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gų caras bijosi, kad žmonės užmokesties nuo budelio ca girdėtas toks daiktas, kaip, vilties ir mano, jog konferen mirsimos ir jas labai retai šio), policija „Lietuvių Laik
neitų pas jį duonos. prašyti, ro ir, be abejonės, ją tuo pa dalei skim, feįpti maskoli cija susi taikys. Abelnai^ pa galima išgirsti; neužilgio, raščio” spaustuvę uždariusi.
gal bijosi likimo Liudvigo čiu saiku saikuos, kokiu jis škiems kareiviams Vokietijos siuntiniai mano, kad susitai mums neaj«lžiurint, Jos visai Priežasčių uždarymo nepa
Revoliucija Maskoiijoj. XIV, Francijos karaliaus, žmonėms saikavo.
pačtą krėsti?
kyti tuomet galėtų, kad ko išnyks ir jų neatnaujinsime. duoda. Neseniai policija toj
Caro valdžios jau iš tiesų' kurio žmonės teipgi duonos Kaip laikraščiai praneša,
Vienok ar šita šventė nu kis nors kitų viešpatysčių įsi Beto, juk Lietuvoj yra nema spaustuvėj rusišką humoristinežino ką daryti.
Visur, prašė! Ar šitas carpalaikio slaptoji Maskolijos policija siseks kaizeriuf kaip jis gei maišymas įvyktų, paveizdon, tai giesmininkų, turinčių la šką laikraštį „Miting” sukonkur ji akis užmeta, visur sau pasigerinimas atneš valdžios po vada vidaus miuisterio džia?
• Darbininkai nenori Amerikos, ir kad Suv. Valst. bai gerus balsus ir gabumą fiskavo, iš viso 15000 egz., ir
kia, nekaltai pralietas, žmo laukiamus vaisius, sunku įti Durnovo ir kelių kunigaikš būti jo aklais'pavaldiniais, stengtųsi Berlyne ir Paryžiu muzikoje. Neturėdami jie, pasirodžius kitam laikraščiui
nių kraujas atmonyjimo. kėti, juo labiau, todėl, kad čių, išleido atsišaukimą į jie ir reikalauja duonos ką je valdžias taikyti, o tuomet vienok, progos labiau su svie „Strana Mečti” policija spau
Veik nori visus išplauti, veik vidaus ministeris Durnovo tamsius Maskolijos gyvento snio. Berlyno j karietų va ir pasiuntiniai galėsią toliau tu apsi pažinti, liekasi nežino stuvę uždarė. ,,Liet. Laik.”
nenuoramoms
pasigerinti, paliepė savo valdžioms po jus, kurstydama juos plauti žiuotojai atsisakė važinėti pa- tarybas vesti. Vokietija ke mais ir, tokiu budu, ne vie neišeina. Policija tuomet
vienok, nė vienas, nė kitas prievarta nuo ūkininkų mo žydus ir visus inteligentus. nedėlyj ir utarninke. 'Jie ta nusileisti, jeigu ir Franci- nas iš Lietuvos sūnų, kurie atidarysianti spaustuvę, kada
nenusiseka.
Žmonių susi kesčius išlupti.
Nemokėti Tame, vienok, nieko naujo reikalauja geresnių sanlygų. ja kiek nusileis.
butų galėję gerais, gal pagar jos . savininkas, A. Smilga,
pratimas ir įnirtimas kas sy mokesčiai išneša daugiau ne nėra, kadangi Maskolijos po Mat Berlyno policija visur Valdžios mano, kad susiti sėjusiais, giesmininkais būti, prižadėsęs daugiau tokių
kis auga. Revoliucijos gai gu 15 milijonų dol..
licija - ne tik dabar kursto atstumia ir varžo; daro pa kimas Francijos pasiuntinio žūva neatnešę tautai veik jo laikraščių nespaudinti. Tai
sras kas sykis tolyn griebia Veidmainys Witte stengia žmones viens kitą piauti, bet lengvinimus automobiliams ir barono de Courcel su kaize kios ypatiškos naudos. Ta tau geras caras! Reikėjo
si. Valdžia išpiauna vienus, si prekybos ministerį Timi- tą jau ir pirma darė, neesant gatvių . elekfravežlmiams. riu, padarys didelį įspūdį me turime įvesti gerą tvarką, ,,L. Laikr.” išleistoj ui dar
suareštuoja, kemšax kalėji riazevą prikalbinti, kad jis revoliucijai.
Carpalaikio Berlyno policija neleidžia ant konferencijoj dalyvau turime patys apie tai pasirū daugiau jį išgirti!
man, bet jų vieton gema ki savo resignaciją atgal atim valdžios papratusios savo tuščių vežimų Potsdamo par jančių pasiuntinių ir, kad pinti — kiti už mus nesiruti, eiles kovojančių kas kart tų. Timiriazev padavė savo biaurius darbus slėpti, užtai ke važinėti, ypatingai nedė karės nebus. Vokietija, ži pia. Aut šitokio susivažiavi Iš Smorgonės, Ašmenos p.,
eina tankyu. Kiekvienas la resignaciją carui ypatiškai ir ir kursto tamsius žmones ap liomis, kada ten daugiausiai noma, dabar labiau bijosi ka mo bus galima ištirti lietuvi
Viln. gub.,
šas, nekaltai pralieto, krau ^priežastį savo atsitraukimo iš šviestose ius piauti, nes tuo svečių . būva. Karietininkai rės negu Francija, kadangi škus dainininkus ir, gere Smorgonėe, Krėvos ir Tajo pagimdo dešimts šaukiau-, ministerijos paduoda, kad jis met, turbut, mano, kad atsa ketina kasneddlia streikuoti ji iš niekur pageltos negaus. snius, pasistengti leisti mok- rupio (paskutiniai — Gardi
čių pagiežos. Dievaitės Ne- perdaug varžomas, teipgi ne kymas už piovynes ne ant po tol, kol policijį liausis juos Tiesa, Italija ir Austrija slan.
Toki Tautiška Šven no gub.) miestelių, gyvento
mezis (pagiežos dievaitė) bal sutariąs su dabartiniu palie licijos puls, bet ant pačių varžius ir pripažins tokias traktatais surištos, bet jos tė atneštų didelę morališką jai padavė prašymą krašto
sas garsyn ir garsyn yis pimu, kad visus revoliucijo- tamsių žmonių. Vienok, ne jau tiesas kaip automobi Vokietijai padėti negali, ka naudą ir šventę butų galima viršininkui ir Vilniaus vy
skamba po visą, „švento ca nierius karės teismui atiduo viskas paslepiama. Valdžios liams.
Išgirdusi policija dangi pačios namieje gana kasmet rengti, o kaip-kada skupui Roppuj, kad jiems
ro” viešpatystę, ir jos balsą ti ir sušaudyti. Ministeris garsino, kad ir Kišinevo gar apie rengiamą streiką, bandė daug darbo turi, ypatingai gal ir kelis kartus metuose. leistų jų pinigais statyti nau
išgirsta kasdien nauji tūk Timiriazev peikia dabartinį sias žydų skerdynes vien karietininkus raminti, kad Austrija, kuriofe galas jau Europėnai neturėtų būti ši jas murinės bažnyčias. Mi
stančiai.
Matant tą, caro caro valdžių revoliucijos ap- žmonės, be patarimo valdžios, jie bent dabar, laike iškil teipgi artinasi.
Francijai tam užmanymui kurčiais, bet nėtose vietose kitados katali.
valdžios siunta, lyginai kaip kariavimO būdą, peikia Wit- parengė, bet išėjo aikštę, mių, nepadarytų streiko. Ši keta Anglija padėti ir kur turi stengtis Tautišką Šven kai parapijonys turėjo bažny
kraugeris tigras, matydamas tės darbus ir reikalauja kad kad visame — darbas polici tie gi, vienok, atsisakė nusi sto, kad Francija kaizeriui tą įvykdinti.
čias, bet paskiaus jos tapo at
savo galą.
Areštuoja ir valdžios nesielgtų teip barba jos. Carpalaikio bernai grie leisti ir jau daugumas su- neužsileistų.' Taigi, .kaip
imtos nuo jų ir perkeistos į
kemša kalėjiman beveik riškai su revoljucijonieriais. biasi visokių būdų, kad tik straikavo. Gerai mat karie rodos, noroms-nenoroms turės 5 d. vasario, Vilniuje, Tve stačiatikių cerkves;’
kiekvieną žmogų; kalėjimai Ar tik nebus čia vilkas avies žmonėms akis apdumti, bet tininkai da&o kad ant , .iškil Vokietija ant Francijos rei no gatvėje, nežinomos ypa(„V£. Žiu.”)
visur jau kimšte-prikimšti ir kaily j? Juk ir veidmainys ne teip sekasi kaip jų geidžia mių” nepaiso -^-’tųgul ir tie kalavimų pristoti ir į Morok- tos, iš revolverio sužeidė anstolį’Lipinskį.
suareštuotujų neturi jau kur Wittė pirmiaus tokiu geru mą. Jau ir tas nuskuręs „žmonijos ramsčiai” pėsti pa ko reikalus neshnaišyti.
Iš Latvijos.
Tą pačią dieną prie miestbedėti; leidžia iš kalėjimų buvo! Caras siutęs Timiria- kaimietis pradeda į caro ,,my- sivaikščios bent — dažinos Sulyg paskutinių žinių,
Caro
valdžios,
matydamos,
sargio Trunto priėjo 5 neži
kriminalistus, kad daugiau zevui vietą valdžios rodoj, lietas” visai kitaip žiūrėti; gal geriau kaš yra darbinin davusi Francija Vokietijai
kad
viešpatavimo
dienos bai
nomos ypatos ir, baugindaviętos padaryti politiškiems. kurią jis atmetęs, sakydamas, jau ir jam jungo pakako ir kas.
r
savo paskutinį atsakymą, kad mos jį su revolveriu ir su kin giasi, — siunta, dūksta. Iš
Su suimtiniais apsieina kuo kad ir ten ne gėriau kaip mi jis jau teipgi stoja į eiles rei Muito karės tarpo Vokieti ji ant Vokietijos reikalavimų
žalu, atėmė nuo jo revolverį. siųsti į aplinkę Weden karei
biauriausiai: kankina labiau nisterijoj. Caras dar resig- kalautojų geresnio būvio, ge jos ir |8uv. Valstijų nebus. visai nepristoja. Pirm davi
5 d. vasario, 11,85 vai. va viai apsieina su gyventojais
negu inkvizicijos laikuose. nacijos nepriėmė, bet, kaip resnio duonos kąsnio. Mat Abidvi valdžios susitaikė aut mo atsakymo pasiklausus
kare, Žvėryne ties Znaiuen- kuobiauriausiai — plėšia, de*
Brutališkumas pereina net laikraščiai tikrina, paliepęs nieko ant svieto nėra amžino; tų pačių išlygų^kokios dabar Francija Anglijos ką^ daryti;
gina, gyvulius atleidinėja,
žmogaus protą. Teip štai, li revoliucijonierių daugiau ne ir carų sostai ir tvirčiausios yra, ir padarė kontraktą iki Anglija atsakius, kad Fran
Glietov’o priėjo 5 nežinomos gėdina moteris ir gaudo kiek
kosi 17 metų mergina Spiri- šaudyti ir ne teip labai per Bastilijos griūva.
1907 m.» Dėl gresiančios cija turi kuogreičiausiai at ypitos ir nutverę jį už raukų vieną, į kelią pasitaikiusį,
donovo, nušovusi penkiais, sekioti. Bet ar tas teisybė,
muito karės ’ buvo jau ir iš- sakymą duoti, jog nesutinka ir įgrūdę jam į burną revol žmogų. Daugumą revoliuci
gerai pataikytais, šūviais vir- tai tam, rodos, niekas netiki.
' Vokietija.
dirbystės abiejų1 viešpatysčių ir užbaigti konferenciją. Ar verio vamzdį, atėmė nuo jo jonierių sugavo, 5 atidavė
. šininką paslaptos policijos Caro valdžios vis dar nori •Vokietijos
ciėsoriškame kiek sustojusios.
tarytos dabar jau pertrauk revolverį, sulaužė kardą ir pa kariškam teismui, kurie nu
Tamlove,
kuobiauriausiai žmonėms akis apdųpati ir, dvare viešpatauja dabar di Vokietijoj dar vis eina ju tos, nežinia. Kaip dalykaitys pasileido bėgti į Sultani- spręsti sušaudymui; nuspren
kankinama. Kazokai ją už mano, kad jų kas kiaušis.
džiausias linksmumas. Mat dėjimas, kad valdžia daleistų toliau vystysis, parodis atei škius, Glietovas gi pasivijo dimas išpildytas. 30 ypatų,
plaukų nuvilko tropais že Caras išleido dabar naują utarninke, 27 d. vasario, ir pasiuntinius į Prūsijos par tis, dabar apie tai nieko sprę
juos; ūmai jis išgirdo tris šū tarpe tų — moteris ir vaikus,
myn iki rogučių; nuvežę ant prisakymą, kuriame paskiria švenčia kaizeris dvidešimts- lamentą slaptu balsavimu iš sti negalime.
vius. Prisiartinęs prie tos kankino ir plakė kančiais.
Policijos stacijos išrėdė ir 12 10 d. gegužio ka\o susivažia penkmetinę^dleną savo ve rinkti. Iki šiol čia pasiunti
vietos iš kur girdėjosi šaudy Atimta 70 karabinų. Du at
valandų biauriausiai kanki vimo dieną žmonių atstovų J stuvių sukaktuves, teip va nių rinkimo būdas yra netimas, jisai pamatė gulintį ant sižymėję iš Revelio latviai, *
no. Bestiališki 'kazokai iš posėdį, arba, kaip vadinama, dinamą „sidabrinių vestuvių” kiausias, koks- gali būti.
šaligatvės peršautą miestsar- viceprezdentas Paetz ir advo
gėdino merginą ir paskui į- dūmą. Caras stengiasi su šventę. Beto, toj dienoj kai Slapto balsavimo ypatingai
gį Gerasimovičių, kuris, ke katas Tamant, likosi, už rė
kaitintoms, žėrinčioms gele savo „durna” žmonėms akis zerio antras suirus apsiveda, reikalauja socijąlistai, o juos
iš Vilniaus
lioms minutoms praslinkus, mimą revoliucijos, teismo ant
ži ms jos kūną degino, norė apdumti, manydamas, kad princas Eitel Friedrich su remia ir liberalai-. Yra teip 18 nm. ,,VHn. Žin.” kvie
nužudymo nuspręsti.
ir pasimirė.
dami iškvošti pravardes suo žmonės tą durną kaipo kokią kunigaikščiute Sophia Char- gi iš karališkų giminių kele čia kokis ten p. M. U. šįmet
Neseniai buvo pranešta Rygoj, naktį į 4'd. vasario,
kalbininkų. Mergina guli didelę „mylistą” priims ir lotte iš Oldenburgo. Laik tas, kurie už slaptą balsavi Vilniuje surengti Tautišką
„Vilniaus Žinių”, kad dra kareiviai šaudė į politechnindabar ligonbutyj. Jos kau jam dar į kelius puls prašy raščiai mena, kad ir sosto į- mą stoja. Teip, Štai, Bavari Šventę. Laiką tai šventei matiškoji „Vilniaus Kan kos instituto laboratoriją.
koles dviejose vietose sulau dami ’ nuodėmių atleidimo. pėdinis savo vestuvių sukak jos regento supus Friedrich, paskiria Žolinių dieną, 21 d.
klių” dr&ugija rengia 10 d. Labaratorijoje padarė kratą,
žytas, viena akis sužeista ir Tiesa, jau kaip kurie ir geri- tuves ant tos dienos perkel- stoja su visa energija už slap gegužio. Rašėjas šaukiasi į vasario perstatymą. Prieš tą likosi užmušta tūla ypatk,
kūnas gnaibymais, suspaudi- naši carpalaikui ir rėkia: sęs ir tokiu budu mat trys ve tą balsavimą ir Bavarijos ka- visus miestelių ir miestų lie „V. K.” sumanymą provinci kuri šaudė į kareivius.
- mais kuobiauriausiai sudar ,,vyrai, rinkime atstovus, nes stuvės busiančios. Berlynas ralystės parlamente darodė, tuviškus chorus, kad šitie da ja užprotestavo,* negalėsianti 6 vasario d., jenerolas Orkytas! Tai kur nueina caro paskui bus per vėlu!” Bet, papuoštas kuolabiausiai. Vo kad tas neatbūtinai reikalin lyvautų Tautiškoje Šventėje
atvykti-į vakarą prieš šven lov atėjo netoli Rygos ir su
budelių žiaurumas! O tone iš tiesų, nežinia, ką į tą du kietijos piniguočiai ir mie ga pakėlimui žmonių. Žino ir, tokiu >udu, sudarytų tau
tadienį.
„Vilu. Kanklių” stojo su trimis šimtais karei
• šita revoliucijos karžygė pir rną rinkti, ir kas turi -rinkti. stai neša kaizeriui visokias mas dalykas, šitas jau užsi tišką chorą, susidedantį iš valdyba sutiko su provinci vių Bęlfenhofo dvare, 10 ver
mutinė ir paskutinė yra, kuri Žmonių vadovai suareštuoti dovanas, vienok, šitas pagar pelnė negadą kaizerio ir kai- 800—500 ypatų.
Šventė jos protestu ir atidėjo vakaro stų nuo miesto. Tame dva
tokius barbarizmus nukentė? arba areštuojami, o rinkėjai sinęs, kad Jokių dovanų ne- kas jau jį vadina socijalistu, galėsianti 5—7 dienas trauk įsteigimą 11d. vasario. Ta- re sušaudė 4 revoliucijoniePilni kalėjimai tokių kankin- teipgi. Kiekvienas, nepatin priimsęs, apart tų, kurios bus bet juk Jau ir ne jis vienas, tis ir, tame laike, galėsią at čiaus ar vakaras įvyks, nė pa rius. Kadangi maištininkai
tinių prigrūsti! Ar dar ii- kąs policijai neturi tiesos labdaringiems darbams pa kurs to reikalauja, atsiranda sibūti susirinkimai, susiva ti valdyba dar nežino, nes sunaikino visą dvarų turtą,
, gai teip, žmonės, tokiems rinkti, o jeigu ir susieitų skirtos. Iš viso, mena, kad ir daugiau išmintingesnių žiavimai: ūkininkų, amatnin- valdžia stato įvairiausias daugelis dvarų negalės pava
barbarams duosis kankinti? rinkti, tai juos caro valdžios jam apie 10-12 milijonų dol. tokios tvarkos balsavimo rei kų, inteligentijos, mokinan- kliūtis. Kuomet bus vaka saryje dirbti savo laukų.
Negaudamos caro valdžios suareštuos ir kalėjiman su- dovanų sudės. Mena teipgi, kalaujančių, žmonių. Gal čiosi jaunuomenės ir, gal an ras ir kokis jo bus progra Dvarų bernai liks to darbo*
nuo eUropėjinių bankų jo kimš, kadangi mat visokį su kad iš tos priežasties apie 100 būt, kad ir Vokietijoj daly tras Lietuvių tautos atstovų, mas, pasistengsime kuogrei- £ako, buk, žmonės kreiva
kios paskolos, užsimanė ūki sirinkimai uždrausti. Kokis ar daugiau ligonbučių ar ki kai virs kitaip, kam, iš tiesų, susivažiavimas. Vakarais gi Čiausiai pranešti
akia žiurią į visus kurstyto
ninkams pasigerinti, kad ši tai čia gali būti ,,žmonių at ti) protiškos naudos įrėdnių jau seniai yra laikas.
butų galima vaidinti vaidini : Šiomis dienomis sugryžo iš jus.
. S tie, dabar išleidžiamas, val- stovų” parlamentas, jeigu į Vokietijoj įrengs.
[Iš „VIa. 2a.”].
mus ir tt.. M. Ū. užmano Tolymų Rytų buvusia Šakių
Viena
■ džios 5 procentinius užstatus, durną tiktai ištikimi valdžios garsaus kanuolių fabrikanto
Mor&ko.
kuogreičiausiai rinkti komi (Suv. g.) daktaras Staugai
K Kauno.
paskolas pirktų.
Valdžios bernai gali būti renkami? Kruppo našlė $250,000 lab Konferencija besitęsianti tetą surengimui tos Tautiškos tis.
(Iš „Viln. Ž.”).
Finansų ministeriui palie
mat nori, tokiu budu, nuo Iš tiesų, nėra nė ko sapnuoti daringiems darbams ant kai mieste Algecire apie Morok- Šventės, kuris teipgi turėtų
Iš
Lukiškių
kalėjimo
liko

pus,
Kaune bus įsteigtas sa
ūkininkų 200,000,000 rublių apie tokį tautos atstovų susi zerio vardo davus. Pasiunti ko reikalus, kaip rodos, turės parūpinti gaidas, kurias tu
si,
21
d.
sausio
(3
vae.),
pa

varankus
sodiečių žemės ban
išgauti. Kad geriau ūkinin važiavimą. Kad iš to butų niai yra beveik nuo visų Eu nieko nepešus~iširfl. Vokie rėtų dainuoti toks tautiškas
leisti:
Vilniaus
miesto
tary

ko
skyrius,
kuriuo galės nau
kus prie savęs pritraukti kokia nors nauda, reikia iš ropos karališkų dvarų Berly tija pareikalavo kad jai butų choras. Lėšas tokios šventės
bos
balsuotojas
J.
O
Umiadotis visi Kauno gubernijos
muilina caras savo najame rinkti visuotinu, slaptu bal ne susirinkę ir neša savo val daleista Morokko, ravo ban- apskaito mažiausiai ant 5000
stovski
misi
stačius
2000
rub.
sodiečiai. Šitas banko sky
padavadyjime, kad jis visus savimu tikrus žmonių atsto džių palaiminimus kaizeriui. ką uždėti, ant ko Jrancija jo rublių ir tam* pataria aukas
kaucijos
ir
keli
^chemiškairius
pradės dirbti nuo 28 d.
valdžios dvarus ūkininkams vus, o ne žmonių budelius. Teipgi yra ir caras savo pa kiu budu nepiįd ja, nes ta* rinkti. Chorams negalin
techniškos
mokyklos
moki

vasario
š. m. ir nuo to laiko
išdalinąs. - Mat, žiūrėkis, Be to dar,.durna jokios tiesos siuntinius atsiuntęs. Kur gi da galėtų Vok jfija visus tiems pribūti savo lėšoms,
niai.
Dabar
kalėjimeyra
Kauno
gubernija
bus išimta
koks geras kvailas carpalai- neturi: jeigu ji carui nepa tau nesiųs, kad čia kaizeris Morokko pinigus kontroliuo pataria kelionės lėšas apmo
iš Vilhiaus-Kauno sodiečių
dar
250
suimtųjų,
jų
skai

kis — dalina savo „paskuti tinka, jis ją išardo, žyme jam, kiek galėdamas, gerĮna ti. Bankus, Jyglųai kaip ir kėti iš, tam tikslui, surinktų
tlius vis didinasi; į kalėjimą, banko skyriaus žinios.
nius” turtus, kad žmones už snius gal suareštuoti ir būna gi ir ant caro valdžių paliepi policijos, klausymas yra da aukų.
šiomis dienomis, gabena daug
ganėdinti. Negirdėta gera- viskas ^>o senovei. Caro mo visus Vokietijoj Esančius bar svarbiausiais klausymais.
Visi męs tokiam užmany
sodiečių.
Trūkstant vietos, Iš Joniškas, Kauno gub..
dėjystė! Verčiau nuo ūki rengiama durna, tai vien į- žymesnius revoliucijos rėmė Francijos ir Ang Įjos pasiun mui privalome noriai pritar*
atskiruose
kambariuose tal
ninkų tą pačią žemę atimtų, rankis apdumimui žmonėms jus areštuoja, nežiūrint, ar tiniai tvirtina, kz d konferen ti.
Paduodame čia ištrauką iš
pina po du žmogų.
tada ūkininkai neturėtų bent akių, o nieku daugiau. Vie suareštuotasis šalies valstie. cija negalės susitaikyti ir,
laiško rašyto A. Kelmučiu!.
Lietuva, anot M. L, skai(„Viln. Žinios”). į ....Naktyj pęreito mėne
ką valgyti ir eitų caro mal nok, tu/but, ne tuom pasi tis ar svetimšalis. Kas tik nors dar pasėdės apie 14 die tosi dainų kraštu; turi ne
dauti pasigailėjimo, eitų jo seks carui žmones užganėdin caro randui nepatinka, tą ir nų, turės Iširti. Vokietijos mažai gražių dainų, o ypač "t „Vilniaus Žinios” praneša, sio (rašėjas nepaženklina die
prašyti duonos! O gal iš tie- ti. Žmonės jau reikalauja kemša ; kalėjiman. Ar tai gi Vėl partiniai yra pilni

POLITIŠKOS ŽINIOS.

