ilga, suspausta iš
sykį
dantis
į kūną pagauties, ji jau negali
reikalingos.
kraštų vuodega; kojos keturios, pirštai už
kaltino kriminališkai ir pa denį nelengva prisigriebti sausžemių prie
ištrukti.
Tąsyk
žaltys patraukia atgal vie
Su visu išsivysčiu baigti nagais. Nugara uždengta labai kie
siuntė juos prie ,Grand Jury’ šams. Užpultos draskančių paukščių, antys
ną
žando
dalį,
paliuosuoja
dantis ir juos įlei
si aukščio plunksna tais, kauliniais žvynais.
po paranka $500.00 kiekvie paneria į vandenį ir tokiu budu nuo jų išsi
džia
į
kūną
toliau,
pryšakyj.
Paskui daro tą
susideda iš kamieno
Niliaus krdkodilius turi 6 metrus arba patį su kita žando puse. Teip darydamas
ną. Čia yra vardai siųstų gelbėti.
arba stimburio ir ti 3 sieksnius ilgio.
Ančių plunksna palšai-ruda, nepuola į
tai su viena, tai su kita žando-puse, žaltys iš
prie ,,Grand Jury”: Katarikrų plunksnų arba
akį, todėl nelengva jas patėmyti tankiuose
Krokodiliai
išrodo
kaip
milžiniško
didu

palengvo
stumia pagautį į stemplę. Prie to
na Mačinskienė, Povilas Bag- lendrynuose. Gaigalų parva daug puikesnė,
plaukų, taigi daugy mo driežai, gyvena vandenyj, pasišildyti iš- išleidžia daug
seilių, nuo kurių ryjama pabės raginių vielelių.
'vilonis, Antanas Pečiukaitis ypač, žiemos pabaigoj: galva ir viršutinė ka
rėplioja ant kranto. Gyvena vandenyse be gautis pasidaro slidi ir lengviau gali būt
Pradžioj rudens, veik visoje Afrikoj. Prie įtakų Niliaus jau praryta.
ir Pečiukąitienė, Jonas Mar klo dalis apžėlusi žaliai-melsvoms plunk
paukščiai,
paprastai, jų nėra, kadangi čia juos išnaikino Egipto
tinaitis, Petras Vencius, Mi- snoms, ant kaklo balti dryžiai; krūtinė rau
Kadąngi žalčiai minta ypač žuvims ir
meta
plunksnas,
vietoj medėjai, bet toliau nuo jūrių dar neišnaikykolas Blažis, Juozas Markū sva; ant sparnų mėlyni ir balti dryžiai.
varlėms,
tai jie laikosi tokiose vietose, kur
pamestų, išauga jiems ti.
Saugoja antis nuo visiško išnaikinimo
daug
yra
šitų sutvėrimų; jie plaukia į van
nas, Aleksandras Dargis, Ma
naujos.
labiausiai
tas,
kad
jos
labai
vaisingos.
An

Parva
krokodilių
tamsiai
žalia.
Kroko

denį.
rė Brazienė. Kitų vardų ne
Jeigu paukščių diliai — naktiniai sutvėrimai, ant medžionės
čiukai, išsikalę iš kiaušinio, tuojaus apleidžia
Raginiai žvyneliai, uždengianti žalčių
galima buvo perskaityti. lizdą, taigi ančiukai išsiperi ne silpni, jie
plunksnos
sušlaptų išeina naktimis. Plaukinėja jie greitai ir
kūną,
klampynėse yra juodos parvos, o gy
„Grand Jury” bus Kovo mė tuojaus pats sau j ieško maisto vandenyj
nuo lytaus, kūnas bu bruzgiai, iriasi su kojoms, ant kurių pirštai
venančių
giriose — tamsiai rudos parvos,
tų sunkus ir paukštis sujungti plaukimo plėvėms ir su tvirta vuo
nesyje ir, kurioje nors dieno
Šiaurines žąsys gyvena šiauriniuose
panašus
į
parvą sudžiuvušių lapų. Tokia
negalėtų palėkti, a- dega. Nasrai krokodilių dideli, žanduose
je, pašauks juos ant išklausi- kraštuose, kur jų žmonės nenaikina, kadan
parva,
atsakanti
parvai žemės, saugoja žal
part to, peršlapusios yra daug didelių, aštrių koniškų dantų. Kro
nėjttho. Jeigu policija daro- gi jos duoda labai brangius pukus. Nors
čius
nuo
priešų,
kurių
jie turi nemažai; žal
plunksnos negalėtų kodiliai neaplenkia atėjusių į upę atsigerti čius gaudo: lapės, ežiai,
kiaunės, garniai.
dys ant jų kaltę, tai jie turės šiaurinės žąsys ne naminiai paukščiai, bet
užtektinai apsaugoti didelių žvėrių, užpuola ir ant atėjusių prie
Nevodingą
žaltį
nesunku
atskirti
nuo nuo
būti,
vėliaus, sūdo tyrinė žmonės prižiūri jų lizdus, kur renka bran
kūną nuo šalčio. To vandens ir besimaudančių žmonių.
Bet dingų gyvačių: žalčiai ant viršugalvio turi
gius
pakus.
{■
jami.
Jei
policija ne
Apatini dalis Švytavimo dėl tai paukščiai laike svarbiausiu jų maistu yra žuvys. Jeigu upė,
du geltonu ar baltu šlaku panašia į pusę
- plunksnos.
Žąsys. Žąsis žmonės augina nuo labai
nuo laiko ištepa plunk
įstengs kaltės darodyti, tai
K-kamienas; F-plaukai. snas taukais, kurie yra ar ežeras, kur gyvena krokodiliai, vasaros mėnulio.
senų
laikų.
^Naminė
žąsis
išsidirbo
iš
palšo

,Grand Jury’ juos paleis be
laike išdžiųsta, kas daugelyj metų atsitinka
Kas všsarą žalčių pataitė deda savo
sios laukinių^ atmainos. Laukinės žąsys ant specijaiiškame indelyj esančiame prie vuo- karštuose
kraštuose, šitie sutvėrimai įsikasa kiaušinius uždengtus gana kieta plėve į drėg
sūdo. Apart šitų 13, dar y- žiemos išlekia į šiltesnius kraštus.
degos pamatų.
į dumblą ir įpuola į vasarinį miegą, ir miega ną žemę, samanas ir kitokiose vietose. Žie
ra apie 20, kuriems policija
Gulbės, laikomos parkų prūduose, turi x Stoka maisto ir šaltis priverčia daugelį
mos. laike žalčiai lenda į kitų gyvūnų pada
darodo mažesnes kaltes, kaip ilgą kaklą ir visai baltos parvos plunksnas. paukščių pradžioj žiemos, arba pabaigoj ru
rytas olas, po medžių šaknims arba kur kitur
tai: „disorderly conduct” ir Australijoj gyvena juodos parvos gulbių at dens, išlėkti iš šaltesnių į šiltesnius kraštus;
ir įpuola į žieminį miegą. '
„disturbing church meeting” maina. x
tokius paukščius vadina parlekiančiais. Tie
Nuodingoji gyvatė turi apie 80 centl
— reiškia, netvarkiškas pasi
helikonai gyvena Terpžeminių jūrių pa gi paukščiai, kurie gali ir žiemos laike rasti
metrų
arba 2į pėdos ilgio.
pakaktinai
maisto
šaltesniuose
kraštuose,
elgimas ir taršymas bažny krantėse. Šitie paukščiai po snapo apačia
ant
vietos
pasilieka
per
ištisus*
metus,
arba
čios dievmaldystės. Šituos, turi ypatišką krępšinką, labai tąsų rr į jį de
kilnojasi vien iš vietos į vietą, jieškodami
'mažiau kaltinamus, sūdys po- da pagautas žuvis, iš jo apdalina savo vai sau maisto tame jau krašte.
kus, dėl ko terp žmonių išsiplatino klaidi
Ticijos sūdąs 2 d. Kovo, 9:30
vai. ryto, 1906 m..
KLIASA III,
vyti, o nežino kad tame tie
sos neturi. Kam sykį ką do
vanojai, daužtaus to jau nejieškok,nes jau ne tavo,nieks
tau atgal neatiduos. Kada
žmonės akis prasikrapštys ir,
nors paviršutiniškai supras
tiesas, supras kuom^ jie yra ir kuom yra jų' bažnyčios,
tai parapijiniai vaidai iš
nyks. Kam bažnyčios tarnysta bus reikalinga, atėjęs ją
nusipirks ir daugiau nesakys
kad čia yra. mano savastis.
Tada bus šventas pakajus.
Bus ir kunigas geras ir žmo
nės geri.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS

nuomonė, buk pelikonai maitina savo vaikus
locnu krauju. Gyventojai prie Terpžeminių
jūrių pakrančių turi prisavHę pėlikonus ir
Juos leidžia žuvis gaudyti.
u
Mevos gyvena prie didelių ežerų, upių,
teipgi prie jūrių. Plaukiant ledapg, jos ga
na toli nulekia nuo jūrių tieSfNen^nu. Mėvos minta žuvims, todėl negali ųuo didelių
vandenių atsitolinti; žuvis gaiido nerdamos.
Mėvų sparnai smailus ir ilgi, todėl šitie
paukščiai lakioja gerai, negreit paflsta.

(

Reptilijos arba žliaužikal.
Brukuojamos Maszlnoe Pigiai!
.

Pabar yra gera proga pirkti pigiai Druiuajama Maazlna.
t

Maszina Otieji Typewriter No. 4,
rur os ikniolei preke buvo 110.00, dabar
pagalite pirkti už......................... .$6.90
Mat mes nupirkome saitu ’maszinu
1000 iaa vienos subankrutyjusioe firmos
P.igiai, todėl galime ir parduoti jas pi
gial. Maszinos yra naujutėlės, tik ka
Isz fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamos
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
n«a kaip szi 1000 iazparduosime, tai jau
kitu teip pigiai negausite.
• Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kaszluoja potlO.OO. Taigi pirkite dabar pakol pigios yra.
Gausite jas po 15.95 pas:
.A. OLSZEVBKI.
33rd Bt
Chicago, III

Reptilijos arba šliaužikai — kauliniai
sutvėrimai, turinti šaltą kraują, taigi kūno
temperatūrą, atsakančią temperatūrai oro.
Kūnas jų uždengtas kauliniai! žvynais; kvė
puoja jie per visą savo gyvenimą.plaučiais
Užbaigos jų — kojos, arba visai jų neturi.

DALIS I.
Driežai.

"L- ' Kūnas jų ittysęs, ilgas, uždengtas žvyBais. Vieni turi kojas, kiti visai bekojų.
Veido kaulai sujungti terp savęs.
> Paprastas driežas. Kaip žinote, kūno
tuma paukščių ir žindančių žvėrių visada
įplinkybių,
Vienoda, nepaeina nuo . a]
........... kokiose
Jeigu knnošiluma

Krokodiliai.

.

.

*

*

. . " - 1 =s

Sidabrinis kryželis

— UžmnSkite jį! — tarė Joana — jis atleis jums ir melais pas Dievų už jus.
Šiteip Joana, Aurėlija ir Genavaitė bu
vo pargabentos atgal į Jeruzolimų.

ties laike, atsidarė vergės kalėjimo durys
Genavaite, spręsk iš to, kų jau nukentėjai,
Vietines Žinios,
mato ji įelnant/ųvo ponių Aurėlijų, laikan kų_tu dar turėsi nukentėti!
arba
čių vienoją liaukoje žiburį, kitoje našulį, ku
— Nemislyk apie mane!
rį padėjo ai£ taepų.
— Priešingai, męs tų apmislijome. Klau — Ant visuomeniško Chi — Nel^mfoga moteriške! dideliai tu syk: auklė mano draugės gyvena arti Teismo cagos lietuvių susirinkimo,
nukentėja^
dė( manęs — tarė Aurėlija su Vartų, ji pardavinėja gelumbes, jos Vardas 18 d. š. mėn., Dore’s salėje,
SKYRIUS
IV.
APYSAKA EUGENIJAUS SUE.
drėgnoms
nuo
ašarų akimis, prisiartindama Veronika, pati Samuėliaus: ar atminsi tuos likosi vienbalsiai nutarta, kad
Vertė J. Laukis.
Genavaitei su ponia pagryžus atgal į na
prie Genavąitė^,
vardus?
mus
Viešpaties
Čuzos,
šis
tarė
savo
pačiai
iš Chicagos butų bent vienas
Staiga pasigirdo malonus ir perimantis
Šita, nežiūrint ant malonumo savo po
piktu
balsu:
— Teip, teip! . Veronika, pati Samuė delegatas ant seimo į Philabalsas Nazarėniečio pergalėjusio sumišimų
nios, negalėjo susilaikyti nepasakius su rū liaus, gelumbių pardavinėtoja- arti Teismo
\
— Eik į savo kambarį!
ir tariančio šiuos žodžius:
delphijų išsiųstas. Už dele* '
Vartų.... Bet, brangi ponia, pasiskubin gatų į seimų visuomenė vien
Aurėlija, nuleidus galvų, „dūsaudama stumu:
— Už tiesų sakau jums, jei šitie žmonės
’ — Jei iamista turėtum dukterį ir vyrai
laikas artinasi, kiekviena sugaišta va
nusidėjo, tai ar jie negali atsimėtavoti nuo ėjo ir metė ant savo vergės nesmagioms jų išvilktų !š drabužių, idant nuplakti jų bo kime,
landa
gali
būti pražūtinga jaunikaičiui. O, balsiai nuskyrė p. Šernų,
akims
atsisveikinimo.
Išėjus
jai,
Gremijo
šiol iki dienai teismo? Tegul jie nenusideda
tagu
8ulyg
L
pono
prisakymo,
tai
kų
tada
pa

meldžiu
tamlstos,
bandyk atidaryti duris nuo „Lietuvos” redaktorių, kuris
nas paėmė Genavaitę už rankos ir nuvedė jų
ir eina su ramybe.
sakytum
apie
vergystę?
gatvės.
jau seiman išvažiavo.
J Prie šitų žodžių sūnaus Marijos, žmoni į žemų kambarį, kaipi kelnorę, paskirtų lai
—
Genavaite,
tu
kaltini
mane,
bet
ne
aš
—
Ne,
nedarysiu
bent
kol
tau
nepapasa— Pakorimas pagarsėjusio
jos audra nusimalšino lyg užkeikta. Minia kymui šikšninių maišų su aliejumi, vynu ir kalta už šitas žiaurybes.
*
<
kosiu,
kur
tu
gali
rasti
prieglaudų.
Tau
ne

kitais
produktais.
Šita
vieta
buvo
pasiekianusiraminę, nutilo ir savaimu judėjimu pra
>— Ne tamistų aš kaltinu, tik vergystę; bus galima čion pagryžti, aš drebu pamisly- bigamisto, John Hoch, kaip
siskyrė į šalis, kad duoti vietų raiteliams ir ma~keliais, žemyn einančiais, tropais. Ge
navaitės ponas pastūmė jų teip smarkiai, kad tu esi maloni sulyg manęs. Bet kas iš to, jus apie kančias, kurioms mano vyras tave rodos bus ant toliau atidė
jų palydovijai. Tųsyk Joana, ir Aurėlija ji
tas. (Jis turėjo būti 23 d.
pasmerktų.
paslidavo ir nusirito trepais žemyn; Gre matai, kaip su manim pasielgė.
J suinislijo pasiekti savo vyrus. Pamatęs ea- mijonas
gi sunkias duris šito žemo kambario
— Kaip? Apleisti tamistų ant visados? vasario pakartas). Mat už jį
— Per tris paskutines dienas veltui aš
‘ vo pačių, Viešpatis Gremijonas tarė į Čuzų
užtrenkė.
meldžiau
savo
vyrų
tau
atleidimo
—
tarė
Au
— Ar tu geriau atsiduotum vėl žiau stoja patologijos prof. Dr.
piktu balsu:
Jauna
moteris
atsikėlė
su
skausmu,
atsi

rėlija
balsu
pilnu
sanjautos.
riam
baudimui ir gal aršesnėms kankynėms? Zeit ir kiti, reikalaudami
— Aš buvau tikras, kad aš pažinau sa- sėdo ant akmens ir ėmė graudžiai verkti.
—
Jis
atsakė
man.
Aš
meldžiau
jo
lei

—
Aš daug greičiau atsiduočiau myriui nuo gubernatoriaus Deneen,
» vo pačių!
Bet Jos ašaros pasidarė beveik saldžios, pa- sti mane tave aplankyti — jis buvo kurčias negu tokiai negadai! >
„
kad jiems da kartų daleistų
— Ir manoji teipgi su ja! — tarė Čuza, mialijus jai, jog ji kenčia už ėjimų klausytis
mano
prašymams.
Prieg
tam,
jis
vis
nešio

—
Mano
vyras
tavęs
7
neužrriuš,
nes
tu
esi
nemažinus įdūkęs.
už kalinį teisme užtarti.
žodžių Nazareniškojo jaunikaičio, tųkio mei jasi raktus kalėjimo su savim.
verta pinigus. Todėl pasiskyrimas yra ne- Vienok ar jo draugai įstengs
— Ir ji, kaip ir ana pasirėdžiusį! Tai laus į vargšus bei vergus, tokio susi mylinčio
— Ir kaip, tamsta, gavai juos šiųnakt? apsieitinas. Jis man brangiau atsieina, nes
yra nedorybė naikinimo!
ant atsivertusių, tokio rūstaus ant ištvirkė
darodyti neteisingumų nu
—
Jis padėjo juos po savo pagalviu, aš aš gal nėkuomet nerasiu vergės, kad turėti
— Nieko puotai-netrūksta — pridėjo lių ir veidmainių.
tokį įsitikėjimų kaip į tave. Bet kų gi? Nuo sprendimo ir kalinį nuo kar
pasinaudojau jo užmigimu ir atėjau.
Gremijonas — nes štai ir mano pačios vergė.
Išauginta druidiškame tikėjime, kurį jos
to
laiko, kaip aš pasiklausiau žodžių ano tuvių išgelbėti, tai kitas klau
— Aš nukentėjau daugiau gėdos negu
Joana, visuomet lėta ir tyli, tarė savo motina perdavė jai, teip sakant, su savo gy
v
-.
jaunikaičio,
mane apėmė užsidegimas, jo į- simas.
vyrui:
venimu, Genavaitė turėjo nemažesnį įsitikė skausmo — pasakojo Genavaitė, pergalėta kvėptas Joanai, ir aš bandysiu jį gelbėti....
tužba
savo
ponios.
—
Bet
tamistos
malonus
— Viešpatie, duok man vietų, aš sėsiu jimų į mokinimus sunaus Marijos, nors jis žodžiai suramina mane! *
— Ar tamista abejoji tam, 'brangi po
ant arklio užpakalyj tavęs, kad pasiekti na išpažino kitokį tikėjimų negu druidai, išpaPasaka.
nia?
— Klausyk, Genavaite, aš atėjau čion
žtnamų ir guodojamų Gallijoje; be to, Jėzus,
mus.
— Ne, aš žinau tavo pasišventimų ir nar Kartų išgirdo vaikas varpų
ne vien suraminimui tavęs: tu gali išbėgti iš
— Teip! — atsakė Čuza, grieždamas iš kaip buvo sakoma, tikėjo, kaip ir druidai, šitų namų ir suteikti didelę pagelbų tam jau sų. Taigi štai kų tu turi padaryti, jei tau begaudžiant. Negalėdama^
piktumo dantimis — tu , pasieksi namus su jog męs apleidę šitų svietų, gyvensime vėl nam Nazarėniečiui ir gali išgelbėti jo gyva- pasiseks surasti Nazarėniškų jaunikaitį, tu
gaudimu atsigerėti, nuėmėh
manim. Bet, dėl jiekštų šventnamio! tu iš dvasioje i r kūne, jeigu jis pagal savo tikėji et|.
pasakyk jam, jog jis yra išduotas Judo, vie vaikas varpų nuo raikščio,
,
mų
šnekėjo
apie
prisikėlimų
iš
numirusių.
jų neišeisi daugiau be manęs!
— Kų, tamista, šneki, mano brangi po no jo mokinių ir jog jis turi pasitraukti tik apkabino kūdikiškai su ran-y
Galiaus, nežiūrint ant prakilnumo druidi
Joana neatsakė nieko, tik padavė rankų ško
tikėjimo, kuris paliuosuoja žmogų nuo nia?! — sušuko Genavaitė, manydama ma iš Jeruzolimos, kad pabėgti nuo farizėjų; jie komis ir bandė iš varpo tųsavo vyrui, idant jis ^prigelbėtų jai užlipti baimės
myrio, mokindamas jį, jog nėra mir žiau apie savo liuosybę negu apie pagelbų, prisiekė jį nųžudyįi! Joana mano, kad sū
užpakalin savęs. Lengvu pasišokėjimu ji ties, Genavaitė
nūs Marijos galėtų išsigelbėti, nusiduodamas patį gaudimų išgauti kų ir.
negalėjo surasti mokinimuo kurių ji galėtų suteikti Nazarėnui.
atsisėdo ant arklio.
į
se galliškojo tikėjimo to jautraus, tėviško ir
— O, kalbėk, aš savo gyvastį, jei reikės, savo prigimtų šalį, Galilėjų, nes jo baimingi pirma, norėjo tų-patį grynų
— Lipk užpakalin manęs teipgi — tarė gailingo jausmo, kuriuomi teip tankiai dvel atiduosiu
balsų išgirsti.
už jį, kuris pasakė: „Ateis diena, priešai nedrystų jo vytis ten.
Gremijonas piktu balsu.
— Bet, brangi ponia, net čia, Jeruzoli- Veltui, jis nieko daugiau
kė žodžiai Jėzaus. Vergė buvo atsidavusi kada pančiai vergo bus sutraukyti!”
— Tavo vergė Genavaitė.... tik gi, dėl šitoms muštims, kaip ji pamatė atsiveriant
— Nuo tos nakties, kurių męs praleido rąoje, jam reikia tik šiųnakt sušaukti žmones neišgirdo kaip nepriimnų
Jupiterio, ji atmokės brangiai už savo maišy duris kelnorė^ kurioje ji buvo uždaryta. me besiklausydamos
Jėzaus, Jo savo apgynimui, jo mokiniai, kurių jis yra barškėjimų.
;
mui šiton šmeižatin!.... tavo vergė Genavai Gremijonas, jos ponas, sugryžo, vedinus du ana ir aš nebuvomepranašavimų
Viešpatis Čuza teip^ mylimas, atsistos pryšakyje sukilimo ir Su pasibjaurėjimu numetė •
tė tegul lipa užpakalin vieno iš raitelių paly vyrus: vienas turėjo pundų virvių, kitas šik uždraudė jai išeiti iš suėję;
namų ir apsilankyti farizėjai, kad ir iš viso svieto, neįstengs jo jis varpų į šalį ir sušuko: ,
dovuos.
šninį botagų. Genavaitė niekad nebuvo ma čion. Vakar, vienok, pergalėtas jos prašy suareštuoti!
Šiteip susiruošus, jie patraukė ant Jeru- čiusi šitų vyrų; jie buvo apsirengę pagal mu, jis atsivedė jų čia ir jam bešnekant su
— Joana teipgi turėjo šitų ant mialies, ,, Negyva n augę!”
zoliraos. Raiteliui, užpakalyj kurio buvo svetimšalių madų.
Viešpatis Gremijonas mano vyru, ar žinai kų Joana pasakė man? bet kad jis galėtų sukelti žmones stoti už jį,
,,Nebūk neteisiu!” atsakė
Genavaitė, jojant čia jau paskui Gremijonų nulipo pirmutinis trepais žemyn ir tarė Ge
tai reikia pranešti Jėzui ar jo mokiniams jam varpas. j,Aš gaudžių
—
Apie
jaiinikaitį
iš
Nazareto?
ir Čuzų, vergė girdėjo paskutinius skaudžiai navaitei:
apie pavojų, kuris jam gresia.
priimniai, maloniai, bet vien
— Teip.
bariant savo pačias:
t
x — Nusirengk!
‘ — Todėl, brangi ponia, męs nė kiek ne tuomet kada esu liuosas,
Varge! koks nors naujas persekioji turime laiko gaišinimui.
— .Ne, dėl Herkulio! — sušuko romėnas
Vergė pažiurėjo į ponų su nusistebėjimu mas!
Jcada kybau liuosame ore; ka
— rasti mano pačių persirengusių vyru terp ir baime, su vargu tikėdama tam, kų ji iš
— Klausyk dar sykį, nelaiminga Gena
— Jis.yra išduotas! Jie areštuos jį šių vaite: tu užmiršti apie pavojus,- kurie tave da mane nemalonus kūnai
šitos rujos apdriskusių elgetų ir suokalbiau- girdo. Jis sakė toliau:
naktį ir nugalabins jį!
jančių niekšų!.... Tai nėra tikėtina. Ne!
apsiaučia! Taigi: prasergėjus jaunikaitį, ar pakrutina tada aš tyliu!” *
— Nusirengk, arba Šitie vyrai, pagelbi— Išduotas.... jis.... ir keno?
dėl Herkulio! iki aš atėjau į Judėjų, niekad ninkai miesto budelio nuplėšia tau drabu
vienų jo mokinių, tu eisi pas- Veronikų, Sa Verk genijau, kad nė vie
negirdėjau toltioš baisenybės!
— Vieno iš jo mokinių.
. w muėliaus pačių, ten pasakysi jai, jog ateini, nas nenori šito p|pnokinimo
žius, kad tave nuplakti kaip reikia!
• — Ir aš, kuris gyvenu Judėjoje, Viešpa
nuo Joanos ir darodymui. teisybės, paduosi suprasti.
— O, pašėlęs niekšas!
Šito žiauraus baudimo, teip tankiai atsi
tie — atrėmė Čuza — nedaugiau kaip pats imamo
jai
šitų žiedų, kurį mano draugė nusimovė
—
Čuza,
besidžiaugdamas
mirčia
šito
ne

vergių, Genavaitė, pasidėkavojant
Grillparzer.
esiu apsipratęs su šitomis baisenybėmis. Aš
savo pirtto; paprašysi Veronikos užslėp
nuo
laimingo
jaunikaičio,
šį
vakarų
išpasakojo
maloningiems
dievams
ir
jos
poniai,
nebuvo
žinojau gerai, kad elgetos, vagys ir apleistos
Joanai, kad piktai pasigėrėti iš susi ti tave savo namuose, o ji kad nueitų pas Jomoterys seka šitų prakeiktų Nazarenietį. Bet dar pažinojusi; tai£i savo išgųstyje ji galėjo viskų
krimtimo, kokį jai šita žinia padarė; šitas iš anų dasižinoti, kų ji ir aš norime tau pada
Visuomenės virtuvė.
tegul rūstybe Dievo mane ištinka šičia, jei tiktai šuimti savo rankas, ištiesti jas į savo tikro ir buvo: farizėjai, daktarai tiesų, sena ryti. „Veronika,” tarė mano drauge man,
ponų
ir
melsdama
puolė
ant
kelių.
Bet
Gre