IŠ UETOVOS

ii i e inrv a
4) Sutverti Lietuvoj tokį
7 ExpttozljM.
iragunų ir kazokų. Ėmė labai* mažai: aukoja tiktai re-' iškrėtė ir, nors jis turėjo paį teismą garsi New Yorko Mi
pat
komitetą.
jieškoti, kratyt, šnipinėti po tos, atskiros ypatos. Skubė sportą, vis gi jį nuvedė į po
kų firma A. S. Rosenthal <fc Bluefield, W. V. Coal5)
Dele&atai turi pilną tie
visą miestelį „cicilistų” ir su kime: pasiliksime užpakaly liciją ir paskui įkišo kalėjiCo. apskųsta. N u vogimas iš woode,arti čionai likosi, 20 d.
są
spręsti
apie visus reikalus
ėmė iš vieo 21 nekaltų žmo je; man rodos, Jeigu nuo lie man, kur ir dabar dar tebe
neša pustrečio milijono dol. vasario, dinamito expliozijos
Dayton, Paloję Vakare 20 Už tą patį dalyką likosi pir du darbininkai užmušti ir su susivažiavime (seime).
nių. P. Balzarį, K. Žuką, tuvių bus surinkta mažai au sėdi.
' 6) Kad kunigai neniekin
P. Žuką, L. Dumbraucką, V. kų (mažiau už rusus, lenkus,
Policija atėmė visus raštus d. vasario, ’ atvadavo Čia pas ma buvęs New Yorko muito perintendento budus sunkiai tų revoliucijos; jeigu kuris
Brijuną, A. Balzarį, V. Beno- žydusj nors kokia 10—15 ir laikraščius terp kurių bu nekurį auksinių' daiktų kro- užveizėtojar, Ch. Browne, sužeistas.
tiką, J. Putiną, V. Čepulį, L tūkstančių, tai mums dar il vo daugiausiai legališki, kaip mą vežime (|u*-tagiliai ir vie New Yorko teismo ant dvie Moro aktown, W. V. Stur- eitų prieš revoliuciją, turi
'Ramoną, K. Lepereką ir mer gai prisieis laukti pakol bus antai: ,,Nauja Lietuviška nas, išlipę^ pradėjo lange jų metų kalėjimo nuspręstas, giesone, aštuonios mylios nuo mokėti bausmę.
giną Malviną Bernotaičiutę įkurtas nors „šioks-toks” Ceitunga”, „Tilžės Keleivis”, esančius daiktus .apžiurinėti. kuris vienok, sudėjęs f12500 Čia, likosi 20 d. vasario dina-', t 7) Pagerint Amerikoj lie
su nagaikomis teip sukapojo, Lietuviškas skyrius. O da ,,Pagalba”, „Lietuviška Cei- Apžiūrėjęs daiktus išgrūdo, kaucijos į Kanadą išdūmė. mito expliozijos, įvykusios tuviškas mokslaines, išrinkti
kad vos kvėpavo. Tada iš bar pažiūrėkime, ar męs gali tunga”, ,,Vilniaus Žinios”, su į popierą įvyniotu geležga Bet nuo bausmės išsisukti dirbtuvėje Deckers Creek komitetą,z kuris parūpintų
Joniškės visus kartu varė į me tikėtis surinkti nors tą „lietuvių Laikraštis”, ,,Lie liu, langą, pagriebė kelioli- nepasisekė, nes ^paskesnėse Stone <fc* Sand Co., vienas tam tikrą progamą ir tt.
Žagarę^ kur visi savo amžių 10—15 tūkstančių rubl., jei tuvos Ūkininkas”, ^Laikas” ką žiedų, vieną,. skrynelę su dienose likosi Montreale, Ka darbininkas užmuštas, vie ■ 8) Išrinkt tam tikrą komi
pabaigė.
Mergaitei, beva-! gu, žinoma, rinksime aukas ir visus Amerikos lietuviškus auksiniais dailiais ir vieną nadoj, suareėtuotti, ' kur jis nas mirtinai ir penki sunkiai tetą, kuris pasirūpintų apie
rant, visus dantis išmušė! tokiu , ,nepopuliarišku” ba laikraščius. Visus vokiškus skrynelę su. r 86 deimantais viename viešbutyj, po vardu sužeisti. Expliozija ' įvyko emigraciją, labiausiai inteli
Tai kankinimas gyvų žmo du. Šiądien daugumas lie socijaldemokretiško turinio apsūdytais /žiedais, u įsėdo Hy. C. Bowell su savo mote- nuo dinamito patronų, gulė gentus.
9) Kad taukiaus atsibūtų
nių! Mėsas nuo kaulų nu tuvių visai npžino net apie tą laikraščius.
Visas lietuvi į vežimą ir abu vagiliai nu rę ir sunum apsistojo. Savi- jusių arti ugnies ištirpi panašus susi važiavimai,bent į
Laike papildymo ninkas-gi firmos, A. S. Rosenjog yra įsikurusi draugija at škas, lenkiškas ir maskoli važiavo.
kapojo!....
2—3 jpetus kartą.
vagy
stos
buvo
gatvė pilna tlial, sudėjęs $80000 kaucijos mui.
naujinimui „kokio-tę” uni škas knygas ir brošiūras,
Paskui buvo pakviestas už
žmonių;
gėlėtas
mėgino
vagi

Iš Minsko. ’
versiteto, , Apie tą draugiją terp kurių buvo daugiausiai
išdūmė į Europą.'
kalbėtoją
p. G. Jis aiškino
lius
sulaikyti
vienok
nepasi

6 d. vasario Liahovkoje už girdėjo tiktai tie, kurie skai socijaldomokratiško turinio.
apie svarbumą mokslo, apie
t Nelaimė kastynėse.
Sviloči tilto policija rado to lietuviškus arba rusiškus Beto, atėmė daugybę įvairių sekė. Vertę pavogtų daik
šį susivažiavimą Philadelphidėžę su 6 bombomis. .
Steubenville, Ohio. 23 d.
laikraščius, o tokių atsiras iš atsišaukimų (prokliamacijų), tų apskaito ant $4000.
Kaip rodos, angliakasių
vasario užgimė, iš priežasties susivienyjimo prezidento, J. joj, ir apie revoliuciją. Sa
viso skaitliaus ($mil.) lietu terp tų buvo ir vienas, ką tik
.
Iškentė
32
operacijas.
Iš Lietuviško Brasto.
vo kalboje privedė vieną pra
expliozijos, Western & Lake
vių, ne daugiau per 10 tūk išleistas atsišaukimas Prūsų
21 d. vasario tapo New Erie Coal Mining Co., No. 2, Mitchell, pagarsintas abelnas našavimą vokiečio profeso
6 d. vasario ant Ilgosios stančių žmouių.lietuviams. Minėtas atsišau
gatvės kasžin kas metė bom Tokia sistema arba budu kimas spaudintas gotiškomis Yorko vokiškame ligonbutyj Dillonvillo, didelis gaisras. angliakasių streikas, neįvyks. riaus, šiteip skambantį: „terp
John Mitchell pagarsino, kad
darbininkui ,0h- Boram 32
bą. Gretimųjų namų išbyrė rinkdami aukas niekada ne
raidėmis skaičiuje 10,000 eg., operacija daryta. Pirm 14 Apie 500 darbininkų likosi streikas nuo 1 d. balandžio 1904 ir 1905 metų bus Gūdi-,
jo, ųuo trenksmo, langai, iš galime tikėtis nors ir viduti • po vardu: „Prūsų Lietuvos
be darbo; kastynes užtvino. prasidės. Atsibuvusioj kon joj (Maskolijoj) didelė revo
metų
susižeidė
Ch.
Boram
žmonių niekas neuukentė.
Mena, kad daugelis darbinin ferencijoj angliakasių ir an- liucija, žmonės gaus laisvę ir
niekai gerų pasekmių. Aš ir | Laukininkai ”, kurį išleido
koją
ant
eleyeiterio.
Visos
kų, einančių po vidurnakčio gliakastynių savininkų atsto Gudija buš padalyta į fede- •
šitame atvėjije patarčiau Prūsų lietuviai-socijaldemoIš Smolensko.
operacijos
(31
iš
viso)
turėjo
į darbą, tapo expliozijos-au vų, nutarta, kad kitą kon racijas. ”
kreiptis prie jau nurodyto
Kadangi daug suėmė pa- manim budo „Kaip rinkti kratai.
būti dėlto daromos, kap Ch. ka.
- Tas pranašavimas matomai
venciją ant 15 d. kovo su jah pamažu pradeda įvykti,
vietuose sodiečių, tai taiso 11 aukas?” (Žiur. ,,V. Ž.” Nr.) Pateko barbarams teipgi R. perankti Įigonbutį aplei
šaukti.
Mat prezidentas užtai męs turime kuom-nors
raujų pavietinių kalėjimų. t- y- jog reikia ant paskirtos daugybė visokių korespon- do. Juk tame ne Cb. R. kal
Parduoda 20000 farmų.
Vietiniai Smolensko kalėji sumos pinigų (padėkim: 200 dencijų, nors iš jų menkai tė, bet daktarų, kurie jį per- New Yorko valstijos agri Roosevelt prisiuntė laišką, labiaus prisidėti prie tos
mai prikimšti politiški} „pra tukst.) išleisti įvairių kainų galės ką.susekti. Adresų jo anksti, neišgydytą, už svei kultūros užžiurėtojas pagar kuriame apgailistauja, kad kovos už laisvę. Turime ne
kių nepasisekė surasti. Kny ką pripažino ir iš ligonbučio sino, kad New Yorko valsti atsibuvusioj konvencijoj dar apleisti savo skriaudžiamų ir
sikaltėlių”.
biliečiukus
(korteles
ant
pa

gų,
laikraščių ir atsišaukimų
[Ii „Vln. Žn.”].
joj parsiduoda iš viso 20000 bininkai su darbdaviais ne liejančių kraują brolių; kiek
vidalo 5 kap. gerbavų^mar iš viso paėmė 17 centnerių išleido. •
farmų, kurias airišiai ar kiti susitaikė ir beveik verste-ver* vienas, nešiojantis vardą
Iš Baltstogės, Gardino gb. kių) ir išplatinti tas korteles (1700 svarų).
*
Rengiasi kovai.
apleidę. . Daugumas farmų, čia, kad da sykį bandytų tai žmogaus, turi šelpti kovo
Naktį į 2 d. vasario polici- po musų sodžius ir miestus. Atrado teipgi ir 15 Bowkytis ir kad streiko nebūtų.
Atsibuvusiame susirinki
~ja, Vaisbos gatvėje, užtiko Kiekvienas lietuvis, nors vi- ning’o revolverių ir 3000 pa me, vengriškos literatiškos sako, parsiduoda už pigiau, Išvedžioja, kad streikas nė jančius.
negu triobos, ant farmos pa
* Toliaus kalbėjo p.K. Aiš
pasi
slaptą spaustuvę ir daug at- suneturtingiausias,
vienam, nė kitam jokios nau kino teipgi apie revoliuciją,
tronų,
bet,
kad
policija
netu

Dr-stės,
20
d.
vasario,
New
statytos,
vertos.
Vokiečiai
spaudintų atsišaukimų ir re- stengs paaukoti kelis skati rėjo paliepimo kitokių daly Yorke, likosi nuo sienos nu
ir italijonai perka apleistas dos neatneša, vien tautai nurodė: jogei ne vien caras
voliucijonieriško turinio kny kus (nors 5 kap.).
nuotrotas. Ar ant .antros
Ta metodą, suprantama, kų atimti, tai turėjo Juos pa plėštas ir patryptas paveiks farmas ir, kaipjaikraščiai ra konvencijos įstengs susitai musų priešas, bet ir tikėji
gų. Suėmė vyrą ir moterį.
mai, nes visi tikėjimai remia
yra tuo patogesnė, nes čionai likti, nors gana seilė ant jų las Austrp-Veųgrijos cieco- šo, prasigyveno kai-kuris ga kyti, tai da ir klausimas.
jų
tyso.
riaus
Juorepo^
Nuplėšto-gi
na
gerai.
Mat
vokiečiai
ge

caro
sostus, ir tvirtina žmo
Dėlei aukų dalinimo.
(mano sumanyme) markės pa
paveikslo
y
iety
j
pakabino
M
ilwaukee
,
W
is
.
ČiaJ.
Vanagaitis
apskųstas
riausi
farmeriai,
netingi
dirb

nėms,
kad kiekviena valdžia,
Glasgowo Šviesos Draugy sklis po visą Lietuvą — ir
paveikslą
pre^
Roosevelto.
naitinės
dirbtuvės
'
Brown
pagal
tą
patį
paragrafą,
kur,
ti ant farmos. Ar negalėtų
nuo Dievo leista Tikėjimas
stės Kuopa, 'gavo mėnesinia terp ,,pouų”.
me susirinkime 4 d. vasario t Surinktus pinigus reikia pirm metų Karaliaučiuje na Tada pradėjo ^engiamai re ir lietuviai iš tos progos pasi Corliss likosi rytinių kapita nori palaikyti žmones tamsy
r listų atpirktos, pertai ir, be bėje, nes juo žmones tamses
š. m., apsvarsčius dabartinį dėti į banką (lig laikui). At grinėjama buvo ta didžioji voliucijai aukas rinktų. ku naudoti?
rių
iš
visokie
$2500
surin

veik metus besitęsias mašini ni, juo lengviau jiems duo- .
byla
„Der
Geheimbund
dės
revolincijinį judėjimą Lietu einančią, 1906 m., vasarą ar
ko. Tai tau! ne lietuviai!
Apsireiškė rauplės.
stų
streikas, užsibaigia. Pir dasi juos išnaudoti. Vienok
Zaren
”
,^
kurioje
keletas
pri

voj ir pasielgimą Didžiosios rudenop gal susirinks „An
Juozui
bus
karšta!
-Michigan
City,
Ind.,
apsi

kėjai
permainė .r fIrmą ant jau žmonės pažino tą jųjų .
sidėjusių
tapo
nubausti
po
Britanijos Revoliucijos Šel tras susivažiavimas” Lietu
,
»
stiL/T
freiškė
tarpe
mokyklą
lankan

Wisconsin
Engine Co. ir už švelnią politiką, pamatė vil
pimui Komiteto, dalyke pa vos tautos atstovų ir tas susi keletą mėnesių kalėjimo, už
Instatymo nesilaikys.
dalinimo sudėtų visuomenės važiavimas paskirstytų tą su tai, kad prigelbėjo susiprasti Augščiausias valstybės teis čių vaikų rauplės. Mokykla tikrina, kad ikišiol streika kus avių kailiuose,nebeduos^
ankų, priėmė tokią rezoliuci- mą surinktų pinigų ir ant prislėgtiems po caro valdžia mas išdavė nusprendimą, su- likosi uždaryta, bet 20 žmo vusiems mašinistams nieka teip lengvini save išnaudo
nių tapo užkrėsti. Daugu me' nekenks.
ti.
„Liuoso Lietuviško Universi žmonėms.
JV
kurio
geležinkelio
kom

lyg
mas
užkrėstų
ligonių
lankė
Trečias kalbėtojas, p. K.,
>
Iš
šito
Vokietijos
policijos
1) Lietuvoj męs randame teto” ir ant įsteigimo „Tau
panijos, esančios savininkėms nedėlioj dievmaldystę ir. to
pasielgimo
aiškiai
matome,
aiškino
apie vertę mokslo ir
dvi revoliucijines organi tiško- Lietuvos Teatro” ir
anglių
kasty
dių, neturi tiesos kiu budu šimtus žmonių ga
vienybės. . Privėdė pavyzdį
zacijas: Lietuvių Socijal-de- „Draugijai talentams šelp kad ji nėkuom nesiškiria.nuo anglis už suderėtą žemesnę
Amerikos lietuviškas moks
mokratų Partiją Ir Lietuvių ti” ir ant leidimo pigių kny caro bernų. Ir Vokietijoj prekę vežti ir, paskui jas už lėjo užkrėsti. Valdžios sten
IšChicagO'Ill.
giasi
kiek
galint,
kad
endelaines. Sakė, kokių męs su
kankina
ir
persekioja
žmo

Demokratų Partiją.
gų, ar net ir laikraščio „žmo
paprastą, pirkėjų mokamą, mija nepastotų epidemiška.
Gavę
žinią
nekurie
tautie

nes,
kurie
stengiasi
tarpe
lauksime
žmonių iš tų musų
2) Didž. Brit. Rev. šelp. nėms” ir ant įkūrimo „Drau
prekę
parduoti.
Vienok
ar
čiai
nuo
kun.
Žilinsko
ir
at