Gyveno kartų^vargšas žmo
aš kuomet girdėjau apie neguodų maišytis
ir augštiejie kunigai, viri įkiršinti iki „yra maloni ir dėkinga; Nazarėniečiui ji ir
su paskutiniais žmonėmis, kuriuos tas žmog mijonas pasitraukdamas į šalį, kad duoti vie tas
gelis;
jis buvo neturtėlis, bet
vienam, kaip ir pačios girdėjom, susirinko į jos vyras yra dėkingi už išgydymų jų vaikų,
palaikis velka su savim visur; žmonės, kurie tų dviem vyrams, stovėjusiems ant viršaus namus
todėl
jų
namuose
busi
apsaugota
iki
Joana
ir
teisus.
Būdamas neturtingu
augštojo kunigo Kaifošiaus, tarėsi
tik kų dabar butų užmušę mus akmenimis, trepu, tarė jiems:
aš
kų
apie
tave
nenutarsime.
”
Šitas
nėra
— Nurengkite jų! sudrožkite gerai, kad kaip suimti Nazarėnietį. Jie bijojo žmonių viskas: tame našulyj a§ atnešiau tau persi negalėjo jis niekur kitur gaujei ne musų pasielgimo narsa — pridūrė Ču
ti valgyti kaip tik visuome
kraujas
ištrykštų!- Ji turi atminti klausy sukilimo, areštuojant jį vakar Jeru tolimoj e
za pasididžiuodamas.
išpildymų savo pik* rengimų jaunu vyru, kurį aš tik kų paėmiau nės virtuvėj. Pasitaikė kar
per
šventę,
todėl
atidėjo
mus!
tvirtinimų
to
prakeikto
Nazarėniečio!
— Teip, ant laimės, męs nugųsdinome
iš miegamojo kambario — Išmintingiau bus
Genavaitei tuomet buvę apie dvidešimts tų mierių ant šiųnakt
tuos niekšus savo drųsa — atsakė Gremijo
apsivilkti šituos vyriškus drabužius. Sau tų, kad atėjo į virtuvų polici
—
Kaip?
šiųnakt!
Šių
pačių
naktį?!
,
nas — kitaip, butų buvę atlikta su imumis! trys metai, o jos vyras, Feganas, kitados sa
bus-bebėgiojant po Jeruzolimos gatves ja j ieškodama prasikaltėli!}
— Teip. Išdavikas, vienas iš mokinių, giau
kydavo, jog ji yra graži. Nežiūrint ant jos
O! tamista, sakau teisybę, šitas yra^
nakčia
ir užeinant į karčiamų Laukinio Asi ir suareštavo visus, kurie tik
neapykantos ir apmaudo, sukeltų kurstan ašarų, maldų ir silpno priešinimosi, išvilko vardu Judas, išduos jį į jų rankas.
lo. ‘
ten buvo ir nuvedė Į stacijų.
•— Vienas tų, kų anų naktį įėjo su juo į
čiais pranašavimais Nazarėniečio; jis nesap jų iš drabužių, pririšo prie vieno ruimo stul
—
Brangi
mano
ponia,
visuomet
malo

Mat, anot policijos manymo,
nuoja apie niekų.kitų, kaip tik apie siundy- pų ir engė jos kūnų botago kirčiais. Ji ma karčiamų Laukinio Asilo?
ninga, tu apmislini viekų.
kiekvienas
žmogus-neturtėnė iš pirmo, jog gėda ir išgųstis atims jai vi
mų vargšų ant turčių.
— Tas, kuridėmėjo paniurusi ir vyliu— Pasiskubink persirengti. Tuo tarpu lis yra prasikaltėliu.
— Priešingai, ar gi jaunasis mokintojas sų sužinomų. Vienok teip nebuvo: ji pa giška išveizda. fTaigi Judas nuėjo pas augnenuramdė įnirtosios minios? — atsiliepė lė miršo apie skaudumų kirčių, pamačiusi, jog štuosiuoė kunigus ir daktarus tiesų ir tarė aš eis*Ai pažiūrėti, ar galima atidaryti nuo
Eidamas-gi stacijon tarė
tas, bet tvirtas balsas. Joanos. — Ar jis ne ji yra auka žingeidumo jos kankintojų, ir iš jiems: „Užmokėkite man ir aš išduosiu jums gatves duris.
teisingas žmogelis pats sau:
pasakė: „Tegul šitie žmonės eina su ramybe girdusi jų netikusius juokus daromus jųjų Nazarėnietį.”
„Užkųjie mane kalėjiman
SKYRIUS-V.
beplakant. Gremijonas, stovėdamas susidė
ir nenusideda daugiau.”
— Niekšas!.... ‘ >
""
‘
tempia,
juk aš nieko blogo
— Kų, tamista, manai apie tokių begė jęs rankas, tarė su velnišku juoku:
Aurėlija sugryžusi, už kelių minutų, iš
— Jis sutiko su farizėjais už trisdeSimts
dystę?! — sušuko Čuza į Gremijonų — ar
— Ar Nazarėnas, garsus Messijas, kuris sidabrinių grašių. Tuo tarpu gi, nelaimin žemojo kambario, rado Genavaitę persiren nepadariau? Tempia mane
girdėjai, tamista, mano pačių? .Ar iš to ne imasi pranašauti, nepranašavo tau, kas atsi gas jaunikaitis, kuris nieko gal nesijaučia, gusių jaunu vyru ir segančius! šikšninį diržų it kokį plėšikų ar. užmušėjų
išeina, kad męs negalime nė keliu eiti be da- tiks, Genavaite? Ar tu manai, kad jis turė yra auka išdavėjystės.
savo tunikos.
gatvėmis, už tai kad mane di
leidimo Nazarėniečio, to sunaus Belzebubo! jo teisybę sakydama, jog vergas yra lygos
—
Durių
negalima
atidaryti!
—
nusimi

di ir maži išniekintų.” Tada
— Varge! Jei šiteip dalykai stovi, tai
O kad męs išvengėme pasiutimo tų niekšų, savo ponoi? Dėl Jupiterio! Aš gailiuosi,
nusi tarė Aurėlija savo vergei — rakto nėra jis galvojo kaip ant ateities
kuomi
aš
galiu
jam
pasitarnauti?
tai tik, esu, dėl prižadėjimo, kurį jis davė kad neplakiau tavęs ant vidurio viešos vie
— Klausyk tik, kų man Joana pasakė šį spynoje, kur jis paprastai būdavo palieka nuo to apsisaugoti, ir begal
jiems, kad męs nenusidėtume daugiau! „Dėl tos. Tai butų buvęs geras pamokslas uždė .
mas.
stulpų šventnamio! Ar šitos begėdy bes už tas ant tavo nugaros tiems valkatoms, kurie vakarų: „Berirengiant į jūsų namus, brangi
— Brangi ponia — tarė Genavaitė — ei vodamas kelias dienas dėjo
tenka?* ,
tiki į suokalbingas begėdystes savo vadovo ir Aurėlija, mano vyras pranešė man su piktu me dar
sykį pabandysime.... Eime, grei- sau pirštų prie kaktos ir tarė:
džiaugsmu apie nelaimę laukiančių Jėzaus.
— Nazarėniškasis jaunikaitis — pradėjo draugo, Jėzaus.
„Jau turiu.”
čiau!
Joana, negali atsakyti už tai, kas yra pasa
Abiems budeliams nuo plakimo pailsus, Žinodamas, jog aš, būdama dabojama, netu
Abidvi, perėjusios per kiemų, atėjo pas Tada išėjo neturtėlis, bet
koma ar padaroma jo varde. Minia netei vienas iš jų atrišo Genavaitę, o ponas jos ta riu progos jam pranešti, nes musų vergai
teip bijosi Viešpaties uuzos, jog nepaisant gatvės duris. Pasistengimai Genavaitės ati teisus žmogus ir pavogė $250singai buvo' įsirausi aut jus, o jis žodžiu jų rė jai:
ant
mano prašymų ir siūlomo aukso, nė vie daryti jas buvo teippat velti, kaip ir jos po 000. Nuo tada jis jau valgė,
nuramdė. Kų jis galėjo padaryti daugiau?
— Neišeisi iš čia visų savaitę; per tų
nas
nedryso
išeiti iš namų, kad surasti Jėzų nios. Ji pasilipo ant vienos pusskliautės, pas.......... Mat jis žinojo,
— Štai vėl! — sušuko Čuza — ir kokių laikų mano pati apsieis be tavęs; ji turi pair
apreikšti
Jam
pavojų. Naktis gi artjnasi; bet be kopėčių negalima buvo pasiekti atva kad prakilni žmonės, kurie
tiesų tas Nazarėnietis turi ramdyti ar kiršin sitarnautKsau pati, tas bos jos nubaudimu.
man
užėjo
mislis,
kad tavo vergė Genavaitė ros. Staiga Genavaitė užtėmijo Aurelijai:
ti valių žmonių teip kaip jam patinka? Ar
Ir Gremijonas, išeidamas su dviem vy išrodo turinti tiek drųsos kiek ir pasišventi
— Aš iškaičiau šeimyniškuose apsaky pas.... valgo niekada poli
žinai, dėlko męs gryžtame*į Jeruzolimų? Dėl rais, paliko Genavajtę vienų. Dabar nejau
mo.
Ar
ji
begalėtų
patarnauti
mums
šiame
muose, paliktuose Gergano, kad viena jo cijos po gatves netųsomi.
to, jog męs persitikrinome, kad iš prieža trus ir gailingi žodžiai Jėzaus atėjo į galvų
dalyke?
”
Aš
tuoj
aus
papasakojau
Joanai
prosenė, vardu Moroe, pati mūrininko, su
sties nedorų pranašavimų to žmogaus, Judė vergei, kurie buvo atėję jai pirma jos nu
jos kalnėnai ir darbininkai lygumos Sarono, plakimo. Dabar atėjo jai žodžiai keršto ir apie žiaurų!1 “kerštų, kokį mano vyras išpylė pagelba savo vyro galėjo įsilipti į augštų.
,
užmuštų mus akmenimis,_ jei męs pasirody- prakeiksmų, kuriuos jis teipgi ištarė tų patį ant tavęs. :Betj^oaua, anaiptol neišsižadėda mędį.' . t s,
ma savo sulnaųymo, paklausė manęs, kur
tume su rinkimu mokesčių.
— Kokiu badu?
rytų ant ištvirkėlių ir prispaudėjų.
GremiJonasJj(Št4e<la kalėjimo raktus, aš Jai
— Jaunikaitis pasakė: „Atiduok Cieso
— Tik prilenk savo nugarų prie šitų Yra dar keletas skaitytojų
Ilgas valandas leisdama viena, atmenant pasakiau, kad jis juos po pagalviu pasideda;
riui, kas yra Ciesoriaus ir Dievui, kas yra savo gėdų, ji prisiekė, kad, jei kuomet dievai
durių,
brangi ponia, d^bar suimk savo ran
Dievo!” — kalbėjo Joana.
Tai, ar gi jo panorės, idant ji taptų motina ir jei ji galės tai ji sako—pamrupink, kada jis užmigs, ir kas teip, kad aš galėčiau įdėti į jų tarpų sa „Lietuvos”, kurių prenume-v
kaltė, jei žmonės, suspausti mokesčiais, ne laikyti vaikelį prie savęs, tai ji stengsis į- paimk juosti Jfi tau nusiseks juos paimti, vo kojų- Kita koja aš minsiu tamistai ant rata jau seniai pasibaigė, bet,
eik ir išleisk Genavaitę, paskui jau tau bus
gali jų daugiau mokėti?
kvėpti jam pasibaisėjimų vergybos ir neapytuo>« nuei '&ir
budQ’(
£"! ■ jie jos neatnaujino ir nė jo— Dėl Herkulio! Jie turi užmokėti ir kantų romėnų, vietoje kų duoti veikti jo'jau lengviau išlįstųjų fš namų; ji tuoja
skliautų o iš ten aš pasistengsiu nusileisti kiotf žinios apie save nedavė.
jie užmokės! — sušuko Gremijonas ,— męs nose smegenyse šitoms pagirtinoms užjau į karčiamų Laukinio Asilo ir ten gal jai pa- ant gatvės.
Todėl meldžiame jų pasisku
gryžtame į Jeruzolimų paimti pagelbų kariu- toms, kaip jos užnyko pas jos vyrų, Ėerga- sakis kur galima surasti jaunikaitį. ■, .
.
Staiga
vergė
išgirdo
balsų
Viešpaties
binti su užsimokėjimu pre
menės, pakaktinų' numalšinimui maišto, irr na, kurį Ji teip labai mylėjo, nepaisant ant
— O, brangi ponia! — sušuko Genavai
Gremijono
ištolo
nuo
viršutinio
grislp
šau

numeratos jeigu nori „Lię
vargas bus tiems, kurie priešinsis mums!
silpnumo jo budo, kuris, vienok, paėjo iš ga tė — aš niekada neužmiršiu to užaitikėjimo,
— Pirmiausiai vargas tain Nazarėnie- lingos ir nenuramdomos giminės Joel, šakos kurį tamsta ir tamstos draugė padedate ant kiančio .piktu balsu:
tuvų” ir ant toliaus gauti.
— Aurėlija! Aurelija!.
čiui! — tarė Čuza — jis vienas yra priežas- iš didžios Karnako skilties,
manęs. Tuojaus bandyk atidaryti kalėjimo
Kurie šį mėnesį neužsimokės,
čia viso blogo. Todėl aš eisiu pranešti kuni
duria
—
Mano
vyras!
—
sušuko
jauna
moteris
tiems
,,Lietuvų” sulaikysime.
tris dienas buvo buvusi užda
gaikščiui Erodui ir Viešpačiams. Pontijui Pi-, ryta Genavaitė
— Palauk truputį, nes pirma pasikėsini drebėdama. — O, Genavaite, tu pražuvusi*
požeminiame
namo
kambaryje,
kur
Gre

Tad pasiskubinkite.
.
i
lotui bei Kaifošiui apie didinančius! begėdy mijonas, jos ponas, kas rytas nešė jai po bi- mo mes turimų apsvarstyti padukį mano vy
(Toliaus
bus
)
„Lietuvos
”
Išleistuvė.
stę to valkatos ir reikalausiu, jei parsieis, jo
ro. Aš baimijuori ne dėl savęs, tik dėl ta
mirties!

DAILIDE Iš NAZARETO.

Skaitytojams.
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9
palaikyti atmj»tyje d«i vi«o
’tetnyiukoe tautos, ne vien kad musv
sunkiai uždirbti centai žūna policijos
naguose, bet per tai trolijame ir uvo
varde terp aukntesnlu tautu. Užpra
tzome visus lietuvius atsilankyt! kuo•kaitliDgiauaiai ir iureiknti uvo nuo
mones.
Pzraptjo® Komiteto var^u.

Redakcijos atsakymai
tik nepagelbėjo bet mane
vlcilaus, Buvalkų gnb. llarijampotoe
Reitabraizai Springfeelde. laikydami ui melžiamų ka>*>
puv., Aleksoto gm.^ksHao Dievogalos,
jeigu kur „antakiai nuo vę dar labiauB ligų padidino,
gyveno Wllkes BarH, Bfe Jis pats ar
kas kitas teiksis d»8i žtoe adresu:
kamščių kvarbuoti”, tai su privarginant per metus, bet
Jobu Bazianevlczia,
pasiskundimu, jei turi teisy kad vis ir vis jaučiausi blo
18 E. 19th st.
Baybnne City, N. J.
,
B
ii _
bę, tesikreipia į sudų, o ne į gyn einantis ir pajiegų visai
Psjiesskau savo izvogerfo, Juozapo Jureviesiaus, metas atgal jrti gyveno Chilaikraštį.
Kaip merginos, nustojau, tad iš paskutines,
cagoje. Jis pats ar kis kitu teiksis duo
teip ir vyrai turi tiesų rinkti kaip tik atsišaukiau į gar
ti žino adresu:
f
, sau tokį draugų ar draugę, bingi Dr. Collins’o Institutų
Paneszkolimai.
P. Stulgi nikai,
Pigiai ant pardavimo lotai su ntmais.
Johnstoą City, I1L
koki kam patinka. Į tuos ir ėmiau vartot jo prisiųstus miera
m ra
50x130 pėdu; ant kampo Dearborn
Pajieszkau
savo dėdės, Jono Norei
dalykus, kaipo privatiškus vaistus veik per mėnesio lai avė No. 452. Vieta labai tinkanti, bis- koa, Vilniaus gub.,
*ftaku pav . Valki
_ ypatų, nieks neturi tiesos kų pasilikau visai sveikas ir niui. Jeigu kaa itz lietuviu norėtu pigiai ninku parap., kaimb Leipunu. Jis pats
narna nusipirkti, tai gali atvažiuoti ir
ar kas kitas teiksis ddctl žibia adresu:
kištiesi. Jeigu -mergina iš širdingiausiai dėkavojų už apžiūrėti,
nes tiktai 56 mylloc toli nuo
r
tekės už verkiančio vyro, tai tikrų pagelbų. Dabar pa Chicago* in pjetu*. Czionti teturime 42 W. 2od it. St. Noreika
,6o. Boston, Maas
tiktai
viena
lietuviszka
iztorninka.
Prieuž tai niekam kitam jakui© simokinęs ir aš goresnį gyve
Phjieszkau jtvo
>lio, Juozo Uždavllaitik pardavimo senatve ir issvažiavireiks verkti, tai kam kištiesi nimų vesiu, bet Collinso var mas in kraju. Del geresnio susižinoji nio, Vilniaus gub, aku pa., Vaikiniuku voL. kaimo Ptrciiupiu. Asz nese
į tarpų apsivedusių porų, tas dų iki gyvas busiu neužmir mo tegul atoiszaukia pas
niai atveži vau in Lietuve* ir noriu Ji
Stan. Muchocki.
tik juos apeina. Laikraš šiu, visada pasilikdamas dė 452 Dearbon avė.
Kankakee, III. matyti. Jis pato ar ka« kitaa to i kai*
duoti žinia adresu:
čiai užsiima tik viešais, o ne kingu. Sl'fcnodone
Fajieazkau Vincento Kurilos, Gudeliu
privatiškais/ypatų reikalais.
Adolphas Vavričkas,
‘ • kaimo, Balbierisakio parap., benapiles 42 W. 2nd *t, 8t. Uždavinį*
8o. Boston, Mas*.
pav., Suvalkų gub. Trys metai atgal
R. F. D. No. 3,
Tamistos korespondencijoj
Pajieazkau Jono Krūmyno, Vilniaus
gyveno Bellshill, Scotland. Jis pats ar
aprašyti vien privatiški daly- Osford, lova.jSorth America. kaa kitaa teiksis duoti žinia adresu:
gub., kur* isz ežia iszvažiavo Chicagon.
Asz iszeinu ant tarnystes, tai pirm Isze(*dk)
Jonas Biaknauckaa
V
kįii, todėl laikraštyj ne pa9107 Cottage G rovė avė.
Chicago, III. jimo norecziau su Juom suairaižyti.
tilps. Laikraščiai netalpina
Ji* pats ar kas kitas teiktis duoti žinia
Pajieszkau savo szvogerko* (svaines)
adresu!’• ,
teipgi raštų pasislėpusių ko
Domicėlės Kromelienes, kaimo Lauk8zyr
Apoliaija
respondentų, tokių, kurie
stenu, Naumiesezfo parapijos Kauno
Boxll6
*
Grampian, Pa.
Visu Lietuviszku Draugysczlu
pasirašo išmislyta pravarde ir Kliubu esaneziu Chicago, III. mel. gub. Seniau gyveno Wiskonsino valsti Pajieszkau tavo sz vogė ri o, Francisz
joj. Ji pati ar kas kita* teiksis duoti
ir savo tikro adreso, ne par džiu prezidentu arba sekretorių, parašky žinia adresu:
kaus Lazdaucko, Kauno gub., Sziauliu
ti mau, varde savo draugystes ir pilna (»50)
pav., Akmene* parap., kaimo Kiviliu.
Jonas Vituris
duoda.
adrese, dėl uikvitimo ant apvaikazczlojt- 882 33rd st.
Chicago, III. J ii pato ar kas kitas teiksis duoti žinia
Karut. iš Waterbury. Re mu arba szeip susižinojimo reikale. Už Pajieszkau Natalijos Ghnskiutes,Kau adresu:
tai asz busiu dėkingas atsiliepusiems.
Kaz. Deimantaviczia
dakcija pirmiausiai talpina
no gub., Sziauliu miesto,) apie 8 metai
M. J. Damijonaitis',
2712 Spring Alley
■ ‘ • Pittaburg, Pa.
kaip
Amerikoj,
gyvena
apie
New
Yorka.
Chicago, UI
svarbesnes žinias, o menkos 3108 So. Halsted st.
Pajieszkau savo pusbrolio ir pussese
Ji pati ar kas kitaa teiksis duoti žinia ad(H-«)
ir vėliau gali patilpti, skriau •
reau;
rei, Mikolo ir Jadvygos Kanapeoku,Kau
Balius!
(2—23)
no gub , Panevėžio pav.. Pniovo vol.,
V. Elabut
dos nebus'. Žinia, kad kuni
New Haven, Conn. Dr ate D. L. K. 706 Dakota st.
San Antonio, Tex. kaimo Blindžių. Jie gyveno Chicagoje.
gas per pamokslų pagarsino Vitauto parengė dideli balių, 24 d. vasa
Ji* p*tys ar kas kita* teiktis duoti žinia
Pajieszkome savo sivogerlo. Juoko
adresu:
parapijos įplaukimus ypač rio ant German Hali, 173 Worster st. Lukszeiczio,
Kauno
gub.,
Teisziu
pav.,
Prasidės 6 vai. vakare ir trauksis iki 12
Valerija Kanapeckaite
j^įgu nėra aiškesnių žinių nakties.
Deszlmta metu
Ant baliaus užpraszyta New Narlndaicsiu kaimo.
2134 Forbes st.
Piitsburg, Pa.
kaip
Amenke.
Turiu
prie
jo
labai
svar

apie tuos įplaukimus nesvar Haven’o datoiu kuopele, kuri gražiai
Pajieazkau Antano Kripo Pakrajaut
bu reikale. Jie pats ar kas kitas teik
bi, tų daro juk visi kunigai. padainuos, tfcipgi bus geri muzikantai, sis duoti žinia adreau:
parap., ir Kazimiero Lukocx aus Rasei
Lietuvos Hunu Dr-stes Benas isz Waterniu pav. Svarbus reikalas. Jie patys ar
Aleks Ragausk's
Programai šokių ant balnj burio. Užpraszome aplinkinius lietu (III—9)
SHighat.
Nashua, N. H. <as kitaa teiksis duoti žino adresu:
vius
ir
lietuvuites
ant
to
baliaus
kuoteipgi mažai apeina ant ba
Jchn Jietmons
nes tai yra paskutinis
Pajieazkau savo kaimyno Jono Mocliaus nebuvusius. . Perstaty skaitlingiausiai,
B:x 59 '
Kimmundy, III
balius priesz užgavėnes. Tiki etas > vy keiiuno, Sparviniu kaimo, Griszkabumas Genovaitės irgi ne labai rams 25c, merginoms ir moterims dy džio parap., Naumiesczio pav.’, Suvalkų Pajieszkau savo patėvio Juozo Strau
gub. Pirma jis dirbo New York® gazėu ko, Kauno gub.. Raseinių pav., Girdiszsvarbus atsitikimas, kadangi kai.
.
*■.
Komitetas.
nese. Jis pats ar kas kitas teiksit duo kio parap., kaimo Pabrcmenu, 6 metai
tas veikalas ne priguli prie
kaip parvažiavo isz Afrlkoa in Amerika.
Nashua, N. H. Dr-ste szv. Kazimiero ti žinia adresu:4
Jis pato ar kaa kitas teiksis duoti žinia
AVilliam Kudirka
geresnių nė musų literatūroj, rengia dideli balių, 24 d. vasario, 1906 (*25)
Brookiyu, N. Y. adresu:
nors korespondencijoj per m. sabatos vakare ant Odonnell Hemo- IfO Bedford avė.
Roulla Kuizinate (po vyru Raudiene)
risi Hali, kerte High ir School st., pra
Pajieszkau savo brolio Vinco Križi4611 5th av*.,
Chicago, III.
daug išgirtas.
sidės 7 vai. vakare ir trauktis iki 12tai naucko, Suvalkų gub., Senapiles pav.,