Visi
vaikai
ir
serganti
turi
mokslainių, nes ten, apart
Kom., nusiuntęs visuomenės gijos Blaivininkų” ir 1.1, ir žmonių apšvietimą ir susipra to geležinkelių magnatai lai
būti kuogreičiausiai čiepija- sišaukimą 30 Philadelphijos poterių, nieko daugiau kūdi
timą platinti.
Vokietijos
sudėtas aukas vienai Lietu tt..
kysis, sunku įtikėti.
draugysčių apie rengiamą su kis negali išmokti, kadangi
mi.
vių Socijal-demokratų Parti- Turiu viltį, jog suma, su valdžia, kaip įmanydama, re
sivažiavimą (seimą) Philadel- pačios mokytojos daugiau r
t jai, pasielgė neteisin rinkta viršnurodytu budu, mia carą ir stengiasi visokiais
Išgyveno 105 metus.
Gaisrai,
* ’
phijoj ant 22 d/vasario, 1906 nieko nemoka Tokios mo
gai.
bus gan skaitlinga: jeigu budais prilaikyti dabartinę Stouthtnoton, Conn. 21 d.
M
emphis, Tenn. 21 d. va m., susirinkę nutarė sukvie
kyklos iš pat mažens žmogaus
3) Męs išreiškiame troški kiekvienas iš musų duos nors Maskolijos tvarką. Pasiuto vasario pasimirė čionai mote
sario užgimė čionai name, sti visuomenišką susirinkimą, protą į tikėjimo žabangus pa
Ar
tik
mat
kaizerio
bernai,
mą, kad revoliucijines parti po 5 kap. ir tai jau butų su
ris Silvia Langdon Dunham,
ir kaizeriui, ant galo, ne išgyvenusi iš viso 105 metus. priklausančiame Eųuitable apkalbėjimui reikalų siunti sigauna ir teip su pagelba
jos sutvertų Lietuvoje 4> e n- ma — 150,000 rubl..
Life. Insurance kompanijai,
dją Centralinį Revoliucijos Teippat,
proponuočiau, parsieis eiti autų skalbti? Moteris Deborah Sallimon, gaisras. Nuostolius ant 200- mo delegato, ant 18 d. va bažnyčios iki grabui kvaily
sario; susirinkimą sukvietė, stėje palaiko. Toliaus aiški
Komitetą, kuris priimtų vi kad įsteigtų ant lygių sanly- — Būt laikas!
Eastone, Conn. pergyveno 000-dol. apskaitomas.
jis
atsibuvo Dore’s salėje. no apie vienybę, darodė, kad sas, visuomenės sudėtas, au gų kaip lenkų, gudų ir žydų 3 d. vasario, pajieškojimo jau 106 metus; dabar ji, iš
kas ir sunaudotų jas pagal skyrius teippat ir latvių. Iš teisėjas, užėmė J. Vanagaičio priežasties sunaus myrio, ap Rutland, Vt. 18 d. vasa Visuomene buvo kviesta pla visi galime eiti išvien. Jei
rio užgimė Čia gaisras, kuris katais ir laikraščiu ,,Lietu gu visi išvien s eitume, tada
reikalą.
_ .
tiEros versmės žinau jog la apkaltinimo protokolą. Ra. sirgo.
- ' ,
kaip bematant kelis namus va”. Atėjus paskirtam lai musų prispaudėjai -mus neį
4) Iki nesusitvers Central!- tviai* jau turi surinkę pana štai ir laikraščiai, nors ir ne
apgriebė. Iš viso sudegė o kui, žmonių į salę prisirinko veiktų ir pergalė visada mu
Dega girios.
nis Revoliucijos Komitetas šiam dalykui (įkūrimo Latvių kalčiausio turinio, tebėra po
Lietuvoje, męs rinksime au Universiteto) 10,000 rublių. licijos naguose. Tuom tar Colorado, Springs. 21 d. dideli namai ir daugumas ne daugiausiai; teipgi ir pa sų pusėj butų. Bet musų
kas revoliucijos \reikalams, Jeigu jie norėtų prisidėti pu visokius siuntinius ir lai vasario. Dega čionai girios. mažų. ■ Ugnis teip greit grie laukus pusvalandį skaitlius dvasiškij a turbut to nenori,
bet tų aukų n e s i ų s i m e prie musų, rodos, męs lietu škus, pareinančius J. Vana- Pavojus gresia trijoms aukso bėsi tblyn, kad vietiniai ug- ne kiek tepasidaugino ir p. (norės, tau! caras daleidžia
Didž. Brit. R. Š. Kom., tik viai nieko prieš tą neturė nagaičio vardu, konfiskuoja kastynėms: United States nagesiai neįstengė ugnį su J. Jančauskas atidarė susi jiems lupti žmones pagal jų
siusime jas tiesiog Liet. Soc.- tum.
M. U.
ir perduoda staatsanvaltui. Gold Reducirig & Refining valdyti ir turėjo iš Whiteha)l rinkimą. % Paaiškinęs nrierius pačių norą, darbininkų-gi rė
dem. ir Liet. Demokratų par
(Iš „Viln. Žin.”). J. Vanagaitis jokių siuntinių Co., ‘ Golden Cycle Mining N. Y. ir kitų miestų ugnage- esančio susirinkimo paprašė dė to nebūtų; eitųsi jiems gal
tijoms — po pusę.
negauna.
Co. ir Portland Gold Mining sius pagelbon pasišaukti. sekretoriaus perskaityti atsi riestai. Rd.), matyt jai ge
Glasgowo Šviesos Dr.
Iš Prusą Lietuvos.-»
„N. Liet C.” praneša, kad Co., kurių veftė ant 3 milijo Gaisro padarytas nuostolius šaukimą užkviečiantį ant su ras caras su juodašimčiais,
si važiavimo (seimo), teipgi ir (daug dr iŠ dvasiškijos yra
apskaitomas ant $750000.
Kuopa.
,, Lai kas” praneša, kad 26 Palangos pačtą maskoliški nų dol. a^skaftoma.
truputį
anksčiau apdirbtą juodašimčių, mano priera
d. sausio Prūsų policija pa kareiviai iškratę, j ieškoję už
Nelaimės
ant
geležinkelių.
Brahgu^bučkis.
draugų
programą.
Progra šas)^ Labai apgailėtina, jog
Rinkime aukas Lietuvos darė kratą pas J. Vanagaitį draustų raštų ir, turbut, lai
reikalams.
Tilžėje. Kada policija ate- škų. Teip tai Vokietijos Moteris Lillie Davis ap Redding, Cal. 21 d. vasa mas tapo visų priimtas, ir dar iki šiol garbina carą.
Ponas K. P. ragina mus jo, J. Vanagaičio nebuvo na- valdžia remia carą, kad net skundė į vfeicagoe teismą na rio likosi čionai^Lut Southern kiek dapildytas. Šitas pro (Mums rodosi, kad jie nieka
prisidėti prie įsteigimo L a i- mieje, užtai turėjo tol laukti savo pačtą duoda caro karei mų pardavinėtoją Townseud Pacific geležinkelio iŠ-prieža gramas tapo perduotas iš da nepaliaus garbinę carą ar
svo Lietuviško Uni pas duris.kol Vanagaitis par- viams iškrėsti! Ar nepradės Smith užttfi. Ąkd jis ją prieš sties'žemės nuslugimo, expre- rinktam delegatui, p. Šernui, carus; jų mokinimas prie to
versiteto
V pi n i u- gryžo. Policijos viršininkas maskoliški kareiviai žyme jos norą pabtkiavęs. . Skun- ainis trukia iš relių išmestas. į Philadelphijos susivažiavi verčia. Rd.).
j e^ Kaip aš manau —męs pareikalavo atidaryti gyveni snius Prūsų lietuvius areštuo dė ji ant ^10.1)00
atlyginimo, Dvi lokomotivos ir vienas mą (seimą). Turinys pro Paskutinis kalbėtojas, p.
,
(lietuviai) galime padėti įkū mą, o įėjęs į gyvenimą, aprei ti?
bet teismkš pripažino jai tik pačto vagonas sutriuškyti. gramų šitas:
G. terp kitko, priminė apie
Svarbiausias
siekis:
kovoti
Žmonių
4
ar
5
užmušti
ir
du
nyti tą augštą užmanymą be škė, kad turįs „staatsahval$4000.
Ne
vbkas
auksu
kas
buvusias Chicagoj bažnytines
Berškaliuose atidegė dvi
sunkiai sužeisti; dviejų pasa- prieš valdžią sujungtoms spė skerdynes. Baisu darosi, iš
keik tiktai medžiagi t’o’’ (prokuroro) paliepimą daržinės dvarponio Kykebu- žiba.
£
koms abiejų partijų: Socijal- girdus tokius atsitikimus; ne
žierų pasigenda.
škai t y. sušelpti tą drau padaryti Vanagaičio gyveni šo. Padarytą nuostolių ap
Šovė, bot nepataikė.
giją, kuri renka aukas Uni me kratą, sulyg uždraustų skaito ant 60000 markių.
Fort Worth, Tkx. 20 d. Demokratų ir Demokratų.
beužteko tam kunigėliui lup
versiteto fsteigimui. Tas au raštų. Pirmiausiai liepė iš 8 d. vasario pavogė ant Laikraščiai praneša, kad vasario nušoko čionai nuo re 1) Reikalauti federatyviš- ti žmonelių kruvinai uždirb
kas galima butų, rodos, sių krėsti V. kišenine, bet šitam Tilžės turgaus ūkininkai 19 d. vasario, washingtone, lių Cotton Beit tiųkya, prie kos Lietuvos su seimu Vil tus skatikus, bet užsimanė da
kasžin kas 8 šuvius ant Coniuje.
- r, '
sti per musų laikraščių re pasipriešinus, policija apsiė Naujokui iš Galvių 210 mar luta
bijos prezidento paleido, ko kelios ypatos likosi 2) Rinkti kuodaugiausiai žmogaus kraujo. Turbut da
dakcijas, arba stačiai, į tam jo su juom savotiškai. Ta kių vertą kumelę. Toje pat vienok nė vienas nepataikė. sužeistos. Tas pats trukya
bar yra užganėdintas, vienok
aukų revoliucijai.
tikslui įsteigtą biurą — komif me pat laike gyveno V. gy dienoj pavogė ant turgaus
nušoko 19 d. vasario StLouis
tas
nekaltai pralietas krau
3) Išrinktas komitetas Atetą. Kiek įplaukė iš musų, venime ir kitas jaunas lietu- čigonui Kleinui iš Minchen- Nusuko valstybei $2500000 už nuo rėlių, prie ko 11 ypatų merikoje,
jas
šaukia ątinonijimo. Tai
turi visomis pajė
mult^.
t. y. lietuvių, pusės tų aukų, vys, paeinąs iš Didž. Lietu wald eržilą, 85 markių vertą.
likosi sužeistos. Geras apa gomis taikinti partijas Lietu gi matote į ką musų kai-kurie
nežinau, bet, kaip manau — vos. Policija teippat ir • šitą
voj į Vieną ryšį.
Už nuvogimą muito likosi ratas žmonių žudymui!
kunigėliai virsta.

IŠ DARBO LAUKO.

METO VIAI AMERIKOJ.
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Paskui, padarius rankių, nų anglų iš Mahanoy City už kimai įvykę tarpe revoliucijom trukčiojo, jhmavo ir viena kiemoj vargas!” (Męs ne ant
klis paragino besilinksminan
tapo surinkta $36.87, kuriuos kalbėtojus. . Kalbos buvo Komiteto.
antros klarnft an^as kunigas isko su tuom sutinkame čius bent po keletu centų ant šiandien patvirtinu, kad to
kie žmonės mums reikalinČia buvęs X. X.
susirinkimas pavedė delega apie pašelpų našlių Lietuvo
dykai, teip tyraAi viekų da Daugumas darbininkų, dir
revoliucijos
sumesti.
Besito kelioniai. Matomai,"nusi je, teipgi buvo ir raukius,
ro? Kitos atsakė, kad lir bančių vasaroj ir žiemoj, už linkiminanti ant to noriai su
rinkusiems rūpėjo rengiamas Į bet kiek surinkta negarsino . Iš Baltimorės,Md.
dirba tik tiek, kad vos šeip- tiko ir iš viso sudėjo $11.50. taukšta mums mokytų žmo
susivažiavimas (seimas), neę | ant vietos. Vienok ne tame
7 d. vasario pasimirė
KateTik
gaila, » kad
—
v
--------- o
—1<7 tųJdienų labai
teip praminta, o kų bekalbė (Aukautojų vardai kitoj vie nių, kurie gyvu žodžiu nesu
aukavo po doliarį ir dau dalykas ir ne dėlto šauktas riba Mačienė, po tėvu Šen- blogas oras
smar- ii apie straikavTmo laikų? toj pagarsinti. Rd.) Vely
Uiao tiūvoį
azvavv^ lijo
A1JV DILIUI*
prantantiems galėtų išpasa
giau.
susirinkimas, bet visai kitam kiutė 42 m. amžiaus. Ame- ikiai visų dienų, uštai nedaug Rd.). Skaitančių laikraščius tume, kad visi lietuviai mu kot. Musų mokytesni bro
Yra jau daug žmonių, no reikalui. Mat čionai miesto-[rike pragyveno 20 m. Pali- žmonių susirinko laidoti. Žiū ir mėgstančių apšvietimų čio sų pavyzdį sektų ir besilinks liai užsiima daugiausiai par
rinčių tarnauti žmonijai, bet urėdninkų rinkimai artinasi, ko didžiam nuliudime savo rėsim, kų mite lietuviški ku nai mažai. Nėra, tiesa, nė iš mindami neužmirštų savo davinėjimu svaiginančių gė
yra da dešimtį kartų daugiau [vižtai Milukas, norėdamas pa- vyrų ir du sunu. Paėjo iš nigėliai ant to pasakys.
ko stebėtis, nes čionai iš viso brolių, tėvynėj vargų ir badų rimų, kas atgabena daugiau
7 garbinančių mamonų — at- sirodyti, kad ir jisai kiek Sarakų kaimo, Šunskų para
Lietuvis. 28 šaitanai, užtai neatlieka kenčiančių; .Nepamirškime blogo negu gero. (Matyt auto
galeivių.' Vienok jau nebe įmanydamas ant demokratų pijos, Suvalkų gub. 9.d- va
nė laiko skaitymui, nė skati ir neapleiskime musų karžy rius visus saliunininkus vaIš John k ton City, m.
toli tas laikas, kada žmonės partijos naudos darbuojasi, sario tapo iškilmingai palai
ko nusipirkimui
knygų. gių, kurie nori padaryti mu dina mokytais žmonėmis.
grynai pažins kas geras, o sušaukė susirinkimų varde dota ant katalikiškų kapi Darbai Čionai gerai eina. Kam, kam, bet saliuninin- sų tėvynę laisva. Męs, an*.
Lietuvių nedaug, tarpe ku kams, užgimus streikui, bus kaudami, mažai teatjausime Męs, vienok, su tuom nesu
kas blogas. Nusikratys ne- tautiškų reikalų ir pats ant nių.
tinkame ir sakome, kad moky
Baltimorės lietuviai užimti rių yra ir keletas atjaučian didelis vargas.
dorus prietarus, ir eis doros sales. išreiškė, jog ir visus
tų, o kovojantiems bus dide tas,išmintingas žmogus atran
keliu; prie laimės ir lais miesto kandidatus užkvietęs rinkimais delegatų į visuo čių vargų savo brolių tėvynė
Rašė ten gyvenantis.
le partima, ir gal ' ne vienam da sau kitų užsiėmimų, negu
vės.
' ',
(vienok tiktai demokratų meniškų susivažiavimų Phila- je kovojančių už laisvę. Necaro bernui tuomf galų pri galiūnų ir nenuodina žmones.
Iš W. Lynn, Mas.
(Buvęs susirinkimo sekr.) partijos kandidatai tebuvo, delphijoj, Pa. Suaivienyju- stoka nė tokių, kurie, kad
skubinsime. Visiems aukau Saliunininkais-gi paprastai
sios
pagalbinės
draugystės
galėtų,
bėgtų
gelbėti
carų,
matomai ir čia teisybes nepa
• Žemaitės vaiks.
11 d. vasario parengė čio tojams ištariu širdingų ačiū. būna žmonės nemokyti. Rd.).
- Mėgstanti skaityti laikraš sakė sakydamas, kad visus). siunčia du delegatu, T. M. D. Dievo pateptinį, šitiems, ži nai L. U. Kliubas susirinki
J. Krauki is.
Užtai musų vargingoji luomą
čius gal jau patėmijo, kaip Pabaigus kalbų tūlam advo vienų ir Socijalistų kuopa noma, nerupi liūdnas jų tė mų su prakalbomis. Susirin
tankiai būna prigauta ir
vienų. . Dabartinį judėjimų vynės padėjimas; vietoj au kimų atidarė B. Miglinas ir
Iš Dleiz, Wyo.
gudriai pavienios ypatos ban katui iš Mahanoy City, kuris
prižadėjimais
suviliojama.
do visuomenei akis apdumti, angliškai kalbėjo ir kunigas Lietuvoj, baltimoriečiai la kauti kokį centų, tai neša jį perstatė K. Rutkų už pirmu Musų miestelyj dirba ge Lietuviški daktarai labai
kų aš pamatęs labai nusiste Milukas pradėjo angliškai bai atjaučia ir šelpia pagal šinkoriams atiduoti, iš ko jie tinį kalbėtojų. Kalbėtojas rai. ’Uždarbai nevienodi, daug galėtų nuveikti viršbėjau (męs ne, nes žinome, kalbeti(ne jaugi,ant susirinki išgalę kovojančius už tėvynės geresnių naudų turi — pasi aiškino šiųdieninį kapitali kaip paprastai anglių kasty- minėtuose klausimuose, ka
kad tas to laikraščio papra mo pašvęsto, anot k u n. Milu liuoeybę. Šiuom tarpu ne gėrę gali pats, anot jų, revo stiškų surėdymų, kaip kapi nėse. Lietuvių čionai mažai: dangi jiems palengvina jų
stu darbu yra. Rd.). Paė ko, tautiškiems reikalams!? smagios žinios ateina iš Lie liucijų pakelti. Vienok apie talistai skurdžius išnaudoja keletas apsivedusių ir apie daktariškas užsiėmimas. To
męs į rankas „Katalikų” no. Rd.) dėkavodamas visiems tuvos. Kazokai sustatyti po tokius tamsuolius nėra nė ko ir už kokį procentų męs turi tuzinas pelenių. Šeip an kius daktarus ligoniai atlan
,
7, patėmijau straipsnelį (Tė kandidatams už pribuvimų kaimus ir užsilaiko iš plėši kalbėti. (Kiaulė perlų nepa me jiems dirbti. Teipgi aiš tikinėj gyvena, vien kaip-ka- kytų kaipo sušelpdami ir
vynės reikaluose) šiteip skam ant susirinkimą. Tada pra mo tų pačių žmonių. Būriai žysta! Rd.). ‘ Bet męs drau kino socijalizmo siekius, ir da apie politikos reikalus su tuom kelionės kaštus apmo
dėjo išreikšti titulus kiekvie kazokų _ su persirėdžiusiais gai, kurie gyvename čionai kokis rėdąs bus tuomet kada siginčija.'- Yra ir pas mus, kėdami. Teip buvo daręs
bantį:
„C h i c a g o, III. Vieti- no kandidato, ant kokio urė žemsargihis ir šnipais jodinė laisvoj šalyj, atjauskimekiek socijalizmas viešpataus. Ka kaip-ir visur kitur, kelėtas keli metai atgal Dr. J. Šliu
nėSaldžiausiosŠirdies draugy do kas parsidavęs. Mat kun. ja po kaimus ir areštuoja vi labiau sunkų musų brolių da žmonija rėdysis savaip ir tamsuolių, kurie stengiasi pas. Dabar jis agituoja prie
stė savo susirinkime tarp kit Milukas nori susilyginti su sus žymesnius kovotojus. padėjimų? kuriais pilni kalė nebus išnaudojama kapitali darodinėti, kad caras geras, šais savo pirmiaus nuveiktus
ko kalbėjo apie Lietuvos da- kun. Pautienium politikos Valdžia dabar rengiami prie jimai prikimšti, o kiti kazo stų. Antras kalbėtojas, S. mielaširdingas ir keikia ka darbus!? (Mums rodosi vi
dartinį padėjimų ir apie ren reikaluose,’ vienok nieko iš rinkimų į durnų. Nori,_kad kų nagai k ų kapojami. At Donelaviče, aiškino Suvieny riaujančius už laisvę. Vie sai priešingai. *Beto, dakta;
kainas Tėvynės reikalams au- to nebus, nes nedirba teip durnoj butų vieni durnai ir jauskime ir išgirskime jų tų Valst statistikų, nurody nok keletas apšviestesnių lie ras, užsiimąs tiktai savo pro
kap. Renkamų naujų komi praktiškai kaip anas. Anot nė vieno šviesos spindulio. šauksmų: „Ginklų! Ginklų damas kapitalo augimų ir tuvių, nepaisydami ant jų fesija, neturi nė kiek atlieka
tetų parėmė ir prižadėjo iš sa žmonių pliauškimų imųs kun. Bet nereik nustoti drųsos. duokit! o męs už musų brolių vargdienių skurdų, paeinan keiksmų, susirinko užmokes mo laiko, jam da jo neužten- į
vo pusės kiek galint tarp lie Milukas paslaptines mokestis Valdžia siunta jau ne pirmu kraujų atkeršysime!” Au tį nno netikusios tvarkos. čio dienoje į p. Radzevičiaus ka, nes daktarystos mokslas
tuvių rinkti aukas ir raginti nuo . visų partijų, o dirbus syk ir tuom tik paskubina sa kaukime kiek kas išgalime! Trečias kalbėtojas, P. Stonis, salę ir sumetė $15.00 pašelpi nėra teip prastas kaip gal p.
Aukau autoriui išrodo. Rd.).
visus prie šelpimo našlių ir tiktai už vienų (dviem die vo galų. Žmonija, sykį suju Šelpkime tėvynę ir žarstyki aiškino Kliubo mierius ir ko mui revoliucijos.
me
šventų
ugnį,
kad
ji
grei

dus,
tur
išsMiuosuoti
iš
'prie

vam
visgi
sunku
tuo-pat
laiku
kių
naudų
prigulėjimas
prie
tojai
(jų
vardai
pagarsinti
naš'aičių Lietuvoje. Į CenNa, ir dėlko męs darbinin
čiau apimtų visų tėvynę ir Kliubo atneša.
Ketvirtas kitoj vietoj. Rd.) palydi sa kai negalim padaryt gerus
4
trališkų Komitetų skiria se tarnauti, nors gal ir labai spaudos žabangų.
visas šiukšles sudegytų! — kalbėtojas, M. Paltanaviče vo aukas šauksmu: Tegy
V. Česną.
Rd.), o
kančias ypatas:-kun. Šedvy- tam pasišventęs.
agitatorius iš tarpo mus pa
Atjaučianti
člonaitiniai lie kalbėjo apie revoliucijų, kaip vuoja revoliucija! . Tegyvuo
anas
vien
nuo
tos
partijos
dį prezidentu, kun. Kaupų
čių luomos? Agitatorium
Iš Plyniouth, Pa.
tuviai tėvynės vargų, sumetė darbininkai sukilo prie! ne ja nepriguįminga, su Vil
sekretoriumi ir Kasieriumi p. teimųs, už kurių dirbus.
kiekvienas žmogus gali būti.
Patiko nelaimė a. a. Anta
kuriuos
pri tikusių caro valdžių ir kaip niaus seimu, Lietuva!
K. R^dzevyčių iš Shenan- Mums, vienok labai liksma nų Šidlauckų, 17 d. vasario. $11.05,
Jeigu tik turi norų. Teisy
• doah, Pa., vice-prezidenta>s: išgirsti, kad musų dvasiški Dirbo žmogelis Brealau an- siunčiamą „Liftu vos” redak anie yra priversti kojoti.’
bė, iškalba ne kiekvieno žmo
cijai, perdavimui visuomeniš Prakalbos visiems patiKthkun. A. Milukų iš Shenan- vadovai^radeda ant politiš
gaus
turi įspūdį ant susirin
gliakastynėse visada „kumJ. Mileris.' kusių klausytojų, bet kiek
doah, Pa., P. Brandukų iš kos dirvos darbuotiesi, nes ir paničnas” aut naktų. 8u- kam revoliucijos šėlpimo ko Susirinkusiejie ant galo su
Chicago, UI. ir J. Tumasonį teip mažai teturime ant tos batos vakare (lOtų valandų) mitetui. (Aukautojų vardai metė $17.50 revolit ei j os rei
vienas mokantis įkaityti ir
Nepralelskim progos.
kitoj vietoj pagartinti. Rd.), kalams. (Kur pinigai^ Rd.).
dirvos darbininkų. (Mums
iš Hudson, fa.
rašyti ir suprantantis kitas
. A. Ambroza.
rodos, kad kun. Milukas yra anksčiaus pabaigęs darbų atė
Kalbėtojams ir aukautojamsi „Lietuvos” no 7 praneša p. kalbas, gali išsilavinti. Gali
Komitetas.”
jo su trimis draugais — an
Artojas draugystėms ir kuo prisiklausyti
Bet kas per vienas tas ko tolregys; matydamas, turbut, glais pas „šaptų” į pašiurę, IšTurners Fa Ils, Mass. ištariu širdingų ačiū.
svetimtaučių
poms,
kad pakeltų klausimų, kalbėtojams ir pasiremdamas
kad
jau
jo
įtekme
pas
žmo

B.
Miglinas,
Kliubo
pirma.
mitetas, apie kurį „K-ke” ra
kur jų visi darbo įrankiai su Musų miestelio lietuviai
įvedimo lietuvių^, rubrikos į ant jųjų gerų išvadžiojimų,
šoma? Būdamas tos draugy- nes baigiasi, griebiasi už kito dėti buvo. Jiems ten besi- teipgi atjaučia reikalingumų
lAAnsonin,
OonD.~
statistikas blankas, negalima arba ir iš raštų gerus pamo
i
stės sųnariu ir atsilankyda amato, kurį išmokęs galės triusiant iš nežinomos prie pašelpti revoliucijų. Du rin
mas ant kiekvieno mitingo, žmones po senovei kvailinti žasties pasidarė eupliozija, kėjai: J. Buinickae ir K. P. 4 d. vasario atsibuvo mu įvykdinti, kadangi perma- kinimus susirašydamas, turi
. žinau kas ant mitingų taria- ir pinigus iš jų vilioti. Rd.). sako, buk dinamitas explio- Šimkonis, perėjo per stabas sų mieste vestuvės Antano žai atsišaukusių arba prita stengtis tokius pamokinimus
ma. Ant pereito mitingo, Vienok kam tas slapstymąsi? davęs. Tris anglus ant vie ir surinko $10.00, kuriuos, Jdarinavičiaus su Ona Taruš- rėjų teatsirado. Mano nuo išmokt ant atminties ir nesu
Man prantantiems žmonėms gyvu
_
apie 1<ur| tas neva išrinktas Jeigu atvirai dirbtu, tai bent tos užmušė, o Antanų Ši atitraukus 10c ant persiunti kiute. Svečių buvo ptfaėti- monė visai kitokia.
nas būrelis, vieni linksmino rodos tų darbų reikia stumti
„Komitetas” rašo, nebuvo vi daugiau pritarėjų gautu.
dlauckų baisiai sužeidė; jis mo lėšų (kaštų), prisiunčiu si, kiti-gi teip sau kalbėjosi pirmyn, kadangi sykį pradė žodžiu papasakoti. Agitato
Anot
jus
Pusbernis.
sai. tokio nutarimo. Tiesa,
tapo nugabentas į Wilkes „L.” redakcijai, prašydamas apie visokius reikalus, ypa tų darbų galima kur-kas leng rius turi žmonėms parodyti, .
buvo tariama apie tėvynės
Iš Stoughton, Mass.
Barre, Pa. miesto ligonbutį, perduoti L. S. D. P. (Au tingai apie dabartinę revo viau nuveikti,' negu atmetus, kaip buvo praeitėj, kaip yra
reikalus, bet jie, dėl daugy
dabar ir kaip turi būti atei
Mus miesto lietuviai ne kur nedėlioj, 18 d. vasario, kautojų vardai pagarsinti ki liucijų. Daugumas iš sve paskui iš naujo pradėti. Gal
bės kitų reikalų, likosi ant
nančiuose laikuose.
miegu, darbuojasi ir atsižy lOtų valandų ryte pasimirė. toj vietoj. Rd.). Rinkėjai čių nė nešoko, gedėdami už būt, kad klausimas gali lik
tolesnio laiko atidėti. KasŠiteip darydamas žmogus
mi kuom kas gali. 10 d. va Velionis buvo laisvų pa žval eidami atitiko daug visokių muštųjų laisvės kovotojų. tis užmestu ir negreit butų
• žin ar ne bus tas tik paties
ne
tik kų kitus daug gerų
Daugumas visai Kai-kuri e draugai užmanė ir paskui pajudintas.
sario susirinko, keletas lietu gų, vedęs, ir paliko jaunų pa žmonių.
Grei

- ,,K-ko” redaktoriaus išmista?
darbų pamokius, bet ir patsfe
vių į vienų namų Ir susipešė; čių ir vienų vaikų. Velionis neatjaučia brolių ir seserų kiek ant revoliucijos naudos čiau, rodos, butų galima jį
L ’ (Jeigu tas teisybė, tai iš tiesų
geriau apsišvies. Tame aš
6 likosi suareštuoti, bet su turėjo 27 m. amžiaus. Pri vargų, bet sako, kad į Lietu paaukauti, vienok tas nenu įvykdinti, prisidėjus S. L. A.
butų juokingas dalykas, pats
pats praktiškai persitikri-'
dėjus kiekvienam po 500 dol. gulėjo prie Susiv. L. A. 5tos vę negryšiųs ir toms gery sisekė, mat jaa buvo tokių, ir šita organizacija pati nuo
save, i r savo brolį, J. Tumasonan. . Aš pats per „Lietuvą”
kaucijos likosi paleisti ir lau kuopos ir prie angliškos bėmis nesinaudosiųs, girdi, kurie besilinksmindami buvo savęs turėtų tų reikalauti.
nį, į komitetų persistatyti!
pranešiau, „kad darbar taria
draugystės, v šita angliška tegul aukauja tas, kuris perdaug įsitraukę.
kia teismo.
Užtai P. Artojas rašo, kad dabar leistis keliaut po lietuviškas
Vienok, pažindami jo takti
zKiti lietuviai, sumanesni, draugystė 1r palaidojo jį 21 keta gryžti ar kuris neturi atidėjo rinkimų aukų antine svarbesni reikalai yra, tiesa
kol kurijas ir aiškinti sočija-/
ka, nė kiek iš to nesistebime.
parengė 14 d., š. mėn. balių d. vasario ant Plymouth’o pinigų kur dėti. * Kitas iš dėlios, 11 d. vasario, ant ku ir aš tų pripažystu, bet ir ši
Rd.). Pagal mano nuomolizmų — darbininkiškos’ klia-,
ant revoliucijos naudos, vie „Shavvnee” kapinių (ten kur juokia da, sakydamas, kad rios buvo svečiai užprašyti tas klausimas juk ne be ver
- ne, to straipsnio rašėjas yra
sos reikalus.” Ant viešų pra
nok ant ; baliaus teip mažai J. Paukštys palaidotas).. Ta- jo pati, vaikai revoliucija, ^a vestuves pašvęsti. Susi tės. Argi męs ir ateinan
ne kas kitas kaip kunigų pa
kalbų
esu buvęs: Shenandožmonių tepribuvo, kad ren čiaus turiu pasakyti, kad (tame pats labiausiai kaltas; rinkę toj dienoj ’ vyrai snan- čiuose surašuose maišysimiesi
ah,Pa.,
Gilberton, Pa., Brooksamdytas bernas ar šnipas,
gėjams parsieis da kiek iš sa pirmų Plymouth’o lietuvį ši- tegul nebūna kietširdžiu ir kąvo, kaip girdėjau, $9.70, su rusais, lenkais ar kitokio
lyn,
N.
Y.. Brockton, Mass.,
kurie (kunigai) teip godžiai
vo kišeniaus pridėti, idant teip laidojo: atėjo į velionio išgama, tada ir. šeimyniš kuriuos pasiuntė „Kovos” mis tautomis? Kaip žinome,
Lavvrence,
Mass., West Lynn,
trokšta lietuviškų aukų, kad
apmokėti baliaus lėšas (kaš namus protestonų kunigas kas gyvenimas nebus ,,revo redakcijom
praėjusiuose
surašymuose
Beanka
uj
ant,
Mass., Worcester, Mass. ir
\ tuomr'geriau saVo milžiniš
tus). Priežastys buvimo ma (Rev. Dr. Bradshaw M. E. liucija”. Rd.). Bet ačiū
daugelis lietuvių norėjo už Allegheny, Pa.
kus, nėpripildomus kišenius žai žmonių buvo šitos: nepa- bažnyčios) ir paprašė velio tiems kurie aukavo, o aukau vienok, kur buvęs-nebuvęs iš
lindo ir vienas Pilypas iš ka sirašyti lietuviais, bet ne Ne visur ir ne visiems mano
galėtų prisipilti. Kunigai,
gada,' neapsipažinimas su nio moters ir uošvės, kad pa tojų čionai daugiau, negu napių ir norėjo svečius nuo esant tam tikros rubrikos
kalba patiko, bet socijklistišmatydami, kad povaiiai iš jų
nauda, kokių revoliucija gali velytų jam atlaikyti ceremo neaukautojų. Gal kitų sykį šukavimo nubaidyti, bet ne blankose, rašėjas užrašė kur
kos literatūros dusyk tiek iš-«
nagų lietuviška visuomenė atgabenti (rodos, ikišiol jau nijas. Šios sutiko ant to. ir išniekintojaijjktsimins savo
pakliuvo. Todėl sakau, kad platinau tarpe nesuprantan
įprasta, griebiasi už rinkimo turėjo kiekvienas progų su Seredoje, 21 d. vasario 2 vaL pareigų ir sušelps vargų ken ant tiek jam nusisekė kiek
geidė. Tiesa, keletas pa šitos progos ne turime pra čių žmonių negu praeituose
. inkų ir mano tnomi da ant tuom apsipažinti, bet matyt, po pietų, atėjo minėtas ku čiančių tėvynę.
klausė jo ir teip sau. murkso leisti, nes ne kas metas tokie
toliau galėti visuomenę iš kad tenaitiniai lietuviai la nigas su savo choru į velio
K. B, Šipkonis. jo, vienok kiti nieke iš to ne surašymai būna,- ne taukiai metuose. Jus mieli broliai,
kurie taisote viešas prakal
naudoti, vienok ar tas jiems' biau mėgsta ant vietos „revo nio namus ir atlaikė ceremo
darė. Manydamas Pilypas, tokia proga ateitai ko. Ban
bas, kur būna išaiškinama
nusiseks, tai abejotina, ka* liucijas” kelti įr galvas skal nijas, pasakė gražų pamok IšNew PhiladelpKla, Pa.
kad jo norai neišsipildė, dykime klausimų judinti kiek revoliucija ir darbininkiškos
daugi jau tas, jų supančiuo- dytis, negu tikrų, tėvynėj slų. Pamoksle pasakė į sto Darbai šitcp aplinkinės
trenkė į skrybėlę, kurioje pi galėdami, nes juk lietuvių partijos reikalai, stengkitės
• tas, darbininkas pradeda ki varomų, revpliucijų šelpti. vinčių minių šiteip: „nema anglių kastynąpą eina gerai,
nigai buvo ir išėjo namo. yra čionai ir ant visados ap
toms akims į juos pražiūrėti, Sakymas, kad da neturėjo nykit, kad velionis buvo ma išdirba visų ląjjcų;. paprasti Parėjęs-gi daužė daiktus ir sigyvenusių, kurie nori sa ant tokių susirinkimų kuo-,
pradeda savo „geradarius” progos su revoliucija arčiau no parapijonu, visai ne, jis darbininkai tjįdiriia po 20 keikė, kad jo draugai į at ve lietuviais vadintis. Už daugiausiai socijalistiškos Ii-1
teraturos turėti!e Šitas labai *
geriau pažinti.
susipažinti, toli neišteisina tik teip buvo geras mano kai dol. per dvi savaite, o mai- skalūnas išvirtę, ir kad jie, tai turime pasidarbuoti, o ne pagelbsti nesuprantantiems
Dr-stės sąnarys.
stou'ghtoniečius. Rd.) ir ne- mynas; velionis nepraeidavo nieriai ir daugįfiūy^ Vienok, užmanydami aukas, pirm lai nusiminti, kad musų mažai. persiimti musų mleriais ir
užsitikėjimas rengėjams ba pro šalį neužšnekinęs manęs, nors ir visų laikų išdirba, vis ko gerus žmonės iš svečių iš
V. 8. Kreivėnas/
Iš Shenandoah, Pa.
liaus. Daugumas žmonių taigi, užtai aš atėjau suteikti lyg nusiminę, mat šmėkla varų.... (Męs-gi pavartysime
16 d. sausio atsibuvo čio mano, kad paprastai tokių jam paskutinį patarnavimų.” straiko jau vaidinasi ir ne Pilypų atskalanu, o ne au Ar reikalingi mums geri
nai ant Gurmano salės teip balių rengėjai pats nori pasi Tada choras užgiedojo labai vienų girdėjau sakant, kad, kautojus, nes kas tėvynės ne
vadinamas
Mass-mitingas. pelnyti. (Tas, kaip-kur gal gražiai liūdnų giesmę. Net girdi, tie streikai visai nerei šelpia tų paprastai žmonės iš Ar reikalingi mums toki
Pamatęs mat kun. Milukas, ir tiesa, vienok reikia stengtis musų nekurios moterėlės, be- kalingi, žmonės neturėsiu iš gama vadina. Rd.).
žmonės, kurie skleistų terp
kad^čionaitiniai lietuviai ga tų prašalyti ir žiūrėti, kad klausydamps, susigraudino, ko gyventi. Ant šito saky
w
ZvenbiUs.
W‘
na pasekmingai ant politiš pinigai tikrai ten nueitų ant pradėjo joms iš akių ašaros mo turime trumpų išaiškini
cijališkų supratimų, kurie sykos dirvos darbuojasi, suma ko jie skiriami. Rd.). Prie riedėti. Kitos-gi moterėlės, mų senovės patarmės: ,, Kas
Iš Helneman, Wis.
stematiškai išaiškintų ekono
nė iš tos progos pasinaudoti. padidinimo neužsitikėjimo, stovėdamos sau, vis tik gal- vasaroj dirba
tas ilsis žieAnt vestuvių Juozo Švara- mijos klausimus! ■ Aš jau kąUžprašė kelis kunigus ir vie- kaip rodos, prisidėjo nesutiamkzmz
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ŽVtRYS IR ŽMOGUS.
Pagal Schmel’i.
‘ yra: palša, žalsva arba tamsiai ruda, o plyniose beveik juoda. Parva mat atsako par
vai vietos ir aplinkybių, kokiose gyvatės gy
vena.
Nuodingosios gyvatės randasi visokiose
vietose, labiausia* giriose. Per visą dieną
jos šildosi prieš saulę, tik užstojus nakčiai
išeina ant medžionės.
Gyvatės minta pelėms. Viršutinis jų
žandas trumpas. Apart dviejų nuodingų
dantų kitokių žanduose nėra. Todėl su na
srais pagautų žvėrių gyvatė laikyti negali, ji
juos užmuša nuodais ir paskui jau ryja.
Nuodingųjų dantys labai aštrus, per juos ei
na kabalas, kuriuom eina į kūną pagauto
žvėries nuodai iš ypatingų puodelių.
Įkastas gyvatės žmogus pavojingai apserga, gali net numirti. Net išdžiovinti nuo
dai ir vėl sušlapinti nežudo savo nuodingų
ypatybių; bet tie nuodai veikia vien tąsyk,
jeigu prisigriebia į kraują, praryti gi svei
kam pilvui nekenkia. Tose todėl vietose,
kur yra nuodingų gyvačių, nereikia vaikš
čioti basam, sėsti ant žemės, neapžiarėjus
gerai vietos. Jeigu jau sykį įkando, tai rei
kia tuojaus išdeginti tfrba išpiauti įkąstą vie
tą-ir drūčiai užrišti įkąstą kūno sanarį; Ame
rikos indijonai iščiulpia įkąstą nuodingos
gyvatės vietą, bet tą gali daryti tik tie, ku
rių dantų smegenys suvisu sveiki ir nuodai
negali dasigauti į kraują. Žinoma, reikia
parvesti daktarą.
v Iš nuodingų gyvačių, gyvenančių kituo
se kraštuose, nuodingiausios yra:
. Akuliorine gyvatė gyvenanti pietinėj
Azijoj ir ąnt Indiško oceano salų; praminta
teip, kad galvos užpakalyj turi ženklą tokį
kaip akulioriai. Nuo šitų gyvačių įkandijuo, kas metą, Indi jose, miršta tūkstančiai
žmonių, o dar daugiau naminių galvijų.
Juodoji gyvatė gyvena Australijoj; ji
priguli prie labai nuodingų.
Barškančioji gyvatė gyvena šiaurinėj
Amerikoj, yra jų ir Suvienytose Valstijose
Šiaurinėj Amerikos. Ant vuodegos galo ši
tos gyvatės turi barškalą iš raginių žiedų.
Užpulta, barškančioji gyvatė pradeda barfck'yti, norėdama nugązdinti priešą.

Jeigu varlė arba kitokia amfibija paten
ka į sausą vietą, tai kūnas jų teip išdžiųsta,
kad į trumpą laiką gaišta. Tas paeina nuo
to, kad oda šitų sutvėrimų yra plika, neap
saugota nuo išdžiūvimo. Drėgnumas odos
negali išlaikyti vandens garų ir per tai sau
soje vietojo per odą vanduo iš kūno išgaruo
ja. Todėl tai varlės, kaip ir kitos amfibijos
gali gy venti tik drėgnose vietose, vandenyj
arba arti vandenų.
Parva varlių atsako parvai vietos, kur
gyvena: žalioji varlė turi parvą vandeninių
augmenų, kas ją saugoja nuo priešų akių.
Kūnas iš viršaus žalias, su trims' geltonais
dryžiais. Ant sausžemio žaliąją varlę teipgi
nelengva patėmyti, parva apatinės kūno da
lies teipgi nepuola į akis: papilvė jų balta
arba geltona.
Varlės minta, ypač, vabalais, vorais,
vandeniniais sliekais, teipgi — smulkioms
žuvytėms ir amfibijoms.
Akys varlių didelės, bet su joms jos ma
to tik krutančius daiktus. Neriant varlėms
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,,Kankintų kasos” apy ~ | Iš Konstantinopoliaus
skaita až ketvirtąjį
praneša, kad pasikėlimas
įpusAbetĮ
Dšemene, Arabijoj, da nenu
•

(10.^0^5.1.06).

L KOMITETO APYSKAI« TA.
:T .?
JPLĄpsos:,
Nuo O. Aj.... p.. i rub. 10.00
Ketvirta tfj’jamjfrasmečiui
buvo litį..1
.rub. 478.80
Vfeo labo rub. 488.80
Išlaidos:

Nl—10r., N2—77r., N3—15
r., N4—30r.,N5—50r?, N6—
10r., N7—18r.,
N8—10r.,
N9—60r., N10—15r., Nll—
llr., N12—iiOr., N18—41r.,
N14—lr.25k.

slopintas, kaip kad . pirma
Turkijos randas pasigyrė,
bet priešingai, da didesnį
apėmį įgaunąs.
Mohamed
Yohia, pasikėlė!ių vadovas,
išleido atsišaukimą į visokias
gentes ir dabar pasikėlėlių
skaitlius kasdien vis auga.
Turkijos randas nežino jau
už ko griebtis, kadangi karei
viai atsisako eiti kariauti su
pasikėlėlials. Kareiviai, ve
žami į Dšemen,ant Raudonų
jų marių pasikėlė ir atsisakė
kokius-nors paliepimus išpil
dyti. Kareiviai reikalauja,
kad jiems valdžia užsitrauku
sias algas kuogreičiausiai iš
mokėtų. Monarchams seka
si!

.
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| Garsusis ugniakalnis FjOlandijoj, nušovė sargą ir
Mont Pelęe, esąs ant salos pagriebė $37000.
Martiniąue,
vėl pradeda
| Muito karas tarpeAustriveikti. (Iš priežasties kalno
jos
ir Serbijos pasibaigė.
išsiveržimo, likosi 1902 m.
Serbija
priėmė visds Austri
miestas St. Pierre į griuvėsių
krūvą paverstas; tada pražu jos statomas išlygas.
vo apie 40000 žmonių). La
| Persijos prekyetos minivos upės sunaikino dabar
steris,
apkaltinamas už revostatomą miestą 8t. Pierre.
liucijines
idėjas, likosi ant
Kasdien įvyksta labai dicRT!
žemės drebėjimai; jūrės labai visada į Yedzą ištremtas.
* 7--sujudusios.

Redakcijos atsakymai.

| Gailai vys „Kaiser WilKorespondentui, Schenechelm der Grose” pargabeno tady, N^ Y. Tokių niekų
iš New Yorko į Plymouth’ą, laikraštyj netalpiname — ko
Anglijoj, didžiausią įkrovą respondenciją * nusiuntėme į
sidabro. Įkrova susidėjo iš gurbą. Laikraščiai turi ge^
101 skrynios prikimštos pil resnių raštų. Apart to, 'Ta
nai merikoniškaiš doliariais mista nepasirašai savo pra
Viso labo išleista rub. 378.25
ir iš 834 sidabru pripildytų vardę ir adresą.
Įplaukų: buvo rub 488.80
bačkų. Viskas svėrė 110 to
Kasoje liko rab. 110.55
nų. Tavorą nugabeno į Lon . . K. P. ŠlMKONIUI, TURNEBS
n. UŽSIENIO ATSTOVO
Laikraščiai praneša, kad doną.
Falls, Mass. Tokie draugy
APYSKAITA.
mieste Teheran ant reakcijostės ir pavienių ypatų reika
| Miesto ligonbutyj, Put- lai visuomenę neapeina, ko
Įplaukos:
nierių susirinkimo, apkalbę*
ney,
Anglijoj, pasimirė 80 respondencija į laikraštį ne
jimui
kaip
labiau
ąupančiuoIš „Varpo” ir „Ūkininko” re
metų
sena
moteris, išbuvusi tinka. Jeigu teip viskas at
dakcijos gauta 3 m k—f r. ti spaudą, šah’as darodęs,kad
3.70. Iš „Amerikos Ranki žmonių apšvietę laikraščiai tame . ligonbutyj 51 ] metą, sitiko, tai kas kaltas? Reikė
nių Komiteto” gauta 250 r.— labiausiai kelia, užtai duo- visą laiką lovoj gulėdama, jo pasistengti to nedaleisti.
fr. 662.50.
Ketvirtamjam dąs jis laisvą spaudą ir jau- Išdavimai ligonbučio, iš prie- Vienas dalykas: dr-stės sąna
pu.smečiui buvo likę f r. 38.65 stųei laiminga, jeigu jo žmo žasties tos ligones buvimo,pa rių į dr-stės kasą sumokėti
sididino ant $18000. Ligon pinigai-neturėtų tekti pavie\ Viso labo fr. 704.85 nės jo neužmirštų *kai po val
dono, nedarančio žmonių ge butyj yra ir daugiau ilgiau nioms ypatoms, juos dau
“Klaidos:
rovei jokių kliučių.Na,ocaras .kaip 40 metų sergančių.
gumas sudėjo ir jie turėtų
„Kankinių Kasos” Komitetui Juk ir davė liuosą spaudą!
eiti ant visuomenės naudos.
| Gente policija užtiko bū
išsiųsta.... 250 r.—fr. 662.50 Vien sausio mėn. suspendavo
Kasos išlaidos.. .*......... fr.4.25 78 laikraščius ir 58redaktorius da vojamame name 210 mau- " Staršai, St. Louis. Tami. Išleista fr.. 666.75 suareštavo, o kasdien po ke seriškų karabinų ir 20000 pa stos raštelis nepatilps, kadan
Įplaukų buvo f r. 704.85 lis areštuoja ir kemša kalėji tronų. Kitame name užtiko gi jame, apart ypatiškų užsi
daugumą skrynių su revolve puldinėjimų, nieko nėra.
Kasoje liko fr. 38.10 mai). Graži liuosybė! Per riais. Iš kur ir, į kur gin
Laikraščiai ne tam išleidžia
Už „Kankinių Kasos” Ko sijoj, rodos, to nebus.
klai siunčiami, nežinia, ka mi, kad ypatiškus užsipuldi
mitetą jo užsienio atstovas.
| Leydene, Niederlandijoj, dangi jokių adresų ar para nėjimus talpinti, bet tam,
A. Vardas.
pasimirė tenaitinio universi šų nerado; mena, kad jie iš kad visuomenei tarnautų.
Paryžiuje, sausio m. 1906 m.
teto profesorius Rosenstein.
Minė toj
korespondencijoj
Varles ir ji| išsivystymas iš kiaušinių,
P.S. Amerikos Kauk. Ko Jis gimė 1832 m. Berlyne ir
nieko
tokio,
neužtinkame
DALIS IV.
į vandenį, šnervės jų užsidaro dviem uždan mitetas prašo, kad šią atskai buvo garr
| Laikraščiai praneša, kad apie ką Tamista korespon
■Aęnp tirinėtojo Rugoms/
Želvės.
tą perspaudintų ir kiti lietu dolph Virei
•cnov’o geras drau- Lodzuje 17 jaunų vyrų likosi dentą kaltinate. Darykite
Patėmijusi kokį vabalą, varlė daro šuolį. viški Amerikos laikraščiai.
Šitie sutvėrimai turi kūną platų, už
gas, ir paremiant šitam tapo karės teismo ant sušaudimo teip kaip korespondencijoj
dengtą, kaipi makštyse, kietu serdoku iš kau Varlės gali daryti gana didelius šuolius, ka Amer. Kauk. Komitetas.
1865 m. ordinariue Ironingo I n«»pr«»«-' Besivarant pėsti- aprašyta, o tuomet visuome
dangi kojos jų ilgos. Pirštai ant kojų su
linių, pilvinių ir nugarinių, uždangų.
_
•___ hinkvinma
Irina
nž
binkafhs-kareiviams
juos už nė visus jus pagirs. Mažiau
universiteto.
1872 ni užėmė
jungti -plaukimo plėvėms. Todėl užpakali
Europinė želvė turi 30 centimetrų arba nės kojos yra gerais irklais. Plaukiant, pir
profesoriaus vietą Leydeho miesto vartų, įbėgo sujmti- rėkaukime, o daugiau dirbki
1 pėdą ilgio.
mutinių kojų varlės visai nevartoja. Šo
universitete. Labiausiai už niai į atidarytą kiemą, vie* me! j.
Želvės kūnas, kaipi į makštis, įspraustas kant, jos yra tik parėmimu kubui puolant
siėmė jis ištyrimu inkstų li nok išeigos iš kiemo nesuraį kaulinį, labai kietą, senioką. Serdokas tas žemyn. Todėl pirmutinės kojos daug trum
gų. Jis yra pripažintas vie da ir visi likosi čia-pat karei TėuYTOjrui, ChicagZ. Ta
pasidaręs iš papilvinių ir nugarinių dangčių; pesnės ir silpnesnės už užpakalines.
|
Dabar
išleistoj
Vokieti