J

h-

Dr. Collins Medikališkam
Institutui, už išgydymų ma
nęs nuo blaurios limpančios
slaptos ligos.
Nors labai daug prikentė
jau, daktarams primokėjau ir
visokių gųzdinimų prisiklau\ ,
siaa pas juos bešigydyd&raas,
nes savo aplinkinėj turbnt
1uos visus perėjau, kurte ne

!
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pinigij Siuntimo.

kai. Sale gera, didele, grajis gera muzi
ka, kur kiekvienu galėt gerai puiuok- teiksis duoti tinę adresu:
x
Julius Navardaucku
ti ir pasilinksminti. Vitus lietuvius ir
Springvalley, III.
lietuves senus ir jaunus meilingai kris Box 400
osiame atsilankyti.
Pajieazkau uvo brolio, Jono Tiltino,
Kauno gub., Sziauliu pav., Radvlliazklo
Komi tatai.
vol., kaimo Vlamo n tu. Ji«pet*urku
kitu teikaia duoto žinia adreauKuolto TUtin
Atsibus subetoj ir nedelioj, M ir 23 d.
Kenoslja, Wie.
▼ nario, lubatoj 7 vsL vakare, o nedalioj 521 Elizabeth ai. (?
—
ni)
.
t
1 vai. po plot, Dore'* salėje 2501—2505
Halated it. ir Archer avė., ant pat kam
Pajtuzkau savo broliu: Jono Ir Ponio
po* Guodotiui lietuviai ir____________
lietuvaites! Uoksu, Jonu dirbo Baltimorei prie

„Prasijoti Lietuviu Dainos**.
Surinko ir pridedamai anas per Raž’a,
Nesselman’a, Dr. Sauervrain'a, bei kitus
rinktai arba sutaisytas dainų iszleldo
savo paties kauta
V. Kalvaitis.
JI lotynlsskomii (lietuviukoiEs) raidė
mis atspausta, per 400 pusiu didele knygt i u 780 delneli □. Ja priaiuncila apaargeta valnai in namus už 12.00.

Tilsit, Germany.

Apgarsinimai.
Lietuviai važiuojant! in Lietuva gera
užeiga ir avetioga priėmimą ras pas Juo
zą Wilkauski, turtinga* ar beturtis; rodą
kožname dalyke. Degtine ir alus put
ku*. Neužmirszkite adreso:
J. Wilkowki,
118 Grand tt.,
Hoboken, N. J.
Lietuviukas Bankas.
Po valdžios tiesoma. Kapitolas >50.000.
Depozitams mokame 2j nuoszi mesto.
Siunczlame pinigu in visas dalis svieto.
Laivakortės parduodame ant geriausiu
laivu visu laiviniu kompanijų.
8. MACK, JT
212 First st.,
b EUsabeth, N. J.
Brach 102 Ferry si., (g Mevrark, N. J.

J
■ Pigiai ant pardavimo puiki buczerns
irgroserne. Biznis pene! j tedirbtas ir
gsrai eina. Kostu meriai ari- Prašiau
atsissaukti ant adresu/
‘1
(III—S)
Antanas Clnauckas
1317 8o. 4lh rt.
-J PhUtaielphla, Pa.

•

s

k

924'33ixlst. 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 Šifkerčių ir pinigų.

čia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir Šifkortės iš- eina pundais kožną, dieną.
s 4čia yra Didžiausia Krautuve 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, j
924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL

Pietariu ar Vekerlotiszlciu kaimo. Trys
Moteriuke ar mergina mokanti gerai
metai atgal gyveno Shenandcah, Pa.
Turiu laba! svarbu reikale. Jis pato ar valgi pataiiytl reikalinga už gaspadine.
Atiiuaukli „Lietuvos" redakcijom.
kas kita* teiksis duoti žios adresu,
(tdk)
Mikola* Križinauekas
Reikalingai vyras ar vaikinai prie
R. R 5
>
Springfleld, U!. „Lietuvos” Redakcijos gerai pilinstanPajieazkau savo pusbrolio Fr. Vidžiū lia lenkiuką kalba, fittzyba Ir gramati
no, Kauno gub. ir p*v., Stoki* (terapijos ka, gerai galintis versti įsa lietuviukus
itii užimti ici
ir kaimo. Szesri metai kaip A marike ir in lenkiszka kalba,
rf lirai pini taa
gyveno Pbiladelphia, Pa. Jis pats ar kas darbe tegul paima
— Vagis; — Kas kaitra; — Gatves vaikai; —
lietuviuko laikraisoago ar knygos, isaAparėto žtedas:— M ilko sargia; — signatas;
kitas teiksis duoti iine adresu:
— KeMvta Chtoago, IU. IMU, pusi.
vucczla in lenklsska Ir prisiuncsia paro 43
(sdk)
Joa. Vedžiunaa
Paaakoe i* gyvenimo iletuvlėku Velta bei
Velnitf, surinkto* D to J. Basa na vidau*. 470
58Alderst.
IVaterbury, Conn. dyti aavo darbe. Kurio bus garinusias
puslap , Chicago. BĮ. ĮSOS m. Šioje knygoje
vertimas tas gaus viela.
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie rojų
Pajieszkau savo dedea Juozo Docziaua
' tdangu), ėyžčta. pekla: apie giltine, mana,
ketera, apie dvaaea (dužias), velnius, ’u vai
Rucziu sodžiaus, ir tavo brolio St. Kas
dinimas! ir tt. Pasako* uiralytca t kloja
mauokio, Rezgei i u sodžiaus; abu KalU- Aukos reikalams revollucijinio
kallMije kokioje buvo pasakoto* Kauno gub,
pagal kaunieėta kalba. Suvalkų gub. vagai
j ude|liuo MaskoiijoJ.
□enu parap., Raseinių pav., Kaunogub.,
suvalkteėiu kalba.Pru*u Liet a voja pagal Pre
su
lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dsuku kalba
abu gyveno Chicago* aplinkinėse.
Jonas Jieamona Klmmundy, III. 11.00.
Jie patys ar kaa kitaa teiksi* duoti žino
Purttan, Pa-^ Ant krlkaztynu paa J.
Apdarytu*............................................... 4400
adresu:
Loruka. J. LukMsevtada, P. Lukoaze
44 U mano atsiminimų (su autoriau* paveik
slu). ParaM Dras Vincą* Pietaris, spauduo
(*50)
J uotas Kasmauckas
vicala, J. Martin kaitos, B. Jurkonis, A.
parengė Dras J. Basanavičių*. Chicago. UV,
8l Elizabeth Hoepital, Room 26
Lukdzevicziene, *V. Damidaviciia, P.
19U6m , pusi. 301. Gra«>c* apysakėlė* 1* gy
venimo sodiečių....... . ................... ..700.
DanviBe, III.
Vaitkunaa, P. Arbątausku. M. Arba- 07 Lietavlėkos
Pasako* Yvalrioa. Dali* I. Su
rinko Dr. J. Huanavičlu*. Obicago. III., 1808
Pajiesskau savo trijų broliu, And tamkaa, A. Valauakis, J, Dabinas, A. 8am. pusi. 280. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas litą jenyga
riaus, Simano ir Jurgio Lapinsklo, Su vokaitis, P. Akucevicafa po 25c; M. 8ature*, tam gera ir grasi n pasakų niekados ne
valkų gub., Kalvarijos pav.. Padovinio vukaitiene Ir A. Lukoszevicziene po 10c
truk* Preke neapdarvtou............... •1.120
Apdaryta....... r........................ S 1.00
gmino, Daukssiu kaimo. Dveji metai Viso 12.45.

Nenorėjo atsisakyti.
Ponas Fr. Kubis, Independence, VVis., prisiuntė mums
. šitokį laiškų: „Vyras, išgy
dytas Trinerio Amerikoniško
Eliksyro Karčiojo Vyno siun Ketvirtas Didęlts Lietuvfezkas
Balins.
čia Tamistoms kuoširdingiausių padėkavonę. Aš per ilgų Chicago, III. Lietpviszka E vangeli saka
Dr. Martino Dr-ste parengė balių subv
laikų jieškojau pagelbos pas tos vakare, 24 d. vasario, 1901,
daugelį daktarų, vienok nė RuhI’s saleje, 220 W. 12th st., tarpo Jefferson ir Union ui. Prasidės 7:30 vai.
pas vienų jos neradau; nors vakare.
Tikietas vyrui su motore 25c.
pagelbos ir negavau, bet vis Ant baliaus grajys puiki muzika ir
gi nenustojau vilties. Tada kiekvienas galėsite smagiai priesz užga
vėnes pasiszokti. Užfcvieczia visus ant
sumaniau nusipirkti butelį jo atsilankyti.
Komltetaj.
Trinerio Vyno vien išbandy.. (23—II)
mui. Iš pirmo vartoj i mopaMetinis Rožinis
- žinau, kad atradau tikrųjų 5tas DidelisBalius!
>
gyduolę, nes skausmai pasi Parengtu Draugystes Szv. Antano isz
mažino ir skilvis, pirmų ne- Padvos, staibius nedėliojo 25 d. vasario,
1906, Freiheit Turner saleje, 8417 21 So. atgal gyveno Lynn’e, Man. Ji* patys
priėmęs jokių valgių, pradėjo Halsted
st. Balius prasidės H vai. po ar kaa kitas teiksis duoti žine adresu:
reikalauti valgio. Aš paė pietų priesz pat užgavėnes. Inženga 25c (s50) Magdalena Lapinskiut*
W. Lynn, Maas.
miau iš viso penkis butelius porai. Užpraazom visus lietuvius ir lie 78 Eimsvood av*.
tuvaites atsilankyti ant musu bailaus,
- ir jaučiuosi dabar visiškai ant kurio grajys puiki muzika, prie ku Pajieszkau Konstancijų* 8urvili*ne*?
gub„ Raseinių pav., Vadžių tuj
sveikas. Kiekvienas, kuriam rios jaunuomene galės linksmai pui- Kauno
ino. Pirmiau gyveno Chicagoje. JI pa
ir linksmai vakara praleisti. Kas
gyduoles privelijau, užtikri szokti
ti ar kas kitas teiksi* duoti žinia adresu:.
ant to baliaus atsilankys, tai kainu ap
George Straukas
na, jog gyduolės visada jiems laikys pulke rože dykai. Su guodone, . (a"0)
Box 144
Goldfield, Colc.
Komitetu.
pagelbėjo, ir mano seserys
(23-11)
Pajieszkau aavo brolio. Motiejaus
gyduolę labai giria.” Šitas
Czernecklo, Suvalkų red., Senapiles pav.
T. M. Dr. snairinkiniM.
yra nauju faktu, kad Jrine- New Yorko Ir Brooklyno 4 kuopa T. Veiveriu gmino, kaimo Petkelisskiu.
pats ar kas kitas teiksis duoti žine
rioAmerikoniškasis Eliksyras M. D. laikys susirinkimą, nedėliojo 25 d, Jis
adresu:
t
k
vasario 1906 m.,,3vai. po pietų, svetai
Karčiojo Vyno yro geriausia nėje po No. 73 Grand str. Brooklyne.
Jos. Czerneokla,
Scranton, Pa.
'gyduolė skilvio ligoms, ir Bus apsvarstoma daug svarbiu reikalu 1838 Nay Ang avė.,
Pajieszkau
Vinco
Aliszaueko
itz kai
T.
M.
D.,
teip-pat
iszdalytos
knygeles
gelbsti net ten, kur jau visa
„Živile”. Visi sąnariai teiksitės prib°* mo Papilvio, Veiveriu gmino ir Laurlno
viltis buvo pasibaigus. Jei ti ir atsivesti naujus pristruzyti.
J uotai ežio.
Abu gyveno Chi^agoje.
Jie patys ar kaa kitas teiksis duoti žine
Sek r. A. Lesniauskas.
gu apetitas^ - susimažino ar jo
adresu:
Didelis Balius. *
visai netekai; jeigu skilvis
Salemon Juozaitis
nemala, ar visai atsisakė val Chicago. Dr-te Simano Daukanto tu 107 Jo^kson st.
Nevrark, N. J.
rės savo balių nedelioj, 25 d. vasario, K.
gį priimti; jeigu iavo veidas Laudanskio saleje, 3117 So. Morgan st. Pajieszkau Antano ir Motiejaus Latopasidaro geltu, neskaisčių, kerte 31 Place. Prasidės 5 vai. vakaro žn, gyvenualu Toruose, ir Isidoriaus
trauksis iki 1 vai. ryto. Bus tai pas Szlmaicsio gyvenusio Weetville, UI.
akys apvilktos, liežuvis apsi irkutinis
balius priesz užgavėnes. Užtai Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
traukęs, tavo kūnas»neįsten kvteczia visus lietuvius ir lietuves atsi adresu:
Jokimas Latoža
gia atlikti kasdieninio darbo, lankyti, kur prie geros lletuviszkoo mu 1436 Wentworth
av.Chicago Helghto.Ill.
zikes galėsime gerai puiszoktl, ir sma
tada vartok šitų gyduolę, nes giai laika praleisti.
Pajieazkau Jupso Valiaus gyvenusio
Komitetu.
ta gyduolė visada
tau
po numeriu 8755 Houston avė. So. Chicago.v Ji* pat* ar kaa kitas teiksis duoti
Balius, Balius.
pagelbės ir pailgis gyvenimų.
žinia adresą:
Weit
Pullman,
Dl.
Dr-te
Atradimo
Gaunamas aptiekose arba pas
Leonu Szetlku z
izv. Kryžiaus turės saro metini balių ittChicago, 111.
pabrikantų Juozapų Trinerį, batoj, 24 vasario, Tam. Taraeevicaiaua 138 W. 15th st.
Psjie*zk»u
savo
brolio,
Antano
Navar799 So. Ashland avė., Chica- saloje, 12105 Halsted st Prasidės 7
daucko,
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
Pa▼ai.
vakare.
Inženga
kiekvienam
dy

• go, III.
žslia miestelio. Ji* pats ar ku kitu
Širdingiausia ačiū.