vių nušauti.
ra i stos ęąštelis nepatiįps. Ti
kiekvienas susideda iš kelių kaulinių dang
Varlės gaudo pagautį savo tąsiu, limpan jos Amatininkų Susivienyji- nas iš geriausių tos šakos
nusia
savo raštelyj noris pa
čių, turinčių dar ant viršaus raginius dang čiu liežuviu. Liežuvis varlių pritvirtintas
mokslinčių. Jo darbai pra
| Francijos kariška mini* siekti to, kas nepasiekiama,
čius. Skylės tame serdoke tokio didumo, pryšakiniu galu prie nasrų, o užpakalinis mo apyskaitoj, užtinkame, skynė kelią kitiems mokslin
sterija apsteliavusi kelioliką bent dabar. Tamista šikai,
kad želvė per jas galėtų iškišti arba įtraukti galas liuosas. Varlė iškiša liežuvį iš savo kad 1904 m. Vokietijos fabri čiams.
galvą ir kojas. Vuodega tąsyk prisiploja plačių nasrų, pagaytis prilimpa ir varlė su kuose ir šeip dirbtuvėse 8732
orlaivių pas garsius orlaivių kad dabartinis, visuomenės
prie vienos iš užpakalinių kojų.
liežuviu įtraukia atgal ir ryja pagautį.
žmonės likosi užmušti, 1376.24
| Laikraščiai rašo, kadVar- išradėjus brolius Lebaudy.- veikimas yra vienpusiškas,
-Ant žiemos varlės įsikasa į dumblą ir į- sunkiai ir 447544 lengviau šavos priemiesty], Praga, ki Orlaiviai tie turi būti tokio nors, teisybę pasakius, nė
puola į žieminį miegą. Pavasary], kada at sužeisti. Sulyg šita skaitline tas susirinkimas likęs išardy jau pavidalo, ką ir Toulono tamistos raštelis nėra bepugyja vabalai, bunda iš ilgo miego ir varlės. susižeidimų skaitlius pasi
tu socijalistų ir tautiškųjų tvirtynėj vartojamas. Orlai šiškas, kaip7gal tamista ma
Tąsyk patinas per naktis varo savo koncer
viai turi laike ęeptynių mė nai. Tamista užmiršti, kad
tus. Patinai nasruose turi du balsiniu krep daugino ant 53000 už skait liberalų. Susirinkimas buvo
šelius; kvarkiant, tie krepšeliai išlenda lau lių 1903 metų, o užmušimų surengtas skirti atstovus į nesių būti gatavi.
žmonija susideda iš tautų, o
kan iė abiejų galvos pusių ir sudrutina bal skaitlius pasidaugino ant caro durną. Vienas vyras li
tauta iš atskirų ypatų, ir kad
| Suareštuodama Varšavoj
są.
400. Tai milžiniškos skait kosi nušautas, o 15 sužeisti.
besikėlimas vienos ypatos ar
Pradžioj berželio menesio, vandenyse, linės!- Irlcis tie visi užmuš- Kaip pirma laikraščiai pra policija kokį ten žydę*" užtiko ba ir visos tautos reiškia bekur gyvena varlės, galima patikti diktus, Tiejie ir sužeistiejie buvo? nešė, likosi ant pirmiau atsi 3000 patronų ir daugybę
sikėlimą.visos žmonijos. Kel
kaipi snarglinius, burbulėlius. Tai sterai Darbininkai! nes juk aristo
karabinų amunicijos. Gin
buvusio
susirinkimo
Varsakime pats save ir savo tautą,
arba kiaušiniai . varlių. Kiekvienas mažas,
klų, kuriems patronai paskir
o tuomet kelsime žmoniją.
geltonas kiaušinėlis tuose burbuliuose aplie kratai neina į fabrikus dirb voj 15 užmušti, daug sužei
,
tas kaipi snargliais, teip vadinamais šliužais. ti. Galima sakyti, kad vie sti ir suareštuoti. Abiejuo ti, nesurado.
Tamista norėtum padaryti,
Jnrinė ždlv?.
Varlės turi daug priešų, o jos nė apie padė name mete Vokietijoj dau se sumišimuose daug ginklų
| 25 d. vasario, popiežius kad visi vieno klausytų, vie
Įtraukusi galvą ir kojas, želvė yra kaipi tus kiaušinius, nė apie išsiperėjusius vaikus giau žmonių užmušta ir su atimta.
Pius IX įšventino Vatikane nok tas niekada nebuvo ir
makštyse kietame serdoke, kuris ją saugoja nesirūpina. Todėl, palaikymui veislės, var žeista, negu iki šiol visoj
19 naujų Francijos vyskupų. kol svietas svietu bus, tas nie
C nuo priešų. ŽelveS saugoja nuo priešų ir jų lės dėda daug kiaušinių arba ikrų.
Maskolijoj besitraukiant re
| Kapitonas Warwick už Keli tūkstančiai žmonių da kada neįvyks. Kova ir par
Į porą dienų iš ikrų išsivysto vaikai ar voliucijai. Tiek tai užmuš
parva panaši į parvą žemės arba dumblo, ku
tijos vien žmoniją kelia.
ba
teip
vadinamos
buožgalvės.
Buožgalves
simanė
vienas mažoj jachtoj lyvavo ceremonijose.
riame jos slepiasi per di^ną gerai paslėptoj
ta ir sužeista 1904 m., kiek
xt
gyvena
vien
vandenyj,
todėl
ir
visas
jų
kupo
(nedidelis laivas) „Kia Orą”
vietoj.
,
'
gi
bus
1905
m.,
kurios
apy

J.Butkui, Phil>delphiaKPa.
nuo Naujos Zelandijos į Lon
' Medžioja želvės vandenyj ir tai, papra sudėjimas pritaikytas prie gyvenimo tokiose
| Laikraščiai praneša, kad
skaitos
da
neturime?
O
kiek
aplinkybėse.
Kūnas
jų
tokio
sudėjimo
kaip
Tamista
negerai darai siųsda
stai, naktimis. Minta kirminais, vabalais,
doną nuplaukti. Kelio il garsusis maskoliškas rašėjas,
varlėms, labiausiai, vienok, žuvims. Todėl žuvių. Ilga, suspausta vuodega yra styru. bus užmušta Amerikoje, kur gumas išneša apie 12000 ang Maxim Gorki j, vėl susirgęs. mas atsakymą mums, męs jo
tai šitie gyvūnai gyvena stovinčiuose ir silp Kvėpuoja jbs. teip kaip ir žuvys, pažan- daugiau žmonių užmušama, liškų mylių. Iš pradžių ka
Vienok užtikrina, kad eina talpinti negalime, turi jį pir
dėms. Nasrai turi raginius žandus, o juose negu kokiame nors kitame
nai tekančiuose vandenyse.
ma siųsti į tą laikraštį, ku
yra toki jau raginiai dantukai, kuriais buož
pitonas turėjo su savim du geryn ir gal pagis,
Ant sausžemio želvės nerangios, negrei galvės graužia vandeninius augmenėlius ir krašte? Amerikoj juk ne
riame anas strai ranis patilpo.
tos, kadangi kojos jų trumpos ir liemuo kai kitok| maistą. Taigi, kątik išsiperėję varlių praeina nė viena diena, kur matrosu, bet kada audra lai
| Odesoj, 25 d. vasario, už Tamista nori p .rodyti teisypi makštyse, yra kietame serdoke, kuris stab vaikai, taigi buožgalvės, visai nepanašus į neužmušk dešimts ar šimtai vą neužilgio ant kranto iš
do pasikrutinimus. Vandenyj jos plaukinė- suaugusias varles ir pirma, negu jos pavirs į
metė, matrosai atsisakė va puolė policija 3 vai. naktyj bę ano laikraščio skaityto
ja greitai; kadangi pirštai jų sujungti plau tikrą varlę, turi atlikti čielą eilę persikeiti žmonių. Jeigu-gi sudėtume žiuoti — važiuoja kapitonas ant trijų anarchistų gyveni jams, užtai ir tegali teainimąį vienąvisas skaitlines per
kimo plėvėmis.
vienas.
Garlaivys „Mana- mo ir bandė juos suareštuoti. si ten ’siųsti^kur straipsnis
mų.
metus visuose fabrikuose už
Žanduose želvės dantų neturi, bet už tai
ka” užtikęs jį bežvejojant ant Anarchistai metė kelias bom tilpo; jeigu anas laikraštis
Į porą sanvaičių buožgalvės gauna pir
jie išgręstl raginiu, kietu grystu su aštriais miausiai užpakalines kojas, o paskui pirmu mušamų ir sužeidžiamų žmo jūrių.
bas ir užmušė policijos komi? atsisakys patalpinti t&mistos
kraštais. Kraštai abiejų žandų, kramtant, tines. Vuodega iš palengvo prapuola, ha- nių, tat,CW Abejonės, išgaušorių, namų savininką ir jo raštelį, tuomet patalpinsime
slenka šalia viens kito, kaip žirklių ašmenys, arai darosi platesni, raginės nasrų makštysi tume s]
nę, kuri ne kasmęs.
jie supiausto pagauties kūną. Stambesnius išnyksta, išnyksta ir dantukai, išnyksta lie žin kiei
| Kaip iš Yokohama pra moterį. Negalėdama polici
skirtų nuo skaitja jų paimti, pasišaukė kazo
gyvūnus, piaustydamos su aštriais žandais, žuvis ir buožgalvė ant galo persikęičia į tilinas bįįe kąjdoj revoliucijoj neša, viešpatauja beveik vi
želvės prilaiko tvirtais pirštų nagais.
soj Japonijoj baisus badas, kus, kurie visus tris nušovė.
ar karėj-užmuštų žmonių.
Visoki išdirbiniai, kaip antai: šukos ir
----------ypatingai šiaurinėj žemės daPalšoji arba pievinė varlė gyvena ant
kitoki daiktai, iš teip vadinamų želvių kau
| Peterburge suareštavo 30
pievų
eina
į
vandenį
vien
ikrus
mesti.
To

|
MaMkolljos
vidaus
minilyj.
Provincijose Miyagi,
lų, dirbamMš seniokų jūrinių želvių. Jūri
revoliucijonierlų;
kaip mena,
nės želvės didelės, turi ilgio apie pusę siek dėl ir kūno parva jų palša su rudais šlakais. steris Ddrnovo prašęs Masko- Fukushima ir Iwate, kur jie buvo centralinia komite Yra dar keletas skaitytojų
Rupužė teipgi eina į vandenį vien ikrus Jijos s^iuAuvių. savininkų apie 2,821,557 gyventojai
snio, gyvena jos jūrėse karštų kraštų.
mesti, šiaip gyvena ji ant sausos žemės arba atstovų, kad spaustuvių sa yra, viešpatauja tokia baisus tas social-revoli ucijonleriškos ,,Lietuvos”, kurių prenume
partijos.
Policija užgriebė rata jau seniai pasibaigė, bet
olose žemėj.
vininkai nedaleistų savo dar- badas,kokio nuo j60m.nebuvo.
Medinė varlė gyvena ant medžių, todėl kininkama įžeidžiančias kari Žmonės minta šaknimis ir daug revolverių ir amunici jie jos neatnaujino ir nė jo
Amfibijos.
joj teipgi ir revoliucijos fon kios žinios apie save nedavė.
iUkunas jų žąlias, bent daugumos; kartais
Amfibijos — kauliniai sutvėrimai, šalta- parvą turi jos rudą, net baltą. Ant pirštų katūras augštų valdžios urč- medžių žievėmis, kurių irgi dą, išhešantf kelioliką tūk Todėl meldžiame jų pasisku
kraujai, turinti pliką odą. Jaunystėj kvė turi prietraukas, kas palengvina laipiojimą dĮninku drukupti. Kaslink nekasžin kiek teyra. Iš viso stančių rublių.
binti su užsimokėjimu pre
puoja jie pažandėms, suaugę gi — plaučiais. ik) medžius.
jo ypatos, tai jam, girdi, vis- tose trijose provincijose ken
numeratos jeigu nori „Lie
Didesnė dalis deda kiaušinius; vieni iš tų su
Apart bevuodegių amfibijų yra ir vuo- tlek esą. Mat gerai nudirbta čia badą nemažiau kaip 680|
Laikraščiai
praneša,
kad
tuvą
” ir ant toliaus gauti,
tvėrimų turi kojas, kiti gi visai be kojų. \ deguotos, tokio" jau išveizdžio kaip driežai. karikatūra Jabiau kanda, ne 000 žmonių. Kitose-gi pro
vakare 25 d. vasario; dešimts nes tuojaus sulaikysime.
dalioji varlė turi 6—8 centimetrų arba Prie to skyriaus priguli:
gu kelių špaltų ilga kore vincijose teipgi negeriau iš- apsiginklavusių vyrų atėjo
,JjketuvpB7’ Išleistuvė
2i—5 colių ilgio.
spondencija.
(To Iia us bus )
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—• Jėzaus mokinys! sušuko vergė, vėl lupų Jėzaus, ISvydusio save išduotu ir aplei gų sakant, jog reikia sukilti prieš Kunigaik’
v Straigės ir pelės.
Sidabrinis kryželis
stu tų, kuriuoajis teip mylėjo ir laikė savo štį Erodą ir Imperatorių Tiberijų, garbingą
išsigąsdama. — Tai jis yra Čia!
'
„Net
baimė žmogų apima”,
arba
draugais, t’ i f
' apgynėją Izraėliaus, dėl apšaukimo Jėzaus
Paskui tarė vyrui:
taria
A.
„kad mjs daugiau
Genavaitė, ųužsislėpusi už alyvų medžių, Nazarėniškojo karaliumi žydų.
— Jei tu esi Jėzaus mokiniu, tai gelbėk
jį: dar yra laikas! Ar matai tuos dervok- •negalėjo susilaikyti nuo ašarų, tužbos ir ap
Sunui Marijos nusijuokiant ant šitų ne minykų negu kareivių turimaudo
matydama
tuos
žmones
teip
nelem

šuius
iš
tolo?
Klausykis
sumišusių
balsų!
teisių
kaltinimų, kadangi jis buvo pasakęs: me!”
APYSAKA EUGENIJAUS SUE.
tai
apleidžMrtiČi&k
Jėzų.
Ji
suprato,
dėlko
Jie
ateina,
jie
paims
jį!
Jie
užmuš
jį!
Gel

,,
Atiduok
Ciesoriui, kas yra Ciesoriaus ir — „Tamista sakai,” atsako
Vertė J. Laukis.
daktarai ti^ų ir augštiejle kunigai vietoje Dievui, kas yra Dievo!” — farizėjai tribuna- jam B. „kad męs daugiau ka* '
bėk jį, gelbėk! O, gelbėk jį!
— Rankas! rankas laikyk, brangi ponia! v — Kas? — paklausė mokinys vis dar už areštuoti jį viduryj dienos, areštavo jį nak lo pakelė rankas į dangų, tarytum šaukdami
Kad aš tik pasiekčiau tą atvarą, tai aš išsi simiegojęs — kas yra jie, ką užmuš? Kas čia; jie bijojosi Įnirtimo žmonių ir tokių, be jį į liudininkus tokioms baisenybėms. Vie reivių negu minykų turi
gelbėčiau.
baimes, vyrų kaip Banajas; tie butų nedavę nas augštųjų kunigų tarnų savu žarų išėjęs me.”
esi'tu?
A. : „Ne, nebaugiau miAurelija klausė kuone mechaniškai, ka— Neklausk, kas esiu aš, tik gelbėk sa be pasipriešinimu vestis jo, to draugo pavar tarė te išdariams:
nykų
turime.”
■r dangi grūmojantis balsas Viešpaties Gremi- vo mokintoją, aš tau sakau: jie ateina jį pa gėlių ir nelaimingųjų, y
— Aš prisiekiu, kad girdėjau šitą žmo
jono artinosi kas sykis daugiau.
Kareiviai
išėjo
iš
alyvų
gojaus
vedini
sa