LIETUVOS
t*

Draugysčių Reikalai.

nakties. Tikutes 25c vyrams, moterims
dykai.
Ant ryti 25 d. vasario, bus pauventi
nimu Dr-stes vėliavos. Dr-ste pilnoj
parodoj su muzika m arsz uos in bažnyczia am miaziu, o po misziu bus prakal
bos, dainos ir dekliamacijos. Užkvleczia
visas
Komitetas.

&

Lletuvteko* Pasako* Yvalrioa. Dali* II. Su
rinko Dr. J. Bacanavlčhu. ('hieage. III. 190*
Mul. S3& Teina čia SOS gražiu, žiageldiiu ir
juokingu patHku. bovyjančlu kiekviena skel
toje Ir klausytoja..................
*1W0
Apdaryta
BL08

pušim Tėlpa čia *B gražiu ir labai juokinąs
pasakų........................................
|1 iltį
f Dratuoae apdaruoae.,......... ............ U BO
70 Uatuviikoa Pasako* Yvairio*. Dali* IV. 8u■ rinko D-ras .1. Basanavičius. Chieaco, III. ĮSOS

C

007 Gamtos įstoti jž. pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevičte. spauda ,,Ltetuvo*,M Chicago,
IU. 1903. pusi. >m. -Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu,vabalu, žaviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, sišklai ir supranta
mai ižaiėkina gamtos istorija, ypa* tuos da
lyku*. ant kurtu žmones nuolatai žiuri, betju
gerai nesupranta................................... SOo
OON Gamtos pajiegos ir kaip ii ju naudoti*. Pa
gal Uitner* sutaisė Bzernas. Chicago, III. 1904
pusi. 238. Svarbios moksliškos vertes knvga,
•u daugybe paveikslu '-vairiu - .ineriju ir
kitokiu prietaisu
Muamtojimo gamtom*
pajiegu..- ....L....................................60®
610 I* kur atsirado musu naminiai gyvuliai Ir
auginami augmenys SPagai Lauke vičiu sutaisė
Szemaa, Chicago, I1L 1991, pusi. 73. Su paveik
slėliai*..................................................... UOc
026 Kaip gyvena augmenys? Chicago. III. 1901.
pusi. 129. Su paveikslais. Aprašo yvairius mu
su žemės augalu*, ju sudėjimą, atmaina* gy2. vi Ir plėtojimaai nuo menkiausiu augalėliu iki
didžiausiu ir tobuliausiu..................... 36c
040 Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa
gal Bittneri sutaisė Sseraaa. Chieago, III., 1906,
pusi. 113. Su paveikslai*. Aprašymas visokiu
rateliu bsUrteriju, mikrobu, bacilliu ir kitu
smulkiausiu gyvūnėlio, gimdančiu svarbiauaias Ilgas terp žmonių, kaip tai: mare, ųholere, raupus, difterija. slfllis yra geriau žinomas
neng praneurtigė. ir tt.......................... SOo
663 Paėjima*organiKko svieto. Pagal Bittneri
> autais* Szernas, Chicago. IU.. 190Ž. pust 137.
Su pavslkslsta Y r* tai iatocita augmenų ir gy
vūnu nuo sens seniauSiu laiku pagal mok»lilkiii lltyrinĮjlma* »n*rktu* - *—* *----tluogtniuoae. Knyga dkleUa m<
30c
Senu Gadynių Jiayke Sutvlvlmal. Pagal
Hutcbinaona tutsiai 8zernaa,Ctiicago.III..HMM,
»n»l. STO. Su psveikalaia. Aptafoaenhusiu ga
dynių yvairiua au tvėrimą t gyreunstas aat Se
mia dar prie! atalradisaa žmogaua. S liaudie u
u aulvSrimu kuntu imooaa ksadami gilina
, iuliniua. kanalua, ar imdami U žemėa anglis
randa žemėje. Tulu autvėritnu atrado čieiia
nesugadintus kunuS, kurie iiandien yra llatatyti y vairiuose mušėjuose ir H ju žmonės no
kinas! pailsti, kaip sens yra mum žemė, kiek
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėrie* kūno užaugo eilė žemėa keliolikoa
aje kautu storio ir pagal atoruma Ir senumą že
mės aluoganiu, kuriuose tu sutvėrimu kanu*
randa, mosklinėiai apskaita kaip sena yra mu— .--- ... .------- --------------------- žmo ’
..SI OO'

tytoia Ir klaniytoja
Drūtuose apdaruose
41.60
87 Pamokslai Išminties ir TeisyMe llguldinėtl
‘ galvočių vilu amžių Chleaso, IM., 18W, pus
lapiu 183 Šiltoje knytelėj telpa 1M gra
žio*. juokingos ir ilmlntingo* pasakaitė* Kas
nori turėti grąžtu, juokingu ir pamokinančiu
skaitymu, tegul nusiperka lia knygele, o turės
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo
kės duoti Umlntlnga atsakyme.........ffOc
1OO Pasaka apie Kantria Alena, kurt per M
metu vaikM'odama po svietą daugybe bėdų ir
vargu IMrentėjo. Chicago. UI- IVOS.pnul.CS COc
114 Ponas Ir Bernas. Chicago, Dl. 1804 pusi. 64.
Apysakaite L. Tolstojaus ii gyvenimo maakoi XIX vokiška
irfku kaimiečiu; žingeidi norinčiam sualpasenesniu laidu
žintt su buriu4r aanlygoma gyvenimo maafcoDre* J. Szllupaa, Chl
IMku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jauti
drauge »u prislėgtai* vargu žmonėmis.... 16c
184 Robinsonas Kruzlu*. Graži ir moralilka pa
to* dalyku*, kuriuo* žmonės vadina Dievo su
saka. Antra pertalalta laida. Chicago. III.
rėdymu...................................................... 11.50
1808 puta. 83............................................ S0o
Gražiuose, drūtuose apdaruose»
12.00
180 Žmogus Ncpltaiki*. Verti iižvediėko Nėris
Chicago. UI.. 1880. nu*L 23 Graži apysakėlė:
gy*. Ižteldo T M?b., Chicago, III. 190Q,po*l.Z».
kaip tortingo pirkėjo senu* apsivedė *u var
ginga mergina Ir lalmingtaa gyveno už kitu*,
Su paveikslėliai*. Apraėo visa* vandeas
sa turtingoms apsivedusius............. lOc
permaina* ir veikme*: kaip lis persikeičia ir
kyla
in virtu ir tenai tveria debesius, debesiai
810 Deda atvažiavę. Komedija viename akta.
liadangėee atvėsę, keičiasi in vandens taielius
Pagal tenkiika sutaisė K, B a ir M. P-ia. Chir
ar sniego lusteliu* ir Vėl krinta ant ŽMmės. 8
cago, III. 1902. pusi. «- Šita komedija buvo
kurios buvo pakilę* ir čia sniegas kartai* už
kelis kartus loėta Itetuvilko* draugyste* Pe
dengta čielu* kaimus ir laidoja savo pusnyse
terburge, Maskolijoje. Ji yra maskoliiko*
valdžtoa cenzūruota ir todėl ja galima ir į
Ltotuva paniurti, Maskolijo* valdžia jo* pat
ir upeliu* ir kavoj**! po žeme,
alu n tino nedraudžia............................
84)0
ta pati dirba, ka ir ant vilnų*
810 Geriau* vėliau* negu niekad. Komediją via................................................ lOo
n»ni« akte. Pagal tenkiika aotalae K. B.a ir
M. P i*. Chicago, Dl. ĮSOS, pust 48.' šita 0OO temis Ist
Chtoago, III.,
knygute teip kaip Ir No. S10 yra Maskolijoe
ceniuro*dalebt* ir gali būti Lietuvon rtunksea uiuziu „errsi ri me, kokis
čtama.............................................................. 10«
mtaus1*1 radosi gyvybė. kaip ji
Ltetnvo* karalius. Cbteago, DL
lOo
Istoritka* paveikslas penkiuose
:ižkai paraH Julius Slovacki.

kalp ir No. M> yra Maakolljo* sansaros
*a tr todėl gali imti Ltotavon siunčiam

8

307 Ar VyekupM Valančius [ValanSauskns] nebuvovUiugu lietuvystė*! ParaH kn. Denib*k1«. ISteido Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amen, CtUcagu, III, 1901, pust S7.10o
041 Geografija arba Žetnė* apvalymas.' Pagal
Geikie. Nalkovski ir kitu* sutaisė Szernas.Chieago. III, 1890, pusL 409. Su paveikslėliai*. Ai; Iktei ir suprantamai aprėžo vis* musu žeme,
tos pavidala. diduma ir platuma, to* kalnus,
ju vardus, augžtl. vulkanus metančius U save*
ugnį; ii kokiu sluogsniu susideda žeme, kur Ir
kiek joje anglių, geležie*, aukso, drasko* ir
kilu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; ju
vardai, plotis, gyli*; koki koriuose vanduoys:
suras, prėski, saldus ar kartus, koki juose gy-_
t vuaai gyvena, ir tt.. Kiek kurtoje žemėje yra
gyventoju; kokliu tikėjimai. Kalbos, papročiai. užsiėmimai, pramonė* ir ttęjĮos;koki mie
stai. su klek gyventoju, pabrlka, pramonių;
kur koki orai: Šalčiai, kančiai, lietu* a* gter
droš; kurltoirs ilvis dil inu. »r naktie*-- Irtir vi
sada vra lygi dietų* ir naktis, kur saule nėr ke
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir
tt. Preke......................................... 12.00
Apdaryta.............. ...... ..............
IŲ5O
068 Istorija Chicago* Lietuviu, tu parapijų ir
kn. Kraucluno prova su laikraščiu -‘Lietuva’*
buvusi balandžio mėnesyje. 1800, Chicago, 11L,
, pusi. 585. Yra čia surinkto* viso* tikriausio*
rinio* apie Chicago* lietuviu* ir visa kn.
_ Kraučlnno prova, kuri teeėrt per ė dienas krimlnaliėkame sūdė, žodi* in žodi; teipgi foto
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno,
•'Lietuve*” išleistojo, redalroriaus Ir paveik
slai Cbieago* Iv. Jurgio liet, bažnyčtocvl.OO
Apdaryta........ .TT............................ 41,00
007 Ktažiu Skerdynė ir jo* pasekmės. PapieH

užpnolė ant bažnvčio* Krežiu miestelyje, mu
šė, landė ir niovė nekaltos žmones, išgriovė
altorius ir užpečetijo bažnyčia...................10o

vllizscijo*. 26 paveikslėliai parodo senove*

076 Lznkallr Lietuviai auo USB Utl 1410 m.
ParaH parai teakiėkus istorikui Žemkalnis.
Chicago. TIL, 1899, pusi. (k. Yra tai apraiymaa
Lfetavorau Lenkija reAvteniJimo it jo pasek-:
mė*. Kaip lenkai pastelgė ra Ltetavos kank,
gaikžčiate: Keistučiu. Vytautu iž kitaia ka1
parskaite suprasit*, ar mum* prietelystė len-'
ku naudinga, ar blėdinga.....'..,...... 10o
078 Lietuvio pratėviai Mažoje Azijoje nuo se
novė* iki jte pateko po vaklsta persu. Paraėė
Lietuvos Mylėtojas, Chicago DL, 1868. pusi.
283 ir 4 didelės mapo*. parodančios vietas, kur