gų sakant, jog visus farizėjus reikia išpjau B. : ,,Na ir kokia čia gali
imti. Kareiviai ateina. Ar matai tuos dervo kalinį emravim ir nukreipė savo žingsnius ti, išplėšti jų namus ir sužagti Jų pačias ir būti baimė? Ar ne vis tiek
Vergė, įdėjus vieną koją terpdelnėn ran vokšriius ten? ,
? 5
kų savo ponios, su kita mynė jai lengvai ant
dukteris!
išsigąst, kad męs daugiau ka $
— Teip! — atsakė mokinys nusistebėju linkui miesto..;.}
peties, pasiekė tokiu budu atvarą, sumanė siu ir persigandusiu balsu, dabar jau visai
Už valandos Genavaitė patyrė, kad žmo
Naujas sujušimas pasibaisėjimo apsirei reivių negu minykų turime.
užsiristi ant storumos sienos ir silsėjosi va išbudęs.
Aš matau tolimoj šalmus žyb gus, kurio ji.veido negalėjo tamsoje matyti, škė terp teisdarių ir tų klausytojų, kurie bu Gal pritaikydamas savo klau
landėlę klūpodama po pusskliaute.
vo jiems atsidavę.
sančius nuo dervokšnių šviesos. Bet kur gi dūsaudamas ir verkdamas ėjo paskui ją.
simą prie vienos-kitos Euro
— Bet, šokdama ant gatvės —- staiga mano draugai? — jis pridūrė žvalgydamasis
Įėjus į Jeruzolimą apvienėjusiomis ir
— Plėšti! plauti! ir žagti! — sušuko kb pos viešpatystės tu ir tiesą
sušuko Aurelija baimingaitu užsigausi, aplinkui. r~
kurčiomis gatvėmis, kokiomis jos buvo toje
nelaiminga Gena vaite!
— Miega, gal, kaip ir tu! — atsakė Ge-^ valandoje nakties, kareiviai ėjo, vesdami Jė
— Toks yra tikslas Nazarėniečio! Tam turėtum. Vienok imant Eu
Į tą tarpą atėjo, laikydamas lempą ran navaitė. — Ir tu neturi pajiegos tiek, kad zų, į namus augštojo kunigo Kaifošiaus. jis juk ir velka paskui save tą gaują niekšų! ropą abelnai? Jeigu ūkinin
Vergė, pamačiusi, pas duris šito namo, dau
koje, išbalęs, įširdęs Viešpats Gremijonas.
susilaikyti nuo miego?! <
— Jis norėtų, kada nors, pryšakyje jų, ko sėjimus ataugės ir pelės
gybę
kareiviams įėjus vidun, įsimaišė
— Ką tu ten veiki! — šaukė jis į savo .■> — Ne...
išnaikina, tai kas tame bai
Aš ir mano draugai prieši- į juostarnų,
Jeruzolimą
ir apsiliko priemenėje, apšviestoje der- mui kraujo!atiduoti ugniai, plėšimui ir goži* saus? Gal tame išgąstis, kad
pačią — sakyk! sakyk! I
nomėsi veltui Musų mokytojas du syk bu vokšniais.
Prie šitos šviesos ji pažino vyrą,
Paskui, užžvelgęs vergę, klūpančią augš- vo mus žadinti, lengvai pabardamas mus už
Augštasis kunigas Kaifošius, tribunalo staugiu daugiau negu pelių
kuris,
kaip
ir
ji pati, sekė draugą prispau
čiau durių, jis pridūrė:
' \į •
miegojimą. Paskui jis vėl nuėjo mąstyti ir
pirmininkas,
davė ženklą vienam savo virši yra? Ar gal kad straigių ir
stų, nuo jo išėjimo iš gojaus, tai buvę Petras
— O, niekše! tu nori pabėgti ir mano melstis po medžiais.
ninkų
pareikalauti
apsimalšinimo; viršinin
— Milicija! — sušuko Genavaitė, pama vienas jo mokinių. Ašaroms jo riedant jam kas vėl sudavė į grindis savo kūrką ir visi pelių tiek daug yra!”
pati gelbsti tame tau?
4
per veidus, jis atrodė labai susirupinuaiu ir
A.: ,, Aš to nesuprantu.”
—- Teip! — atrėmė Aurelija narsiai — čiusi šviesą dervokšnių atšvieči'aiičių vis ar išsigandusiu. 'Genavaitė pamislijo, kad bent aptilo. Kaifošius grūmojančiu balsu tarė
B.: „UžtalT kad nenori suteip: it kad užmuši mane ant vietos, ji turi čiau. — Jie čia L,.... Jis pražuvo, jei nėra vienas jo mokinių bus ištikimas jam ir paro- Nazarėniečiui:
užsislėpęs
terp
medžių,
arba
jei
bent
jus
visi
prasti.
Kas yra tie kareipabėgti nuo tavo netikusio apsiėjimo.
— Kodėl tu neatsakai ant užpuldinėji
dis savo atsidavimą, eidamas sh Jėzum prieš
numirtumėte
už
jį!
Ar
esate
apsiginklavę?
viai?”
Genavaitė, pažiurėjus žemyn į gatvę nuo
Kaifošiaus tribunalą. Bet, varge! — vergė mų ypatų daromų tau?
— Męs neturime ginklų! — atsakė mo apsiriko. Petras vos įžengė per slenkstį du
augštuąnos, kur ji buvo užsiritusi, matė, kad
.Jėzus tarė jam balsu pilnu malonumo ir A.: „Kareiviai yra apgyjai reikia nunokti dvigubai tiek savo augš- kinys pradėdamas drebėti; — priegtam, rių, vietoje eiti pas sūnų Marijos, atsisėdo išnašumo:
nėjai valdžios.”
čįo; ji abejojo valandą, bet girdėdama Vie stengtis priešintis kareiviams butų pasiuti ant vieno suolų priemenėje su tarnais Kaifo
— Aš kalbėjau viešai į visus; aš visuo B.: „O minykai yra ppšpatį Gremijoną sakant į savo pačią, įsikabi mu! X
šiaus, užsidengdamas burną rankomis.
met mokinau šventnamyje ir sinagogoje, kur gynėjai bažnyčios.” •
— Neturite ginklų! — sušuko Genavainusią už durių retežio, kratydamas ją už ran
Toliau Genavaitė, pamačiusi gale rūmo visi žydai buvo susirinkę; aš nepasakojau A.: „Eik sau su bažnykos, idant jį paleistų:
,8? dideliu justumu.
Ir ham reikia stiprią šviesą prasimušančią pro duris, už ku- nieko slapta, kam tad manęs klausinėj!?
skverbėsi apsaugos kareiviai, priėjo prie klausk tų, kurie mane girdėjo dėl persitikri čia!”
— Dėl Herkulio! ar paleisi mane? o, aš gmklų? Ar nėra akmenų ant kelio. Ar*nėjQ_ Duryg tos buvo nuo kambario, vidury- nimo apie tai, ką esiu jiems sakęs; jie žino, B.: „Eik sau ku valdžia!”
išeisiu it palauksiu tavo apgailėtinos vergės, ra gana drąsos BnmuSti tuos vyrus?!
A.: . „Tamista^urbut sapir jei ji, šokdama į gatvę, nenusisuks sau
— Męs ne ginklo žmones.... — tarė i ja kurio • stovėjo pastatytas tribunalas, ap- ko aš mokinau.
sprando, tai aš jai kaulus sulaužysiu!
nuoji!
mokinys dairydamasis neramiai aplink save, šviestas keliais dervokšniais. Terp sėdinčių
Valdžia! Valdžia!
Vos pasakius jam šituos žodžius, Gena
— Bandyk nusileisti ir gelbėtis, Gena- kadangi kareiviai buvo atėję jau teip arti, už šito tribunalo ji pažino kelias ypatas, ma- vaitė pamatė vieną viršininkų pasiutintą to Atmink tamista laimę, ku
vaite!.— šaukė Aurelija — nesibijok nieko, jog jų dervokšuiai mete šviesą ant Genavai- tytas per vakarienę iškeltą Pontijaus Piloto, kiu teisingu ir ramiu atsakymu, iškeliant rią valdžia kiekvienam jos są
jie greičiau užmindžios mane po savo ko tės, mokinio ir kelių kitų jo draugų, kuriuos Viešpačiai: augštasis kunigas Kaifošius, dak- ranką ant Jėzaus ir rėžiant jam veidan su nariui šitame gyvenime su
ji dabar pamate vis dar bemiegant vienur ir taras tiesų Boruchas ir bankierius Ainošius šauksmu: '
joms, negu aš atidarysiu duris!
teikia!”
Genavaitė pakėlė akis į dangų šaukda- kitur po medžiais. Jie urnai išbudo nuo bal- buvo skaitliuje teisdarių jaunojo Nazarėnie— Ar tai šiteip* tu atsakai augštamjam B.: ,,Atmink Tamista iš
so
jų
draugo,
kuris
juos
kėlė,
eidamas
nuo
&
o
.
Jį
nuvedė
prieš
juos;
jo
rankos
sūrimąsi dievų pagėlbos, šoko nuo skliauto ir
kunigui!
* •
ganymą, kurį bažnyčia kiek
•
štos, veidas vis ramus, lėtas ir liūdnas; netogana laimingai pasiekė žemę nesusižeidus. vieno pas kitą.
Prie
šitos
nelabystės
kirsti surištą žmo- 1
Kareiviai
skubino
sumišime,
matydami
j
Ii
nuo
jo
stovėjo
viršininkai
rūmo,
o
už
jų,
Vienok ji valandą patunojo, apsvaigusi nuo
gų, Genavaitei širdis kuone iššoko ir ašaros vienam žmogui po myrio pri
puolimo, paskui greitai pakilo ir ėmė bėgti nuo šviesos dervokšnių kelis vyrus; vieni iš“i įsimaišę terp kareivių ir Kaifošiaus tarnų, pasiliejo, kuomet iš. tarpo kareivių ir tarnų žadai”
su plakančia širdžia, girdėdama vaitojimus jų dar vis gulėjo, kiti kėlėsi, treti jau buvoi du slapti žvalgai, kurie Genavaitei įsidėjo augštojo kunigo, priešingai, pasklido garsus A
, Prižada!”
savo ponios, su kuria jos vyras netikusiai el ant kojų; kareiviai puolėsi ant jų grūmoda omenėn karčiamoje Laukinio Asilo. Ant juokas.
*
B.
,
Avinas!
”
mi jiems savo kardais ir lazdomis, kadangi kiek veidas draugo nelaimingųjų buvo gie
gėsi.
Jėzus,
būdamas
■
vis
ramus,
atsigryžo
į
G. E. Lessing.
Vergė, pabėgėjus galą kad išbėgti iš sa kiti iš jų buvo apsiginklavę tik lazdomis ir drus ir prakilnus;ant tiek veidai jo teisdarių viršininką ir tarė jam gražiai*.
atrodė
smarkiai
suerzintais,
išreikšdami
visi
šaukė:
vo pono gyvenimo rybų, sustojo be dvasios,
— Jei aš kalbėjau ką blogo, parodyk
— Kur yra Nazarėnietis? Sakyk mums, džiaugsmą nelabo pergalėjimo; jie kalbėjo
dasižinoti kurioje pusėje yra Laukinio Asi >
Mieganti gyvybė.
man
blogą, kurį aš padariau; bet jei aš kal
žemu balsu ir, kartas nuo karto, rodė grū
lo karčiama, kurioje tikėjosi išgirsti apie Jude, kur jis?!
bėjau
gerai,
tai
nž
ką
mane
muši?
WlLHELM
BoELSCHE.
j Išdavikas, nedoras mokinys, prie der mojančiais gestais sunui Marijoš, kantriai
Nazarėnietį, - kurį norėjo ji prasergėti apiei
Šitie
žodžiai
ir
aniuoliškas
jo
gerumas
laukiančiam
klausinėjimų.
Būdamas da mažu vaiku,
gresiantį jam pavojų. Toje karčiamoje ji vokšnių šviesos peržiūrėjęs senus savo drauGenavaitĮS, teispraudusi terp tų, kurie nenuginklavo persekiotojų jauno žmogaus; pagavau aš kartą dvi jaunas
dasižinojo, kad, kelios valandos anksčiaus jist gus, laikomus kaliniais, tarė viršininkui:
pripildė kanmtĮI išgirdo šnekant vienas į šiurkštus juokas vėl nuklegėjo per kambarį žalias varles. Man, kaipo
išėjo, su keliais savo mokiniais, linkui Ce
— Mokintojo nėra terp jų.
ir šmeižimai prasidėjo iš visų pusių.
kitą:
drono upės, į daržą apsodintą alyvų me - , — Ar jis ištruktų iš mus šį kartą?! —
— O! Nazarėnietis, žmogus ramumo, ne jaunam miestiečio vaikui, bu
— Ant galo gi jis paimtas, šitas Naza
džiais, kur jis tankiai eidavo ant nakties mą suriko viršininkas.
vidonas karės, nemeluoja apie save; jis yra vo tas labai dideliu atsitiki
styti ir melstis.
— Dėl šventnamio stulpų! Tu žadėjai rėnietis, ekelbusis maištą!
mu, galima sakyti, stebuklu.
O! jis nėra toks smarkus dabar, ko bailys ir duodasi rėžti veidam
Genavaitė tekina bėgo į tą vietą. Be- mums jį išduoti, Jude! Tu paėmei užmoke
— Pašauk gi savo mokinius, tegul jie Varles įleidau į butelį ir pa- *
'j bėgdama pro miesto vartus ji pamatė ištolo stį už jo kraują! Tu turi jį mums išduoti kiu jis buvo pryšakyje savo gaujos valkatų
tave apgina, jei pats neturi drąsos.
ir be doros moterių!
dėjau už lango, kur jos ir
šviesą keletoš dervokšnių, atsimušančią į šal Jude!
— Jo mokiniai! -— tarė vienas kareivių, net visą rudenį pergyveno.
mus ir šarvus didelio būrio kareivių. Jie
—
Jis
mokina
prieš
turčius
—
tarė
tar

Genavaitė laikėsi iš tolo; staiga, už ke
areštavusių Jėzų. — Jo mokiniai! o! reikeėjo be tvarkos ir šnekėjo sumišusiais balsais. lių žingsnių
nuo alyvų medžių, ji pamatė nas augštojo kunigo — jis liepia išsižadėti , jo juos knatyti! pamatę musų jėtis ir dervok- Bet kada kartę ryte, butelį
Vergė, bijodama, kad jie gali būti sių baltą pavidalą, išeinantį iš tamsosdr besiar turtų; bet jei musų ponai susilaikytų nuo
apžiurėjau, buvo butelys 8u« > ,
sti fajtizėjų suimti Nazarėnietį, pradėjo bėg tinantį iš lėto prie kareivių. Genavaitės šir linksmybių, tai męs tarnai nueitume į padė šnius, valkatos, lėkė kaip pulkas pelėdų!
— Jie labai džiaugėsi, kad ištruko iš te- trukęs ir jame esąs Vanduo į
ti, pasitikėdama gal užeiti jiems už akių ir į dis kuone plyšo: be abejo, tai buvo jaunas jimą alkanų elgetų, vietoje ką tukti nuo
ronybės Nazarėniečio, laikiusio juos prie sa kiedą susalęs, į ritinį.. Per
laiką duoti gandą Jėzui arba jo mokiniams. Nazarėnietis, užinteresuotas trukšma sumiši skaitlingų pokįlių, keliamų musų ponų.
permatomą ledą, vienok, ma- •
Ji buvo visai arti nuo šitų šarvuotų vyrų, mo. Ji nesuklydo. Dabar ji pažino Jėzų.
— Bet tas nėra viskas: — tarė^kitas — vęs su pagelba burtų!
kuriuose ji pažino mažai atsižymėjusią savo Ant jo rimto ir malonau# veido ji nematė nė jei męs klausytume šito prakeikto Nazarėnie
— Kaipo davadas to, jog jie nekenčia ir čiau, kad varlės lede tebebu
narsa Jeruzolimos miliciją, kuomet, prie švie baimės, nė nusistebėjimo.
čio, tai musų ponai, liuosa valia, išsižadėję niekina jį, yra tas, kad nė vienas neatėjo vo susakytos ir — sušalusios.
sos jų nešamų dervokšnių, įi patėmijo toliau
Žinoma, jos buvo jau sušalu
viršininkui davė pranešimo žen turtų, niekintų visokius smagumynus; jie Ičionsujuo.
nuo kelio einantį ton pačion linkon siaurą klą, Judas
nemėtytų
teip
kasdien
puikių
rūbų
ar
tuni

—
O!
—
manė
Genavaitė
—
kaip
Jėzus
sios, nugaišusios. Aš labai
pribėgo prie Nazarėniečio ir tarė apkataką, pašaliais apaugusį aglėmis. Ji -išėjo į kabindamas
kų vien dėlto, kad išsiuvi nėj imas ar spalva turi kentėti dėl nelemto nedėkingumo savo
jį:
tą taką, idant jos nematytų kareiviai. Prytų drabužių jiems nepatinka. O kas naudo draugų! Tas turi būti žiauresniu dar ir už nusiminiau, nes kur gi nenu
—
Mokintojau,
bučiuoju
tave!
siminti, kad čia mano di
šakyje kareivių ji pamatė Judą, jaunikaičio
jasi iš šitų užmečių musų besipuikuojančių nelabystas, kurių jis yra auka. z
Prie šitų žodžių, vienas kareivių, kuris ponų, jei ne męs, jei tunikos ir rūbai visi
džiausias
džiaugsmas pasibai- •
mokinį, kurį ji buvo mačius pirmiau Lauki
Pakreipusi galvą linkui gatvės durių ji,
nio Asilo katčiamoje. Jis dabar kalbėjo su nebuvo užimtas laikymu kaliniais mokinių, tenka mums?
ištolo, pamatė Petrą, vis sėdintį ant suolo, gė? Ledo ritinį įdėjau į sti
veltui stengusius! pabėgti, atmindamas pata
vedančiu būrį vyrų viršininku: j
—
Ir
jei
musų
ponai
išsižadėtų
smagu

užsidengusį rankomis burną, neturintį nė klą ir palikau ant stalo šil
— Viešpatie, tas, kurį aš pabučiuosiu, rimus savo viršininko sulyg pragariškų ra- mų, dėl gyvenimo, gavėjimais ir maldomis, tiek drąsos, kad įeiti ir apginti savo malonų tam kambaryj. Už kokio
ganybių, kurias Jėzus galėjo prieš juos pa tai jie neturėtų daugiau Unksmių ponių, ne
bus Nazarėnietis.
laiko sėdėjo mano varlės ant .
baugi uosi jo, nedrįsdamas prieiti jį pavestų mums daugiau tų meilybiškų įsak mokintoją prieš tribunalą kraujo.
— O šitą,kartą jis neištrūks iš mus! — naudoti,
Sumišimui,
padarytam
žiaurumu
virši

stalo ir buvo gyvos. Kokis
viršininkas pats laikėsi užpakalyje mių, gausiai apmokamų atsitikime pasieki*
atsakė viršininkas — rytoj gi, pirma nusilei suimti;
ninko, šiek tiek apsimalšinus, vienas žvalgų manę džiaugsmas! Atsitiki
kareivių,
skatindamas
juos
Jėzų
suimti,
bet
.*
dimo saulės, tas maištininkas buę apturėjęs; pats nesiartino prie jo. Jėzus, ramus ir mį mo.
garsiu balsu pasakojo toliau:
mą neužmiršau ir už metų
priderančią jam už jo nnsikaltiirnįs, bausmę. slingas, žengė kelis žingsnius prie ginkluotų
— Teip, teip! — sušuko jie visi drauge
— Ant galo aš prisiekiu, kad šitas žmo
papasakojau
savo gamtos
Pasiskubinkime tik, pasiskubinkime; jam
— mirtis Nazarėniečiui, norinčiam padaryti gus baisiai piktžodžiavo, sakydamas Jog jis
^gali pranešti - apie musų pribuvimą kuris jo vyrų ir tarė jiems savo maloniu balsu:
mokslų mokytojui mano pa
mus, gyvenančias be darbo, ištekliuje ir ^ra Kristumi, sunumi Dievo.
— Ko jus j ieškote?
mokinių. Bukime teipgi labai atsargus, ilinksmybėje,
elgetomis
ar
sunkinybių
gyvutyrimą;
mokytojas mane, vie
Po šito, Kaifošius, šnekėdamas į Jėzų,
— Męs j ieškome Jėzaus — atsakė virši Uais!
dant kas neužpultų mus iš nežinių ir teipgi
nok,
nemažai
išbarė ir už
tarė
jam
bal^u
vis
daugiau
grūmojančiu:
sergėkime# labai, suimdami Nazarėnietį: jis ninkas iš užpakalio kareivių. — Męs jieškoGen>vaitė
girdėjo
daug
kitų
patėmiji*
draudė
daugiai!
tokias kvai
— Tu nieko neatsakai ant to, ką šitie
gali panaudoti prieš mus savo burtiškus ir me Jėzaus Nazarėniškojo!
mų,
pusbalsiai
ištartų,
grūmojančių
gyvas

žmonės
sako
apie
tave?
lystes bepasakoti; anot jo,
į— Aš esmių juomi! — tarė Nazarėniepragariškus žabangus. Jei aš patariu jums
čiai Jėzaus. Vienas iš dviejų slaptų žvalgų,
Bet jaunas žmogus tik sutraukė pečiais gyvuliai, visiškai lede įšalęatsargumą — pridūrė viršininkas savo vy tis, įdarydamas žingsnį artyn prie kareivių. užpakalyje kurių ji stovėjo, tarė savo drau
ir tylėjo. Šitas erzino Kaifošių: jis pakilo sušalę, negalį jokiu budu be
rams narai u balsu — tai ne dėl to, kad aš bi Bevšitie, išsigandę, traukėsi atgal.
gui: •
nuo
savo suolo ir sušuko, rodydamas pirštu atgyti ir net gyventi, tas juk
jočiau pavojaus, tik dėl to, kad turėti gere
Jėzus atkartojo:
— Musų davadų užteks dabar nusmerk- Jėzų:
snį pasisekimą musų paimybėj.
; -r— Vėl klausiu, ko jus j ieškote?
visai 'negalimu dalyku. Ar
ti šitą prakeiktąjį; aš susitariau su Kaifošiųv
—
Vardan
gyvojo
Dievo,
liepiu
tau
pa

Kareiviai, matyt, nedaug persitikrino iš
, Jėzaus Nazarėniškojo! — šaukė visi mi.
fg v
sakyti mums, ar tu esi Kristumi, sunumi tas galima ąr ne, to nė pats
žodžių savo viršininko ir sumažino savo žing vienu .balsu; — męs norime suimti Jėzų NaŠitoje
valandoje,
vienas
viršininkų
augtikrai nežinojau, vienok savo
snius,' bijodami, be abejonės, kokio užpuoli- ;zarėniškąjį! — ir vėl pasitraukė į užpakalį. ■štojo kunigo, pastatytas prie Nazarėniečio Dievo?!
akimis
tą atsitikimą mačiau. s
mo iš nežinių. Genavaitė pasinaudojo iš ši
— Tu sakei, jog esiu — atsakė jaunas
— Aš gi jums sakiau, kad aš esmių juo dabojimo, sudavė purka į kambario grindis;
Tiktai
po
ilgų metų tapo vėl
tos aplinkybės ir, be atvangos bėgdama, pri- ;mi!— atsakė Nazarėnietis, eidama# prie jų. tuojaus įvykd1 mari tyla. Po to Kaifošius, vyras šypsodamasis.
ėjo krantą Cedrono upės. Netoli nuo ten ji . Ir jeigu manęs j ieškote, imkite mane, bet švagždoms pasikalbėjęs su kitais farizėjais,
Genavaitė girdėjo Jėzų sakant, kad teip mano tuometinis jaunystės
pamatė mažą kalnokštį, apsodytą alyvų me paleiskite juos — pridėjo jis, rodydamas į padarančiais tribunalą, tarė į susirinkusius: kaip ir visi žmonės, jo broliai, jis yra sunu tvirtinimas naujais faktais
džiais; šitas gojelis, nugrimzdęs pauksnin, savo mokinius, vis laikomus kaliniais. .
— Kas iš-jus galite paliudyti čion prieš mi Dievo; lygiai teippat druidai mokina, paremtas Jr dabar jau be iš
vargiai buvo atskiriamas nuo naktinės tam
jog visi žmones yra sūnus įto paties Dievo. barimu, bet priėmimu už tei
Viršininkas davė ženklą kareiviams, ku žmogų vardti,JėzUijNazarėniškąjį?
sos. Ji ėmė lalausytis, bet viskas buvo tylu; rie vis dar neatrodė pilnai užtikrintais; vie
Vienas i^dVjiejų žvalgų nuėjo pas tribu Koks tada buvo vergės nusistebėjimas, kada singą.
be mieruoto trypimo kareivių, ateinančių pa- nok, jie priėjo prie Jėzaus jį surišti, o jią nalą ir tarė rimtų balsu:
ji pamatė augštąjį kunigą, Jėzui pasakius,
/ * lengva, nieko nebuvo girdėt, Genavaitė tu- jiems tarė gražiai:
jog
jis yra sunumi Dievo; pašokant ir plė Poliariškose šalyse musų
‘ — Aš prisiekiu, kad girdėjau tą žmogų .
rėjcrvalandinę viltį, manydama, kad gal Na;
šiant
rubus ant savęs su išvyzdžiu pasibaisė žemės, kaip žinome, sušąlą
— Jus atėjote čion paimti mane lyg ko- isakant, jog augštiejie kunigai ir daktarai 1
zarėnietis, prasergėtas iš laiko, apleido tą vie kį piktadėją, apsiginklavę su kardais ir laz tiesų yra veidmainiais ir kad jis išvadino jimo
ir
išgąsties jo šauksmingame atsiliepi net daug įdomesni daiktai, į
,
tą. Ji atsargiau ėjo tamson ir čia pargriuvo domis, o aš sėdžiu su jumis kasdien šventna- .juos veisle gyvačių ir žalčiais!
me į sąnarius tribunalo:
negu varlės butelyje
ant kūno žmogaus išdriko po medžiu aly vos. myj melsdamasis ir jus neareštuojate manęs.
— Jisai piktžodžiavo! Kam mums rt veizdon, gyvsidabris
Murmėjimas pasipiktinimo pakilo terp
Ji negalėjo susilaikyti šauksmu iš baimės,
Paskui jis davėsi pats surišti savo ran kareivių ir tarnų kunigų; teisdariai pažiurė kia daugiau liudininkų? Jus patys girdėjo
. kuomet vyras, ant kurio ji pargriuvo, išbudo
kas virvėmis. Bailingi mokiniai jauno žmo jo į vienai kitą, lyg,kad klausdami vienas jį piktažodžiaujant, kaip jus teisite jį?
karabino
staiga ir tarė:
— Jis ^vertas myrio!
gaus neturėjo drąsos jį apginti; jie nedrįso kito, ar tas yra galimu, tokius žodžius ištar
John Fra
— Mokintojau, atleisk man, bet šį kar- net eiti su juomi iki jo kalėjimui ir kaip tik ti.
Kitas žvalgas priėjo arti savo draugo ir
1
(Toliau#
bus)
r tą ir vėl aš negalėjau susilaikyti miegu, ku- kareiviai juos paleido, — išt
tarė balsu nemažiau rimtu:
ris mane apėmė.
— Aš prisiekiu, * kad girdėjau šitą žmoĮ puses. Pasigailėjimo juokas
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te. Pasak i jo, iš tinklų iš jos ilgiau gyvena, negu kokis- neapliejama, nuvysta ir mirš tas pramanytu. Teipgi yra minta savo uodega, kurią ji, o duotų jiems geresnį, kuni- kuri karštuolius lazdomis nu*
trauktos žuvys laike kelių nors kitas gyvūnas negalime ta. Vienok-gi yra gyvybių, pramanyta, Badl/upužės, pa gerame meto laike, kaip ežys gą, parodė vyskupui parapi malšino.”
akymirkspių sušaldavo nuo išaiškinti. Muins-gi butų la kurioms myris ir dulkės ne virtusios į'-akmenį, da už savo taukinę nugarą, užaugi jos konstituciją, -ant kurios Panašaus atsakymo ant sa
ten vieš vataujaučio šalčio į bai geistina kai-kurios, dau vienu yra. Yra gyvybių, gy tūkstančius ir rflli jonus me na, nupeni ir tokiu budu su kn. Steponavičius yra pasira vo pasiskundimų gaU parapi
didelį ledų šmotą, kurias (žu giausiai blėdies padarančios vų gyvybių, kurios dalį savo tų atgydalj^sioįj Vienok, maistu ir sausumo laike apsi šęs pildyti parapijos įstatus jonai laukti ir nuo popiežiaus
vis) paskui su kirviu Teikda bakterijos, ypatingai šalčio gyvenimo dulkėse pergyvena, turime už
teisybę tą rūpina. Vienok ir prie kitų, ir nutarimus, bet vyskupas delegato. Nė kunigams, nė
vę kapoti, *teip kad vidurius bijotųsi, nes tuomet bent li kurios turi dulkių perijodą.
»kslas bandy- augštai išsivysčiusių gyvūnų, parapijos reikalavimų nepa vyskupams, nė popiežiui pa
vienu šmotu buvo galima iš gos ne teip labai platintųsi. Gyvybės persimaino į dulkes, mals
užmary- atitinkame" pėdsakius įdo klausė, koųstituciją paskaitė rapijonai nereikalingi, tiktai
žuvies išimti. Atneštos prie Betirinėjant vienok, pasirodė bet šitos dulkės susivienyju- ta gyvybė figos laikus gali maus diegų miego augmenų; už bedievystę ir kn. Stepona parapijonų pinigai. Jeigu
ugnies teip sušalusios žuvys, visai priešingai.
Mokslin siO8 su drėgnumu išauga ir pergyventi ir kad gyvybė ga paveizdon, šikšnotsparniad vičiaus nevaro lauk. Para jie sykį nustos pinigus ant
ištirpdavo ir atgydavo; šitą čiaus Pictet’o šaltį gimdan priima gyvybės formą. ‘ Šita na stangi yrą. Vienas tikru įpuolę į žieminį miegą beveik pijonai bandė per prievartą bažnyčios davę, tai su savo
procesą ypatingai įsitėmijo- čiuose aparatuose, pasirodė me dulkių perijode, galima mas, išėjęs ią moksliškų ban visai nekvėpuoja, širdis la kn. Steponavičių iš savo pa skundais gali jie eiti nor
me karpe (Cyprinus carpio); negalimu dalyku kai-kurias sakyti, laikrodis neeina, nė da vonių, yrAšitks, kad gyvi bai, labai palengva teplaka, rapijos išsivaryti, bet kuni pas patį Dievą ir ten nebus
męs matėme, kad karpė, išbu bakterijas nė su šalčiu, sie ra užsuktas; Šlapumas laikro sutvėrimėliai
nekvėpuoja teip-pat ir visa kūno tempe gas pirm laiko pasikvietė po išklausyti. Kunigai yra pa
vusi sušalusiame stovyje 36 kiančiu 200 laipsnių žemiau dį išnaujo užsuka ir jis vėl miegodami. Garsus fiziolo ratūra dikčiai nupuola, kū liciją, kuri varančius kunigą, sūdyti parapijose pinigus
valandas, ištirpusi- atgijo, ir zero užmušti, sunaikyti.
pradeda taksėti. \ Medinėse gas K och įdėjo sudžiovintus nas diktokai atšaku Jeigu- sušaudė, suareštavo ir atida rinkti, ne kitokiems reika
šokinėjo.” Jeigu to tiiinėto- Iš pradžių mokslinčiai ne stogų rynėse ir medžių žievė augmenų diegus į stiklinį ci- gi vidurinė gyvūno tempera vė po^udu kaipo „razbainin- lams. Neduosite pinigų kn.
jaus papasakojimas teisin norėjo įtikėti Pictet’o išgau se gyvena labai maži sutvėri linderį, iško pirma orą praša tūra ant tiek susimažina, kad kus.”
Steponavičiui, tai atiduosite
gas, tai turi ir bandymai su tiems rezultatams, užtai turė mėliai. Vienus sutvėrimė lino, tada eitynderį užliejo. ^žemiau zero nupuola, tada . Dabar parapijonai laiko juos kitam kunigui ir vis bus
' varlėmis nusisekti. Fiziolo- jo mokslinčius Macfayden da lius vadina ratiniais sutvėri Atidarius už kelių mėnesių gyvūnas sušąlą ir gaišta. Iš mitingus kas subata ir kas tas pats siekis, vis jie ateis į
gas Preyer aprašė 1880 m. sykį bandavones su bakteri mėliais (Melicerta biloba), jie cilinderį, neshado jame nė viso šito, abelnai imant, ma nedėlia, ir daro rodąs kaip tą patį Rymo katalikiškos
šitą bandymą gana plačiai ir jomis atkartoti.
Minėtas priguli prie kirmėlių veislės. mažiausios dailės iškvėpuo tyti, kad pas žemiau stovin negeidžiamą kunigą nusikra bažnyčios kišenių, tuomi nė
aiškiai. Jis įdėjo varles į mokslinčius įdėjo blužnies Kiti-gi sutvėrimėliai, tokie to, sunaudoto oro. Pasėti čius gyvūnus daug tankiau tyti. Ant paskutinio savo vyskupo, nė popiežiaus nenu
butelį ir leido vandenį sušal uždegimo bakterijas'į tempe jau maži, yra giminingi vo diegai dygo ir augo teip ge tokius miego perijodus už mitingo, laikyto nedėliojo, gąsdinsite. O jeigu pinigų
ti, tada, įnešęs į vidų, atitir ratūrą skysto oro, siekiančio rams, taigi, dievaži kur-kas ni kaip ir kiti diegai, nebu tinkame, negu pav augščiau Dore’s salėje, 2501 S. Hals- neduosite, tai busite šventos
pino ir pamatė, kad sušalu 190 laipsnių žemiau zero, pa augščiau už bakterijas išsi- vę cilinderyje. Taigi, iŠ šito stovinčius: juo angščiau gy ted 8L, nutarė siųsti skundą bažnyčios apšaukti bedie
sios varlės vėl atgijo, - pra sirodė, kad bakterijas da gy -vystę. Jeigu vanduo, esąs išeina, kad tie diegai butų vūnas vystosi, juo labiau ir ant kn. Steponavičiaus pas viais, socijalietais, girtuo
dėjo ant stalo rėplioti. • Nors vos, nesunaikytos.
Tada aplink tuos (antrus) sutveri- lygiai teip-pat ir ant mėnu ilglaikinis miegas mažinami— popiežiaus delegatą Martine- kliais ir valkatomis, kaip kad
tas ir labai _ neįtikėtina bu laikė mokslinčius šitas bak mėlius, išdžiust a, tai tie sutvė lio galėję būti, kur labai ma prie augščiausiai stovinčių lį į Wasbiugtoną. Ant šio „Žvaigždė” pasakė.
vo, vienok tirinėjimas ir ban terijas net visą savaitę tokio rimėliai sutingsta, pasidaro žai ar visai oro nėra. Mat, gyvūnų niekur neužtinkame susirinkimo dauguma parapi- Jeigu bažnyčioje Apveizdosdymas aprašymą patvirtino. je temperatūroje (šita tempe nerangiais ir suvysta,-oda su- užmiegę diegai nereikalauja tokio ilgiai kinio miego. Kaip jonų turėjo prakalbas ir iš Dievo sukėlė maištus socijaNors ir mokslišku bandymu ratūra, kaip rodos, atsako siraukšlėja. Visos išlauki oro, be ko miegantis žmogus rodos, gyvybės laikrodis pas radinėjo kn. Steponavičiaus listai ir .valkatos, kaip guotas buvo gana aiškiai darpdy- temperatūrai esančiai dauso nės formos nudžiųsta, nu ar gyvulys nė miegodamas augščiau stovinčius organiz blogus darbus.
Labiausiai dotiua „Žvaigždė” sako, taL
" ta, vienok da gana ilgą laiką se (erdmėje) tarpe žemės ir miršta ir, rodos, vien mažas neapsieina.
mus pasidaro per puikus, kaltina kunigą už mylėjimą kodėl kunigas su savo polici
daugumas mokslinčių apie mėnulio) pasirodė, kad da dulkių gabalėlis beguli ant Miegas! Nėra tai netikė per dailus, kuris jokiu bu merginų. Juozapas Giedvi ja neareštavo socijalistų ir
teisingumą tvirtinimo abejo jos gyvos. Žibanti bakteri vietos. Vėjas pagauna šmo tinumu, jeigu męs vis ir vis du negalėtų teip ilgai stovė la apreiškė visai publikai, valkatų, o suareštavo parapi
jo ir tvirtino (tiesa, kiek ga ja, įdėta į šitą labai didelę telį ir daro su Juom kas jam kalbėdami apie tuos stebėti ti; gyvybės laikrodį tegalima kad matęs kunigą vidurnak jos vyriausybę: prezidentą,
biau, negu mano mokytojas), šaltą temperatūrą, nustodavo patinka, — nešioja jį iš vie nus apsireiškimus, šitą žodį tik iki kokiam laipsniui su tyje su aire mergina besimy zakristijoiią ir kitus bažnyti
kad tas visai negalimu daly žibėjus, vienok, kiek-nors tos į vietą. Nunešus vėjui mename. Kiekvienas miegas stabdyti, bet stabdymas ne luojant; Ona Jovaišienė ap nio komitetč sąnarius, kurie
ku yra. Anot tų mokslin atleidus, ji vėl užsižiebdavo sutvėrimėlį į kokią drėgną gyvybės karalystėje turi šio turi per daug neatsargiai reiškė susirinkusiems kaip ji tą parapiją suorganizavo, iš
čių, turi būti kokis ^nors ki irgyveno kaip gyvenus. Ta vietą ir prieiga v us drėgnu kį-tokį bpndraryšį bu šita įvykti ir verste • verstinai, mačiusi kunigą su gaspa* statė bažnyčią ir išprašė vy
tas išaiškinimas tokio varlių da pagimdė su pagelba sky mui prie sutvėrimėlio, prade pamatine gyvybės ypatybe. nes tas kenkia gyvybės laik dine besimylint ir t. t..
skupo kunigui prabaščystą
ir žuvių atgijimo. Kad var sto vandendario (hydrogeno) da sutvėrimėlis vėl kratytis Męs juk vakare ne dėlto ei rodžiui. Tankiausi apsi Susirinkusiejie parapijonai toje parapijoje? Ar tai tie,
lės pastirusiai lede kyšojo — šaltį, siekiantį 252 laipsniu ir vystytis —-, jo gyvybės name gulti, kad naktyj oras reiškimai tos . įdomios gyvy ant pereito mitingo, nutarė kurie stato katalikiškas ba
pripažino beveik visi moks Ceisiaus žemiau zero, nuo ši laikrodis vėl užsukamas ir atšala ar kad vanduo, reika bės ypatybės viešpatauja ei tuos visus kunigo apkaltiųi- žnyčias, tveria parapijas, yra
linčiai. Vienok, ar buvo jos to šalčio jau bebuvo 21 laips vėl taksi, į mumiją sudžiovęs lingas gėrimui išsibaigia. lėj viencelių bakterijų. Ir Ši mus aprašyti popiežiaus de valkatos?
Gerą
vardą
teip bekyšodamos jau su vi nis iki teip vadinamo abso gyvūnėlis pradeda brinkti, Vienok matžnotui (Aciomys ta ypatybė bakterijų, prime legatui Martineliui ir reika „Žvaigždė” jiems davė; bent
su sušalusios, ar buvo jų ir liutiško taško zero. Bakteri raukšlės prisipildo medega marmate) ir^ežiui yra šitokia na mums, kad bakterijos yra lauti, kad jį iš jų parapijos dabar lietuviai žinos kuom
paskučiausias celių audinys, jos palaikytos šitoj šaltoj — išnyksta ir sutvėrimėlis miegas kai apsauga nuo pirmapradinė forma gyvybės iškeltų, o duotų jiems kitą vadinasi katalikiškų bažny
net „gyvybės medega” suša pekloj, (nes vietą, kur tokie vėl įgauna savo išlaukinius šalčio. Kac et pramiegu ši* besivystime, primena mums geresnį kunigą. (Ar tokį, čių įkurtojai.
lusi? Ar negimdė šita gyvy šaltis viešpatauja, negalime sąnarius. Kaip iš didelio, tie gyvūnai etnos laike ga- prasidėjimą gyvybės vysty kurs merginų nemylėtų? To
bės medega da šiokią-tokią jau kitokiu vardu pavadinti gilaus miego atbunda povą- ga didelį dzrlį savo gyvenimo; mosi ant žemės, siekiantį mi kį kunigą bus sunku ir po
šilumą, kuri galutinai nelei kaip teip vadinama „pekla”), liai vėl visi gyvybės apsireiš žiema yra .žiema gyvuųains lijonus metų atgal. Ar ne piežiaus delegatui rasti. Zec.)
Viet'nrs Žinios.
do gyvūnui sušalti, neleido dešimtį valandų, da gyveno! kimai, kol ant galo visas gy lediniu laiku Ežys apsirūpi parodo mums šitos bakteri Jeigu ir Martineli skundų ne
nugaišti? Bandymai, daryti Prie šito laipsnio jau pasi vybės laikrodis normališkai na maistu ant žiemos miego jos su jų ypatybėmis, galėti klausytų, tai nutarė kreipie — Chicagos miesto galva,
fiziologo W. Koch, rodėsi, baigė fiziko mokslas, šaltį pa taksi ir eina.
įdomiu badu: vasaros laike permiegoti didžiarfsius šal si prie paties popiežiaus net Dunne, norėdamas parodyti,
kad tik tuomet tenusisekda- gimdyti, bet, kaip rodos, da Prie šito; ką-tik apkalbėto užsiaugina jis ant nugaros, čius, kurie tik dausose (erd- į Rymą.
kad laike jo valdymo miesto
vo, kad aplink sušalusio gy- prie šito laipsnio nepasibai atsitikimo, žmogus neprikišo sprando ir pažasčių šmotus mėje) teužtinkami, lyginai Jeigu para pi jonų skun tvarka pasigerino, priveda
■ vuno da labai mažas, veik gė spėka kai-kurių bakteri nė kiek savo nagų. Stebėti taukų; taukų audinys išrodo kaip ir galėti gana didelį dų nepaklausė vyskupas, skaitlines Chicagoj padarytų
nepatėmytinas,sluogams van jų šaltį atlaikyti. Prie šito na gyvybės ypatybė galėti rudas; šitas audinys buvo tū karštį pakelti, kad gyvybė ži kuriam jie grynu žo prasikaltimų 1905 m. ir 1906
dens būdavo, turįs apie du kių temperatūrų jau negali miegoti tokį ilgą laiką išrodo lą laiką mokslinčių už y pa*, luose laikuose su tokiomis džiu, akys į akis/" pasakojo m. Sulyg statistikos, pada
t
laipsniu šilumos. Jeigu ir būti nė kalbos apie nesušali lyg koki apsauga, padaryta tingą taukų gilę laikomas. temperatūros permainoms tu kaip kunigas pusnuogę mer rytos policijos biuro, papil
šitas vandens slnogsnis su mą vidurių gyvų celių. Pa išlaikymui gyvybės ir sausa Miegodamas-gi ežys sunaudo rėję kovoti?- Gyvybė juk ne giną glamonėjo, tai męs neti dyta Chicagoj sausio mėn.,
šaldavo, tai varlės visada tu siremiant ant tų bandavonių me metų laike. Peri jodas ja šituos taukus ir tokiu bu tiesiu keliu ant žemės išsivy kime, kad tokių skundų 1905 m. 13 žmogžudysčių, 114
rėdavo pastipti, jeigu ne mokslas*'?ė 1 turėjo ištirti nau gyvybės palaikymo, kada du kūne gyvybę palaiko. stė, ne gerovėj, ne rojuj, bet klausytų ir popiežiaus dele gatvinių apiplėšimų, 427 įsi
urnai, tai bent už poros va ją ypatybę pačioergyvybės. gyvybė apmaryta, gali la Tropiškose šalyse nėra žie turėjo kovoti su karščiu ir le gatas arba ir pats popiežius. laužimų į gyvenimus ir 433
landų. Ir anot jo, perplau Gyvybę vienos organiškos bai ilgai tęstis, nes juklaik* mos, ten miegas ir ledas ne dais, su saulėmis ir labai di Jeigu kunigas mylėtų kerno vagysčių; vasario mėn., 1905
nant su pinklu sušalusį gy- celės, ką ir mažiausią bakte rodis, kuris neeina, stovi, ne pažystami; tose šalyse būna deliu erdmės šalčiu, su van nors pačią, - arba, jeigu jis m. 7 žmogžudystės, 110 gatvi-~
• vuną vis-gi rasdavo gyvūno rija perstato, galima su ei nudyla. Net metų eiles ga mete du skirti laikai, vienas deniu ir sausuma, su diena ir pats turėtų savo pačią, o my- nių apiplėšimu, 420 įailauži- viduriuose da kokį-nors la nančiu laikrodžiu sulyginti. li šitia^ maži sutvėrimėliai lytaus laikas, kuriame vis nakčia; teip gyvybe kovoj o lėtų merginą, tai butų kas mų J gyvenimus ir 430 vagys
bai mažą taškelį, kuriame Šitokį laikrodį galima pasuk sausumo apmarinti iš vietos kas žaliuoja ir auga, .kadan iki šioliai ir da tebekovoja, kita, butų tai peržengimas čių. Sausio mėn., 1906 m.
gyvybė da ne suvisu užgesu ti, kad stovėtų ir užsukti,' į vietą lekioti, tas jiems nie gi vandens pakaktiną!, o ant vien teip kovodama gyvybė tiesų; bet kad kunigas myli papildyta: 16 žmogžudysčių
si. Šitokie išaiškinimas, tie kad eitų. t Vienok,jeigu laik ko nekenkia. Su jais tas- ras — sausumo laikasj kuria iki šiandieninio laipsnio pa merginą, . o mylėti merginą 102 gatvinių apiplėšimų, 413
sa, skambėjo labai tiespanč- rodį sumušime, tuomet nė pat atsitinka ką anot tos pa me viskas vysta ir džiųsta. sikėlė.- Ne . išx rojaus, ne iš juk tai nieko blogo nėra, nes įsilaužimų į gyvenimus ir
šingai ir išgelbėjo šeip-teip užsukimas nebegelbės — laik sakos, su miegančiais septy Tenai daugumas gyvūnų per kokios ten laimės žemės gyvy ir pats Dievas liepia mylėti 397 vagysčių; vasario mėn.,
„galimumą.” Vienok už tri rodis nebeeis. Įdėta gyvybė niais broliais: miegodami ga- miega sausumo laiką, tuomi bė paeina, o ne! ji paeina iš savo artymą; ar tai mergina 1906 m.: 6 žmogžudystės, 62
jų metų pasirodė su savo į tokį didelį, viską sustab lf jie ilgus laiko perijodus apsisaugodami nuo viešpa vargo; vien tik kovodama su negali būti artymu? . Ne tik gatviniai apiplėšimai, 261
bandavonėmis Raoul Pictet,. dantį šaltį, teipgU sumažina pergyventi, kuriame (laiko taujančios giedros — jie neį elementais, su apystovoms, tai vyskupas, bet ir Martine* įsilaužimai į gyvenimus ir
šitas vyras padarė ir negali savo veikimus arba visai ne perijode) jų veislės draugai puola į žeminį, bet į vasarinį kovodama už būvį, gyvybė B ir pats popiežius žino ge tiktai 25 vagystėj. Vienok
mus dalykus „galimais”. Be veikia: gyvybė apmiršta, ne jau seniai mirę ir jų ainių- miegą. Krokodiliai įsikasa. į šiandieninį išsivystymo laip- riau, negu Apvaizdos Diėvo męs majoro Dunne’s užtikri
sinaudodamas ypatingų ap kruta. Vienok, jeigu pagim ainiai jau gyvena.
dumblynus ir miegą per visą nį pasiekė! Yra tai nuo am parapijonai, kad kunigai nimams netikime, kadangi
saugos
įtaisų ir apara dymas šalčio su tam tikroms Kiek metų gali jie šitejp sausumos laiką sudžiuvusiuo- žių jau viešpataująs princi merginas myli, o jiems už tai laike jo valdymo niekas ne
tų pagimdė; mokslinčius apsaugoms daromas, tai vie miegoti? Ilgumas tokio sau se dumblynuose.
Įdomi af- pas, kuris musų mąstyse kai nieko nesako. Jie žino, kad pasigerino, ir, turbut, nepa
laipsnišką šaltį ir jame nas šaltis nepajiegia da gy so arba vasaros miego likosi rikoniška salamandrinė žu po Ormuzd ir Ahriman apsi kiekvienas kunigas laiko sau sigerins.
leido visokius gyvūnus laips vybės sunaikinti, neįstengia augmenų karalystėje visai vis, turinti žiaunos ir plau reiškia (Ormuzd senovės per gražią merginą ir gaspadines,
. — 4 d. kovo, 4 vat po pieniškai sušalti, sušalusius gy gyvybės laikrodį sumušti. netikėtu
budu patirtas. čius, apsilipina dumblu ir sų tikyboj vartojamas žodis, o vienok te jiems nedraudžia. tų atsibus „Aušros” draugy
vūnus teip-pat saugiai atitir- Laikrodis būna nepaliestas. Garsaus botaniko Linne’s lai lyg kokioj dėžėj permiega reiškia principą ar esybę ge Jeigu kunigai nemylėtų mer
stės susirinkimas po nr. tB69
pydavo. Išeiga bandymo per Vienok akymirkoj, kada ši kuose (jis gyveno nuo 1707 visą sausumos laiką: miego- rumo, valdonas
šviesos; ginų, tai jie nelaikytu jų sa 33rd Place. Visi sąnariai ir
ėjo toli net fantaziškiausius luma užleidžiamo, rados, kad —1778 m.) tapo samanų veis dama-gi kvėpuoja plaučiais. Ahriman turi visai priešingą vo klebonijose; jų vietoje
tvirtinimus. Pasirodė, kad šiluma tą laikrodį užsuka, lės augmenys įčystas herbą- Ant salos Celebeg (sala pri reiškimą: principas ar esybė laikytų lekajus ar kukorius norinti prisirašyti yra malo
žuvys, sušaldytos šalčio, sie- pradeda gyvybės laikrodis rijas(puodas džiovytiems aug klausanti prte Bunda salų, blogumo; valdonas tamsos). ir butų liuosi nuo žmonių ap niai užprašomi ant jo atsilan
kyti.
’ kiančio 15 laipsnių žemiau vėl eiti ir taksėti. Bet iš ši menims sudėti) sudėti. Ži esanti tarpe Fhilipinų salų ir Kiekvienas miegantis, ku kalbinėjimų. Bet ką pada
zero, atitirpytoB da atgijo ir to paprasto privedimo da ne noma, tuomet į puodą, de Australijos) atrado mokslin riam naktis akis užspaudžia, ryti, kad meilė yra tvirtesnė - — Pėtnyčioj, 23 d. vasario
gyveno kaip gyvenusios. reikia padaryti išeigą, kad ir dant buvo manoma, kad čiai broliai Sarasin ir tikrą turi da šlokią-tokią žymę se už mogaus pajiegas. Ji ap tapė čionai garsus bigamistas
Vien užleidžiant 20 laipsnių viskas teip paprastai atsilie augmenys jau mirę; jie buvo žuvį, ungurį i (Anguilla niau novės apsaugosiu kurios pa gali netiktai kunigus bet net
šaltį jos nugaišdavo. Varlės ka. Kad gyvybė šitą pada sudžiovyti ir suspausti. Vie ritiana), kuris teip-pat dum galba gyvybė per amžinus prie augščiausius tnonarkas, ka
pačias
. buvo 59
« pergyveno net 28 laipsnius ryti gali, ir kad gyvybė šitas nok diegai samanų, tos ma blu apsilipina ię miegoda šingumus iki šiol išsilaikė.
ralius. Prieš meilę niekas
įjos,
šalčio. Šimtakojai? taigi gy ypatybes turi,yra vienasis di žiausios dulkelės, da nebuvo mas oda kvėpuoja. Reikia
negali atsispirti.
bet
a
nieko
vūnai insektų veislės, pergy džiausių faktų ką męs betiri- mirę; diegai temiegojo iš da paminėti, Aad^ant minė
Męs tikime, kad ir popie
veno da šaltį siekiantį 50 nėdami gyvybes apsireiški priežasties sausumo. Už šim tos ir kitų ten-pat esančių sa Iš Apveizdos Dievo Para- žiaus delegatas, ant parapi- nepasakojo.
laipsnių žemiau zero. Šito mus patyrėme.
pijos Chicagoje. * jonų pasiskundimų ant kunito metų išėmė mokslinčiaus lų labai daug.’jrvgirių gyvū
kie šaltis yra jau lygus di- . Šitas faktas tokių gyvybės ainys šituos diegus ir sušla nų gyvena, kurių kitur ant Parapijonai Apveizdos Diedžiausiems šalčiams viešpa ypatybių išsirodytų mums pino dulkes: iŠ dulkių pra ant santėmių neužtinkame. vo parapijos Chicagoje, būti kė kunigų laikraštis „Žvaig
taujantiems poliariškose ša kur-kas didesniu, jeigu ne- dėjo naujos samanos dygti ir Ne vienas gal iš skaitytojų nai užsigeidė įvaryti savo ždė” savo No8. Štai ką
lyse. Straigės pergyveno da pažintume jau net čielą eilę augti. Rodosi, kad užmigdy bus žvėrinčiuose mažiausią kleboną, kun. Edv. Steponą* „Žvaigždė” sako:
kūnas yra
120 laipsnių šalčio. Vienok tikrumų, reališkumų, kurie ta gyvybė gali tokiame stovy pusbezdžionę, . Microcebus, vičių, bet kunigas parapijo „Parapijonys, gundomi pa
Męs
su bakterijomis, tai jau visai mus verste-verčia prie šitos je nemažiau kaip du šimtu matęs. Šita pusbezdžionė sa nų nepaiso. Jis laikosi ant šalinių socijalistų, valkatų ir
galime
kas kita. Bakterija yra ma išpažinties^; Dulkės
metų išgyventi.
vo tėvynėje (ji gyvena ant vietos ir daro biznį po seno girtuoklių, sukėlė bažnyčioje
žas taškelis gličioa medegos, ris — kas gali būti labiau su- Pasak žmonių, išdygdavę iš salos Madagaakar) feipgi vei. Parapijonai skundėsi vaidus laike dievmaldystės
savo darbštumu.” Męs galiturys tokią-jau vertę ką ir rišti? Pustynėse miršta nuo1 egiptiškų
’
’
piramidų
kviečiai, miega sausame’meto laike. vyskupui, reikalaudami kad ir išdaužė klebonijos langus.
cėlė. Kam ir kodėl bakteri- dulkių gyvybė. Kvietka, vienok tam įtikėti negalima,
atsiimtų kun/ Steponavičių, Reikėjo policijai įsimaišyti,