50o
703 Po

aso

708 Rašt;
iJrnoUd, kaip IMirbo raita kiekviena žmonių
uutžį- >,oki raėtai baVo noviję, daug metiį
prtei'Kristą, kad* žmonės vietoje raito varto
jo mazgeliu* ant ėnlure, teplaustymus ant
medžio, iikspbjtmu* aat skroeas, pieįė pa
veikslu*, Ir tik nelabai sente! daėjo Iki ėiadlenInta alfabeto, teip kad paaldirbo sau ke
lias deėtatls ženklelių (Utarį), su kurtais da
bar gali paradyti kiekviena žodi ir viską apkalbėti teip gerai, kaip ir gyva žodžiu. Yra
tai knyga, kari i"—- ‘-------- ----------- ------rodydama kaip
*tas....................
1,00
Apdaryta. .....
i,as

f

lU, ttM, paal. M. Su pa veikliai* ir mapoaita.
Trumpai fr ai
tarnai apraSo visa* 5 dalia
* aip dideli
reikalam*
....... 86o
78a Trumpa senobė* totorių Pą«al prof. R.
Vipper, verti H nutiko* kalbos D. Bu paveik-

it Apie turtu tedirbima. ParaH Schram. ver-

kaip jie

Naujas Budas
issmokti dailiai raazytl be.mokintojo pageibus, nuo M poslapiu,
centu (mar
kėmis).
P. MIKOLAINIS.
Statton Dw
New York.
Bos 19,

Knygų Kataliogas/

11..............................................
»Oc
I Mokslas apie žeme ir klt» tvistu*, ta bu-

pažinti žmonių istorija tegul perskaito

t tas kažtavo, kiek bledee žnodaro, ir kas į jas žmoel>^rtuleido T M D.. Chicago. I1L. paal, M Yra tat

1.
41.

810
rinkimo, be skirtumo, bus apavarstomi
re*kaw parapijos Apv^sdo* Dteva i^
narna bu jokio reikšto policija galvai 528 MII! rt.

Bookford, m.
884 88-rdBti

■

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y.
A Lespievrakis, 144 E.Houston 8t.
. 8o. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolis; 19 Athens Street

Dr.O.C.Heine LIETUVIU
DE1NTISTAS.

„
NKWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st.
A* etanolis, 79 Van Bumu St

OFFISAS:

WATERBŪRY, OONN. ’
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantaubkas, 89 W. Portęr St
NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponia, 72 Jubilee St,
BALTIMORE. MD.
L. Gavrlia, 2018 N. Washington st

CHICAGO, ą

ILL.

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

PHILADELPHIA, PA
M. A. Ignotas,
1028 So. 2nd St

Rautai kur tu
begi? Nuri pas
Petrą Szleki dm

SCRANTON. PA.
Jooeph Petrikis,
1514 Ross Ava.

8PRINGFIELD, ILL.
J. Klembausk&s, 2028 Peoria Road

labai isztroszkes, o
pa* ji galima atslvedyti, dm ji* turi
puiku Ir izalta baK
varaka alų, gardžia
rus k a ociiszczena
arielka, cigaru* net
i*z Havanos, o itzsigeru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau su tomiste kalbėti negaliu. Lik
veika* turiu skubinti*. Prie to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pa* ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

WILKESBARRĘ PA.
A. P. Ajeck, 66 N. Hancock st.

3321 Auburn

PITTSBURG, PA. z
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare S.8.

ELIZABETH, N. J.
Dom. Boczkus,
211 First st.
ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
Petras Marei nonis, 63 Blendale, St.
PA

Petras Szlakis,

* Oras, karino mes kvėpuojame.
Žmogui gali gyventi daugeli dienu bo maisto ar vandens, bet be deglo
(kvėpuojamo oro) jis mirszta in kelias minutes.
Žmones in tikro serga tiek pat nuo issalkimo degto, kaip ir nuo stokos
maisto — nors degia yuJluosasI Kodėl? Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo
plauęziu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti deglo per delikatnas sienas oriniu coliu.
Dr. Jean Sirrom's Plauęziu Kartuoles pagimdo sveika padėjimą planeliu
audinio ir gleiviniu plėvių iszklojanczlu orines neles. Tai yra tikras vaistas
nuo Kosulio, Szalcsio, Karsztines ir Bronchito — gy'dykla nuo sun
kesniu ligų plauoziu
Pneumonijos ir Džiovės.
Jei sergi taipgi negromuliojimu, tai Dr. Jean Sirrom’s Skilvio Kartuoles
reikia vartoti drauge su Plauęziu Kartuolemis
Preke 61.00 už bonka arba 6 bonkos atsargiai supakuotos siuneziamos bile
kokiu adresu už 65.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankini czeki.
Tikrosios turi musu parasza ant kamszczio.

Morris Forst and Co.,

Chickgo, III.

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?
Ediaon'o Phonogmph’al palinksmina kiekviena, sena
ir jaunę girdint kaip puikiai visokias melodijas grajina, dainas dainuoja, dekliam&cijas kalba, ir ka pats
nori įdainuoji arba įkalbi, o PkiiiBiMęli’as žodnl žodi
išduoda tuom patim balsu.
*
*
Yra tai XX amžiaus geriausia ir prak
tiškiausia mašina garsaus išradėjo
Thomaa A.Edioon'o. Katalloga Phono
graphų ir Recordų priziunčiu kožnam
dykai. Reoordų turiu 14 kalbu, tarp
tų ir lietuviškų. Reikalaudami kataUogų, pridekite markę prisiuntimul

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

Me KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 524 East St.

T S
£ c
H

keliaujantis agentas.

jh

KeliaujantPAgentaL
*

,

Kur gali gauti „Lietuvą”
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus
Brookiyne, Pbiladelphijoj, ir Baltimore

Ne* York ABrooklyn, U. 8. A

Brooklyn, N. Y»
E. Froomea,
73 Grand st
A- Diržulaitis, 155 Metropolitan avė.

Philadelpbia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2-nd St.,

Boston, Mass.
F. ’J. Mackeyica, 83 Endicott St
Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp A Camden str.

M. J. Damijonaitis
3108 S. Halsted St„ Chicago, I1L

is
Naujausiai Iszrastos HedlciMs:
Naujaismusu vaistai yra pasekmlngtausi, gydo daugybe
Ilgu . Plaukus tikrai ataugi**, sliatima, pleis
kanas, papnork** ir daugel kitu Ilgu su naujau
■in bud* Radikal gydymas, paraižykite pa*

Setai agentu adresai.

PASARGA. Teip-gl až parduodu laikrodėlius. annonikas, ta kltoklua tavorus. UstuvUka*
Katauoga* kožnam dykai, kuri* prisiąs *avo adreaą ir ui porą centą mar^ dėl pačto kaitą,

i

.

dami:
A. Olszevskf,
924 83rd 8L,
Chicago, III

Į Guodotiniem* Kunigam* budi r
> be.*-Kapas, A metas. DaltaatlKaiutiv-T, Amerikoaiszkas
[kus, Alnas. Stelas ir visu* bažWeliawas, Bzarpas, Juos-1
,nytiehu piredns Visokį darbe at
tas, Knkardas, Zeaklelias,1
lieka artistinkai i* laikj.
i Noredamoa ęuolotiuo* Dr-tes,
Kepu ras ir dėl Marsxalk«<
larboguodotini Kunigai, kad Ju*u
parėdus.
i
darbo* butu prideraoeziai atliktas ir tuom suazalpti *awo tauteta, paveskite ji tikrai
lietuwaitiai,
,
•

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

Daneszu visiem kad szioso die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
'

CHICAGO, ILL.

GALERIJA MOKSLO

j

P. H. box 666, Chkrnfo, IR.

C. Bsatrn,

j!WW •

Hanting"
iuksztai,
PįgV7WEęĮ|.Tižiai Iszžvietkuotas.
Tikrai gerai laika rodą
MŠ*SžB3l»llfeaaM Y ra visur vartojama*
K’eiinkello
tamsi,
_______
P° geriausiai laika
Ny^<W8H8ffy laikanti*!
gvaran.
^■fiESKr
tuota* ant 25 matu.
_
.
S«y laikrodėly patina*
•ta* C. O. D. ant kiekvieno adreso, ** pavelyjv
to* taaegzaastauoti. Jeigu bua tote kaip raszo^Č’SS'-KJKl.«.«j3V SZtEl
ffigkrs&Jsis&H'jf. ■suams1®;

♦ taiklu liteli to..

. 900 Central Bank Bldg.Chlcag*

Szitos Knygos gaunamos mano j
knygų parduotuvei:
«<*

MJMA
nCnfsAJ^toL

Tiktai $5.85

Atpirkome katik oi zrynns pinigus visa laikrodėliu
dirbtuves sankrova litu laik
Y
rodelia ui labai pigia kaina
[preke]. Paprastai tardttodami po 115.00 bet mes juos
-į^į»w parduodame už $6.05. Tiktai aukeuotas su „Hun^Mį&įSgS'&fįty ting" vldurir.it, gražiai gra
viruotas. Užtikrintas ant
«v 25 metu [užtikrinimas in
lukltus invpaustas] ant tl akmens. Gerai laika
rodąs, ypatingai geru «inatntKn.iv taksam* ir
,tt. Saitus laikrodėliu* prisiunsime savo lėtoms,
aplaike 16,85. ar expresu su pažymėjimu, kad ga
lite aut expreso laikrodėli apžiūrėti ir tada $5.85 ir
exptėso lesąs užmokėti. Okkiausia hk>ua laoUimui laikp.odh.io Am tiso amžiuos.
Paralyk

Pfttsburg, Pa.

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas ir klrurgas

3288 8. Halsted st., Cbicago, Iii
Gydo visokias ligas moterų, vaiku Ir
vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanosias,
užsisenejuslei ir paslaptįnges vyru ii

' E. JAGOMASTAS,
TILSIT, GERMANY.
Knygų spaustuves. Pinigus reikia isz
augs z to prisiųsti.

J. Laukis

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at L»
Ctaber of Commerce Bldg. Room 70$

CHICAGO, ILL

ia

Plaukiantis Sergantietris.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
ir leisti jai įsisenėti per nes^imanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba
vėl jei nusibodo tau nuodiritis 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 tuęjau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į j] nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.
K
©
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?
Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirritškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas, Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kuriųniekur
kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas InstitutaB negali lygintis, su Dro Collinso Institutu, už
Ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
lazgydytM nuo
Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika
vidorines
ir’Jeumatui^’bS tos Hgoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių sakos
ligos.
Xuri’ueNe?i’įou ’
kttrios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- M. VidlCEiene
Jon. ZabukeTicse stitutui;pagal prašymą dėkavejančių, kaipo pavyzdį, Weetwood,
bg« »e,
paduudame čion kelias:

„Lietuvos** Keliaujantis Agentas 8. E. Cornsr LaSalle A Wuhington sts
leidosi važinėti po Pennžylvanyjoo apy
gardai ir pirm!ao$lai apailankyiBhenandoah’ryj.
Per ji galima lažai raižyti
„Lietuva” ir gauti visokiai knygai įsi
leistas „Lietuvon” ir užrubezyje. Kai
ko Dores,buo aprūpintas jo kuogerlauoial.
v
iMloutave.

CHICAGO, ILL.

Telephone Main 3642.
Wienintslls lletuvrya advrokttas, baigsi
mokslę jurtaprudenailos czion Amerikoj
Weda prowaa kaip elTviliazkas teip u
kriminaliazka* vrlsuose suduota.

Bes. 8112 8.Halsted arti 81 mos.
Tel.Yards 6044

C. Navickas
Užlaikau visokiu patentuotu gyduolių.
Amerikoniuku ir pargabentu isz Euro
ANGLISZlOS KALBOS
pos. Telpgl ir visokiu szaknu. Gydau jru iKt&rlmn kiekviena Indžio lietuviai
nuo visokiu ilgu: galvos skaudėjimo, kai — ■ėkanczlBi: enow, (sneh sniegu,
akiu skaudėjimo, dantų gėlimo, szalczio know (no), -žinoti, leaž. (lyf), lepu ir tt.
pagavimo, plauku slinkimo, gumbo pa Knyga apdaryta, >174 fcuklaplal, »u pri*
sikėlimo ir kitu. Gydau vyrus, moteris siuntimu $1.28. Pisiąs yra geriausiai
ir vaikus. Nelauk kol liga utiisenes,bet psisiustl per „PoMhl Mnney Order” ant
Jausdamas koki nesveikumą kūne kreip szlo adreso:
kis tuojans pas O. Navicke. RaszydaP. Mlloldnls,
mai indek ui te marke.

Box 18* Station D., i

C.

Saliroad

tinku ar

MORRIS FORST & CO.
Cor. Second Avė. & Sniithfleld 81.,

Nerviszki Vyrai.

kopija garsaus recepto dykai. N* O.O.O.
na apgavingua vaistus, tiktai recep
tą. T’ersžaityHiv tari* parorpa
IneiimM X)ykai.
ATSAB GIAl.
Patemyk stebuklus Osteologijos
Brl patarta yra vyram* sugriautos narvls*„
„
Fiziologijos ko* sistemos, kuri* per save jaunyste* klaidas j*
---- ~-------------------- nano patarimo. Sustokit*
Klaasykite
„
„
Neurologijos papilde.
bknde patentuotas ap taviugus vaistus, elektriss„
„
Pathologijoe ka* diržo*, “specialia m" ir kitu* netikusia* be
iriu *ep*gysite,, o
_______
nuolaMokykis pradžia žmogiszkoe rasos nuo ▼ertee gydymu*. Nuo______________
tat vsrudatn: vaistus sunsdkyslLe pilvo žlebcaiolopszio iki grabui.
Jlma, užuuedlnslte visa sistema ir padarysit*
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.
■avolif* naiszgydoma.
Atdara kasdien nuo 0 ryto iki 12 vldurnakozlo.
m*tu ms kentėjau tavo jaunyste* klai
P*pro*zyk dažiuretojo prie dura lietuviszko* das,Daug
nervlsslrama, natttaln* tekėjimas, (koka
Knygc* visai dykai! Atslsiaukitszladlen.
vyriszkjuio, silpna atminty, stoka smbicijoo,
gėdingumą, streso skandejlma. vioa844 South State St. arti Harrison neramama,
tiny nusilpimą ir tt. kaip palkazas pirkau Ir var
C|11CAGO, ILL.
tojau visokia* patentuotas gyduoles Ir viską ka
tik iszgtrdes. Ant galo bursa priversta* važiuo
ti in Eropa pagalbos jieazroti pa* garso daktaro,
kur*-mane ta itogyde.
,
Tikėk Geroms Gyduolėms.
To daktaro recepte, pagal kuri man vaistai
Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydan- buvo ožraszytl, asz ir dabar tariu pa* tave. Kaip
tai šanku yra pagyti nuo ta liga asz žinau isz
cz:os, tik už 62.CO.
patyrime, todėl ast noriu ta kitus pagelbsti. Ka*
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti,gal* man
s prasrys savo liga, asa lam pasiusiu užpeva pilna pleiskanų, tai ^artok musu gy ozetvtame laistą to recepto kopija so patari
mai*
dykai. Asz jau gavau išimtu* lalszku is*
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke visu szlo*
szall** krasnu nuo vyru. kurie resno
tik 62 00.
kad Imdami vaistu* pagal *zy recepte vlslszkal
Jei tikrai reikalauji pagalbos, nelauk pagijo, teip kaip ir asz.
Recepte užraszyti stipru* bet nevodingi vai
toliau, vartok jas dabar, nes toliaus ju
stai ir reoeptas tdtp paraižytas kad vaistus gali
preke "bu* triguba. Norintis atsakyme ma
gauti kiekvienoje -geroje aptiekoje už mažus
gauti au rodą, teprisiunczia 10c. stempo- Knigu*. Gavę recepto, jei nenorėsite petys eiti
aptieks už*t*liuoti vaistas, ta! paraszsklte
mis. Nuo musu metodos tukstancziai
o ass jutos juc* ežia Chicageje patiri pin
pasigelbėjo. Paraižyk ąiązkiai ka nori. man,
siu ir prtaiun*in. Ass nesonozlu O. O. D. kad
tMvllioti
nuo ju* pinigą*, arba pąrduotl jumis
Koenigsberg Specialists,
vaisto*, karia jus nenorite. Jeigu patemysite
Bo» 108, No. South Elrht Streat, ftlUtaasbarg. mane kame nors neteisingu, galite tai paganyti
Brooklyn, N. Y.
szttame paczlame lalkrasztyje. .
Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama,
taigi r**zykitę man sztandien, o gausite to re
cepto kopi)* ir reikalingus patarimus dykai
taojaus. Siy pssluUtims asz gailu atlikti be jo
kiu jums kosėto. Adresuokite:

Ant 17 Akmena
fjUAdftlte

Ve* pardavinėjame geresa* degtln* pigiau nagu Mkia kita dlMlltuotave ar
pirklys Suvienytose Valstijoje. Ta* yra priež**ozin. delko me* turim* daugiau
kostumeriu nago kokia kito firma Degtine* Amerikoj*. Me* visuomet esam*
užimti ir neturim* pataiko*. Mes parduodame savo tavom* tiesiog eikvoto
jam* ir jus nereik*l**jate mokėti pelnus mažiemaiem* pirk liniukam*.
Musu tavora! taridaotl užganedinlma. kitaip galite juos gražia 11 mums
atgal musu kaastal* ta me* s«gr*žinsnue jum* pinigas. Me* apmokame visus
važbos Basrtus, in ryt** aaoCkieagn, ta in vakaras n*o Ne* Yorkoaat už
sisakymo a*o |5.00 augsztyn. Nuo vis* užsisakymu in vakaras nuo Chioagos
ar i* rytus ano New Yoeko, mes reikalaujame 10 nuoniusti padeogtmui kas*
tu. Bita kuris bankas Pitteburge patikries. jog me* attekanti ir kad me* pada
rome visk*, ka prižadame. Siusk pinigu* per pinigini pryaaka ar apdįausta
me tatsvke MORRIfiri FORST ir KOMP.,KERTE ANTROS ta 8M1THF1ELD
GATVES, P1TTSBCRGE, PA,
Parsislnsdyk musu privatlszkaji prekių surasza. Kelto* in musu prekių:
S meta sena Rugine ar Koraine Degtln*.............r. ..I1JB *S galione.
5........................
.,
M
........................................„
............................................. ..
M
„
—
•.................................
...................... .
.MS w
Torkoly ir SJlvovite
ano .
a*g*stya
Brande. Kadugį** ir Aralu
„
2 TO
Klmeli*, Gervaoglne, Port Ir Sherry Vyaal
„

Kalbamokslis lietuviszkos kalbos ....80c
Apie žemos vidurius, I dalis, su pa
veikslėliais
.....
4c
Apie žemes vidurius, U dalis, su pa
veikslėliais ....................................... 5c
Kaip gelbėti gyvuli nuo iszputimo... .8c
Su prisiuntimu privelija,
Vyram* raikaiaujantlama pagalbos prlslun*li*

344 South State St. Chicago, 111.

FKIT

yra pigiausia.

arti Harrison ui.,

Szaltinis Sveikatos

Chicago, III.

DAGTINE

DR. B. M. ROSS

344 S. State Street,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W/ Dlrisioa St,

Pirkie geriausia.

- Czionai su dadejimu yvairin elektro*
gydanezin maszinu ir instrumentu^ ■
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su vinz 22 metu asz savo
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo uzsisendjusiu ligų ir pertai
szendien esu pasek m i ilgiausias specijalistas visoj Chicagoi. Mano gy*
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nes jos yra mano išrastos ir man
vienam tik žinomos. Per laiszka
arba 'asabiszkai duodu rodą dykai.

Kaip busi Ohicagoj tai atsilankyk in

CHicago Medical dinic,

Guodotinoms tautiszkom* ir b*Ž-i
u’-’ifiems ‘draugystėms iszdirba:-1

73 Dearborn lt.

ANT KAMPO MONROE 8T.
ROOM 506.
5TO FLORO

0*tt$ atidarytu kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietų Ir v« .
oho 6 Iki 7 vakaro. Nedaliom Ir Šventadienom nuo 10 iki 12.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

KOZAI1NSK1 & YONDORF,

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po................... 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. 52|c
Virsz 1000 rubliu, rublis po............... 52c
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
80c. ant paczto kasztu.
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo

_ Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at<
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojanmuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
?
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatoą, greitai pailstantis, gėdingas, >piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs
stantis, nespakainas ir užerzinantiš?
:
*•
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo>
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltks privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių^ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinant] išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
.
.q ,
-

Prof. J. M. Brnndsa

H

.1

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai. z

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą<

Pas saituos agentus gausite „Lietuva”
už 6c. kai subata.
. ■O*ll

Pittsbnrg, Pa.

Vieninteliai agengal ant Suvienytu Valstijų ir Kanados. *
Dr. Jean Sirrom’s
*
Dr. jean Sirrom’s
Kepenų Kartuoles
Skilvio Kartuoles
61.00 ui bonka
fj.oo už bonka
Vartojama daktaru ir Ligonbucziuose po visa svietą.

(Tarpe 83-ios ui. Ir 33-lo PI.)
Telephonas Yard* 6012.

WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.^

Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus,
Felik. J. Galminaa
Stanislovas Valaskas.

Chicago Medical Clinic

Priima ligonius kožna diana
nuo 8 Iki 13 ryto. .

Kerti 34-mos ir So.Hilstod nlycriu.

.
SHENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 133 8. Mainst

J. LAUKIS,

DAKTfcBAS

788 W. 18th Streėū

BROOKLYN. M. Y.
Btan. Rinkewiczius, 78 Granu su

MINERSVILLE,
Juozas Ramanauskas,

Pasirodavyk su Lietuviszku Daktaru

MARJA DO WIATT

25 W. Second sL Room 2.
Mass.

New York.

8o. Boston,

tA

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo
žmonėms, eina iš Vilniaus kas uvaite.
metą IB.BO. Kam rupi Lietuva ir žinoti ko*
dabar tenai* dedasi, tai otalraiykite LIETUVOS
ŪKININKĄ, jame talpa teisingo* Stalo* 11 visos
Lietuvos ir kitą kraltą>vieto. Km noratą užroly-

J. DasnijonaitlB, e
alated et. cnteaao, 1U.

MOINUS
Knyga aprėžanti 63

Garbinga* Profeaorlau:
Talki* priimu nuo manpo, prasto* žmono*
■Hdlngą ačiū už l(gydyin| manę* nuo ueroguliariiko* mčnesinta, varginusio* man* per • _
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strfnooe. gėlimas vidurią. koją, tkaudčjlmas galvos ir nusilpnėjimą*; mėnesinei gi
apsistotu* baltosios vėl man< naikino. Per vi
są tą laiką perleidau daug visokią daktarą Ir
•uvarto>u dang visokią abeją bei vyną, bet
veltal-ta tik ka<|s apraJiau savo ilga jum* tuo>e nuo pristąstą jąsą vaistą pasveikau ta to
liau visai išrijau. Imdama tuo* vaistus, už ku
riuos siunčiu Tamlatai Mrdtagą padėkavon* '
..T- Vyslooktonė
75 Karato** St,
Čoboto, N. X.

Daaggall* Profesoriau ir Speeialiste:
Sa llnktma žlrdžta pranoiu Tam Litai, kad
•siu visai sveika* ir liuesas nuo reumatismo
skausmą ir dieglią pečiuose, rankose, kojose
ir striuose, kurie man* teip buvo suvargina,
kad v<į* paijau; perleidau daug daktarą vadiSusią sav* specialistais, bet vis be n a ūdos, kol

kuri pilnai aigriobtau a*ro *veiknta, nž ka a■iu Mkinga* 1* ilrdle* Drai R. C. CoUlns, va
lydama* pa* jį kreipti* vitiem* *avo tautie
čiam*. Ugydytasi*,
Augusta* Bokia.
IMS Budsou SL,
Allegheuy City, P*.

Viela* Profaeoriaa:
Pranežiu Tam istaLJog esin pasveikęs ii li
gos, nuo kurio* mane gydėte — pertankaus
žlapinimo, uždegime pūslės, lytiško* silpny
bės, nubėgtmo seniens nemigos, neryiikmno,
skaudėjimo strėnose ir abelao nusilpnėjimo
kaip yra aprėžyto Jąsą knygoje aut pusi 96
Vadovas į Sveikatą. Ją** * pečiai lėki vaistai
mane galutinai ižgydė ir dabar džiaugiuosi ii
savo laimingo teimynižko gyvenimo Dėl artymo meilės noriu eitą pagarsinti apie tai savu
vientaučiam*, esantiems tokiame padėjime
kaip mano, Idant ir jie galėtą atgriebti savo
sveikatą Ir bąti laimingais.
Fr. Mandinas,
Box8Z5,
Mysiio, lova.

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, Netikusių sapnų,
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu.
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus^į šitą
Institutą, čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs
kam. ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautus nesveiku, tuojaus L*irkis ti
kros pagelbos.
Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof.
Dro D. G. knygą, 128 pusi. ,,Vadovas ’ Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.
.<

Kam sirgti ir varginti sarę jei lengvai gali boti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 1401. 34.Ul SL, Mn York City, H. Y.