gantį, arba nors per mažą pa
petys ar ku kitM"IĄk*is duoti line
sirūpinimą galime jį padarys Jie
adresu:
L
ti stipriu, sveiku ir veikliu.
Msteusz&s UoksM
.,
Rockford, III.
Taigi darykime su musu ku 523 M iii st.
.
Pajieszkau
Franciszkaus
Sadhucko,
nti tą, ką geras sodauninkas Kauno gub., Sziauliu pav., Okmanes
vodaro su sodu, arba daržu. loattos, Keveles sodos, apie 8 matai kaip
Išraukime iš jo piktžoles tuo Amerikoj. Ji* pztg ar kaa, kita* taikais
adresu:
jaus, kaip tik jos pasirodo; duoti žiniaJohn
Dlemontavicze
išvarykime ligą šalin iš musų 2712 Sprieg Alley
PilUburg, Pa.
kūno tuojaus kaip tik ji pra Pajieszkau jauno vaikino prie banki
deda gadinti musų apitetą. nio biznio, turi mokėt gerai lietuviizkai ir lenkiszkai. Tegul atslszaukia ant
Trinerio Amerikoniškas Eli- adreso:
S. Maok,
xiras Kartojo Vyno tą pada»
Elizabeth, N. J.
rys, jeigu jį vartošime tuo 213 First st.
Pajieszkau
savo
pusbroliu
Jurgio ir
jaus kaip tik musų apetitas Juozo Mickevicziu, Suvalkų red.,
Senapradeda gesti. Jis sutaisys pllės pav., Veiveriu gm., Skriaudžiu par.
Jusų apitetą ir išvys ligą pir Jie patys ar kM kitas teiksis duoti žinia
adresu.
muose jos apsireiškimuose.
J. Dialtuva,
Jis prives kūno organus 327 N. 5th st. t Hansai City, Kans.
prie stipraus veikimo, nes jis Pajieszkau savo pusseseres S&lomeos
antras metas kaip gyvena
nearzina pilvo, bet tik sudru- Navickiutes,
Amerikoj. Paeina isz Kauno gub., Szetina jį, nenaikina vidurinių duvos par., Davostiecziu kaimo. Ji pati
syvų, bet daugina juos, at ar kaa kitas teiksis dueti žinia adresu:
Lukzzevicziute,
naujina juos, daugina krau 212 FirstAoda
st.
Elizabeth, N. J.
ją. kraujas duoda kunui ši Pajieszkau Antano Ludavicziaus, 10
lumą ir priimtas maistas pil metu gaip gyvena Amerikoj, Suvalkų
Ssinu pav., Kudrenu gmino, Duve persidirba gerai duodamas gub.,
bravu sodžiaus. Turiu labai svarbu rei
pajiegą visiems kūno orga ksią. Jis pats ar kas kitM teiktis duoti
nams. Šitą vyną galima duo žine adresu;
Krataviczius,
ti kūdikiui, vaikui, suaugu 770 First Antanas
avė.
Milwaukee, Wis
siam ir seneliui. Jis daro Pajieszkau savo brolio Petro MelBagerai kiekvienam. Vartok jį žio, Suvalkų gub., Senapiles pav., Pa
gm., isz dvaro Patamulszio. 2
tuojaus kaip tik apetitas pra girmoni
metai atgal gyveno Waterbury, Conn.
dės mažėti, o liga niekad no Turiu in ji svarbu reikalą. Jis pats ar
ki bs. Gaunamas visose ap- kas kitas teiksis duoti žino adresu:
Magdalena Augonike,
tiekose ir pas patį fabrikantą 33 TChittenton
st.
Tounton, Mass.
Juozapą Trinerį, 799 S. Ash Pajieszkau smarkiu vaikinu ir mergiland avė., Chicago III..
nu, kurie tari norą mokytis loszt teatrus

DraugĮSčiuReikalai.
Visu Lietuviszku Draugyscziu
ir Kliubu esaneziu Chicago, III. mel.
dzin prezidentu arba sekretorių, paraszyti man, varda savo draugystes ir pilna
adrėsa, dėl uikvitimo ant apvaikszcziojipu arba szeįp susižinojimo reikale. Už
tai asz busiu dėkingas atsiliepusiems.
M. J. Damijonaitis,
BIOS So. Halsted st.
Chicago, III.
(11—28)

Didelis viesząs susirinki
mas.
Chicago. Nedelioj, 4 d. kovo, parapijonai Apveizdčs Dievo parapijos turės
dideli viesza susi rinkimą didžiausioj pie
tinei miesto dalie* saleje, Freibeit Tur
nė*, 3417 So. Halsted st. Pra&ides 1:30
vai. po pietų. Ant szio susirinkimo
bus viskas apsakyta koki parapijoj vai
dai kito, už ka kito, kokios musztynes
buvo, kiek žmonių tapo paszautu, ap
daužytu ir suaresztuotu, ka sūdąs pada
re su aresztuotais ir tt. Užkvieczia vi
sus vyrus ir moteris ateiti ir pasiklausy
ti ir iszreikszti savo nuomones už ka ku
nigas su policija daužo ir aresztuoja sa
vo parapijonus.
Parapijos Komitetas.

Padekavone.
Parapijonai Apveizdos Dievo parapi
jos iszreiszkia szirdinga padekavone
Albertui Rose, savininkui Freheit Turner sales, 3117 S. Halsted st. Kujr ant
ateinanezio* nedėlios susirinkimo davė
parapijai savo sale už dyka. Sales ran
da kasztuoja 325.00, taigi Albert Rose
yra dovanojas parapijai 325.00 rendos.
Mat net svetimtauozial atjauezia musu
skriaudas padarytas mums per kunigus,
ir gelbsti mus kuom galėdami. Užtai
mes isztariame jam szirdinga aeziu ir
velyjame visiems lietuviaDąi reikalau
jantiems gero* sale* kreiptis prie Albert
Rose 3417 S. Halsted st. Jeigu svetimi
atjauezia musu skriaudM ir padeda, tai
mums lietuviams butu geda szitu skriau
du nematyti arba ant ju užsimerkti.
Todėl ant nedėlios susirinkimo ateikite
visi i n Freiheit Turnsr saleje, 3417 So.
Halsted st. ir visi padekite mumis gin
tis nuo skriaudėju.
,

K. Mlkalauckas, F. Renis po 31.00; L
SzliuzM 50c; 8. Sznarskis, M. Žakas, F
ZukM ir J. Raudis po 25o.
Syki'
311.50.
Dieta, Wyo. Surinktos aukos užm<keities dienoje pM p. Radzevlcziu nu<
zekaneziu ypatų: J. Mileris, K. Berno
tas, S. Milerį i, J. Ruzzkis po 32.00; A
Gebel, McCuly, A. Stelmokai, V. Ger
.veji, J. Lub!nekas, P. Malis po 31.00. V
Radziaviczia ir B. Radziaviczfeoe p<
50c. Sykiu 315 00.
JohnstowD City, Ilk A. Ambrai* su
rinko sekancziM aukas: A. Ambraza ir
P. Szneyder po 31.00; J. Brown, J. LorantM, M. Draugialis, J. Zturis, M.KundrotM, A.’Bzimkus, J. Skrelunas, A. Butanavicze.'N. Federaviczius, S. Szimaitis, J. Gelgaudas, J. Augailis, M Dran
ginis po 50c; M. Grineviczius, J. Duzinįku, A. Kubilius, M. Skuminas, A.
Rauskia, A Pabilionis, K. Radze vieži ui,
A. Leczkautkas, A. Garonevskis, JSzunskis, K. DAtnuiis, P. StMiukevicze.
F. Kundrotas, A. Kalvynas, 8. Rinkeviežius, A. Morkeviczius, J. Žukauskis po
25c. Smulkesniu auku 30c. Sykiu
•11.05.
Turners Falls, Mas*, surinktos J. Buiaickio ir K. P. Szimkonio. J. Buinickas, L. Potockis, K. P. Szlmkorrta. po
81.00; J. Janutzkeviczia, M. Subaczius,
F. Glavickas, F. Y........... 8. Mortunai,
J. Zioni*, O. Zinioniene, R. Szlmkotniene, J. Uždaviene, V. Uždavenis, J. Nlez. u eiki*, P. Moteriszka po 50c; J. Gra
bo viki, Z. Gignius, J. Puodžium*, J.
Bernotas po 25c. Sykiu 310.00. Prisiuntimo kasztai 10c, lieka 39 90.
Mike Kaloski Bumeli, Waih 31.25.
Bloomville, Wis. Svecaiai pas Jurgi
Krevrli sudėjo 32.00.
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BREVIfįRgLIS
Katalikiška Maldų.Khygklr,
Pavesta Lietuvos KataSkliKai

Jaunuotnėsol

Knygai** miara 8H X31* JtQ>l*p<i 140, stori* K colio.
JJuiiavtia, giattaui i ir tmagiamia
tnal.iaknvyi rn'itiįi^atnyrparai ir luplikacijoi deit
n iHtai ir
T*rt ___ _
___
maldai ir talmdorhĮ tnp taip dŪiUZim

bi» ii •

Jozefą Gedvigov tegul atslszaukia
Merginos turi mokėt gražiai dainuot. svarbeme reikale pas
J. T. Wachowski
Tegul atslszaukia ant adreso:
1724 W. 47th st.
Chicago, III.
Heronimas Mockus
129 String st.
>
Chicago, III.

pLSZEW8K7^
Išleistojas /

LIETUVOS

ffiSAS$i«ę

Lietuviškų Knygų

pinigų siuntimo.

^Juodis kieti, dratl aa.
dijŲo apdįtnri, išrodo kaip
šlovinki,‘gražų* išspausti
Umsrglnimai. lapų kraštai
raudoni. Prekė.. ..4Oo

N0.19C2.

Juodi, kieti, dmti au
dimo apdarai, išrodo lyg
(kuriniai, gružui išspausti
Jmarginimai, auksuota*
kryžmi* ant fc.no, *uk»uoU topų kroatai. Prekė 5O«

924r33-st. Chicago,III.
No.19O3.

Juodos a freneuzlll-oc
skurelė* kieti lygus apda
rai. ankrlnlai parašai ant
šono ir nugaros, lapų kraš
tai begotai ‘raudonai auk
suotu, rundlnl kam pa L
Prekė 7fto

■ x,.

'

T

Reikalaudamas Sifkortes, ar siunsdamas Pini
gus i Krajų, nejieškok kitų agentų, nes
niekur geriau nerasi kaij) pas.

A. OLSZEWSKI.

Juodo* franeuziško* ly
gios skurdės, minkštai išlimšti apdarai, kampai iJ-

. Rašyk tuojaus ir gausi prekes* Šifkorčių ir pinigų*j

ant nugaros ir kino, raudo
nai begotai auksinti lapų'
traStal, rutulini kampai.
Prekė $1.00

• No.1905.

Baltos skurdės kirti
drūti apdarui, gražų* išspausti i'-marglnimai, auksuotiląpų kraštai.
Pr kė 5Oc

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

Pajieszkau Irenos .Andriejauskaites,
Pigiai ant pardavimo geras sa'iur as
po vyru Mockiene,Kauno gub.. Raseinių arti cukraus fabriko. Priežastis parda
pav., Kraju par., Gyveno 266 Silver si- vimo kitas biznis.
So, Boston, Mass. Ji pati ar kM kitM
82 W. Taylor st. Chicago, III.
No.1906.
teiksis duoti žinia adresu:
Pigiai ant pardavimo puiki buezerne
Balto* skurelė* sinkš- i
Povilas Stankevicze
ir groserne. Biznis se^nei iszdirbtas ir lai iškimšti apdarai, per a-.J
319 llllh Place
Roaeland, III.
gerai eina. Kosiumeri*r geri. Praszau tu galu bėga auksuoto*'I
Bustos, auksuotas kyyžiuf J
Pajieszkau savo brolio, Tadeuszo Pui- atsiszaukti ant adresu: i
4 ant nugaros parašas, |
szio, Kauno gub., Raseinių pav., Eržyil- (III—2)
Antanas Linauckas
auksuoti lapų kraštai, runi j
kos vol., kaimo-Rimszu, gyveno Worce- 1317 So. 4th st.
Philadelphia, Pa. dintkampai. Prekė. 05 c]
ster, Mass. Jis pat* ar kas kitM teiksis
M
duoti žine adreso:
•IT
Jonas Pulszis
Reikalingas vyras ar vaikinas prie
810 W 82 st.
Chicago, III. „Lietuvos” Redakcijos gerai pažiDalan
Baltos celnloido* gražų* laprtlūl, Urudo kaip
Pajieszkau savo szvogerio, Juozapo tis lenkiszka kalba, rastyba ir gramati
kareivos, Suvalkų gub,. Kalvarijos pav, ka, gerai galintis versti isz lietuviszkos
las/ėyita, Midi, žvilganti;
-Lubavo parapijos, isz kaimo Rutkcs. in lenkiszka kalba. Norintis užimti szi
«a^*oao-Sjik*uotaa Uell>
darba
tegul
paima
bite
koki-etrai
peni
isz
Jis pat* ar kM kitas teiksis duoti žinia
kas irfcvfetkelė žaliai* Irkilietuviszko laikraszczlo ar knygos, isz.teW3bTt(ttv>p*nai«, rasadresu:
85 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti II altnonlu
dini kampai, lapų kraštai
verezia ih ’enkiszka ir pristunczla paro
Ona Stepsziene
bagbtai svilinti. *u vV-na
443 S. Canal st.
Chicago, III. dyti savo darba. Kurio bus geriausias
kauline ant vidurio kabuvertimas tas gaus viela.
43 Pasako* iš gyvenimo lietuviškų Valių bei
Pajieszkau savo brolio, Modesto BartVelnių, *urinkto* D-ro J. Basanavičiau*. 470
puriap , Chicago, III. ĮSOS m. Šioje knygoje
‘kevieziaus, kaimo Jungino, Už ve n tos
telpa keli šimtai mitu pateku: apie rojų
parap. ir Petro Urboną vieži aus in Kur971 Užmušima* caro Aleksandro IT. Paraše
(dangų), čyščiu. pekla; apie giltine, mare,
«,Prūsijos Lietuviu Dainos“.
na* Gražy*. Išleido Kusiv. Liet. L* tov. Chiketera, apie dvaae* (dūšia*), velniu*, 4u vaiszenu miesto. Jie patys ar kM kitM teik
cago.
IU.,
įsos.
puri.*.
Knygute
aprašo
ki

dinimaai
ir tt. Pasako* užrašyti* i kloję
Surinko ir ptidedamM anas per Rež’a,
limą ir lankstymas! reVeltudjiško Jude limo
kalboje kokioje buvo pasakotos Kauno gub,
si* duoti žine adresu:
Rosijoj. kova au earizmn Ir. kaipo pasekme
Neuelman
’
a,
Dr.
Ssuenrsin
’
a,
bei
kitus
pagal kauniečiu kalba. Suvaiką gub. tagal
PetrM Bartksviczia,
m* kovos, utmušima minstojocaro..... ,.15o
suvalkiečiu kalba.Prutu Lietuvoje pagal Pra
rinktM arba sutaisytas dainas lazleido 1135
šu lietuviu kalba. Dzūkijoj pagsl druku kalba
Hygiena. Daktariška knyga ari* moks
541 Main st.
Cambridgeport, Mass.
irtt Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nulas
anie
užlaikytas
sveikatos,
iš
kario*
gali
be
savo paties kMzta
pagelbos daktaro iš*igvdyti nuo daugybės Il - * 1 perk* ši* knyga. Preke neapdar.... 1150
Pajieszkau ."Vinco Braniszkos, Jono
----------V. Kalvaitis.
49.OO
gu. Chicago. IH-. 1*V7. pu*l. 1XL Kalta knyge • Apdaryto*
lė privalo rastis ktekvleeuose namuose, nes
4-d 11 mano atsiminimų (sn autoriaus paveik
Litvaiczio ir Petro Petrusevlcziaus, visi
Ji lotyniškomis (lietuvlszkoms) raidė
slu). Parašė Dras Vincas Pietaris, spaudos
kas Ja su atida perskaito*, pateikto apalsaugo
ti nuo tūkstančiu Ilgu..Ūžiatky t ičielybėje svei
kaimo Kibartu, Vilkavizzkio pav., Su mis atspausta, per 400 pusiu didele kny
parugė Dras J. Basanavičius, Chicago. 111.,
kata. pailginti savo atūži ir užaugintinveikai*
1906 m., puri. 301. Gražio* apysakėlė* iš gy
valkų gub. Jie patys ar kM kitM teik ga su 780dainelių. Japrisiuncsiaapservenimo sodiečių.......................
7oo.
ir tvirtais savo vaikeliu*.................... .85c
11512 Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piešiny* 67 Lietnviško* Pasakos Yvatrioe. Dali* I. Su
sis duoti žine adresu:
geta valosi in namus už 32.00.
rinko Dr. J. Basanavičių*, Ohieago, IIL. ĮSOS
Dro L. Wehlam. II angliško išguldš kuu. V.
Joa Stankeviczin
*
m. pusi. 380. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
Dembakl*. Chicago. IU , 1900. pust 80... .15c
V. Kalvaitis,
kinga Ir žingeidžių pasakų. Kaa šita knyga'
1970 Lietuviška* I^mentnriu* su poterilte,
Box 220,
Danora, Pa.
Tilsit, Germany.
ture*, tam p«ru ir gražiu pasakų aiekado* ne
katekizmai* ir mistranturu, Vilniuje, 1863.

A. OLSZEWSKI,
924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL
' ■ a ...»

pusi. 63....................,uį.............. ............ 15c
1480 Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikėjl-

„Lietuvos“ slunsto* aukos 300
dol. Soctjalistu partije priėmė.

Apgarsinimas.

mi«kl..mok*Hški ir draeMjteksi politiširi. An
tra laida su priedą, Chicago, 111., 1901,

507 Gnmto* Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Baceylčia, spauda „Melavę*." Chioago,
III. 1903. puri. S09l Knygele su daugeliu pevelksleliurgyvullu.vabalu, žaviu, žmohiu, me
džiu Ir akmean, trumpai, a iškiši ir supranta
mai išaiškina gamtos Istorija, ypač tuo* da■tykus, ant kuriu žmones nuotatai žiuri, bet ju
gerai nesupranta..................................... SOo
AON Gimto* pajiego* ir kaip Iš ju naudoti*. Pa
gal Bitnera sutaisė Szernas, Cnlcago. Ill. 1904
puri. 888. Svarbio* mokiliškpa'verte* knyga,
su daugybe paveikslu yvalrin " .tnertju ir
—kitokiu prietaisu zat išnaudojimo gamtom*
pajiegu... ........................... .'................. 5Oc
516 Iš kur atsirado musu naminiai gyvuliai Ir
auginami augmeny * ? Pagal Lunkevlčiu sutaisė
Szernas, Chicago, III 19cl, pnaL 78. Su paveik
slėliai*......................................................... S2Oc
5Q5 Kaip gyvena augmenys* Chicago. 111,1901,
pusi. IK. Su paveikslai*. Aprašo yvairiu* mu
lu žemė* augalus, Ju sudėjimą, atmainas gy
vi ir plėtojimąsi nuo nrenkiausiu augalėliu Iki
' didžiausiu ir tobnlMIusIu......................... 35c
545 Nematomi priešai Ir draugui žmonių, pa
gal Bittnerl *utais< Szerna*. Chicago, Iii., 1905.
rusi. 111 Su paveikslai*. Aprašymas visokiu
veislių bakterija, -mikrobu, bacHliu ir kitu
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sias ligas terp žmonių, kaip tat: man. chole
truks. Preke neapdarytos....*...... tl-95
ra, nupus, difteri ja, siSli* yn geriau žinomas
Apdaryta...................................................... 8150
neng pnncusllgė. ir U--......
300
«N Lietuviško* Pasakas Yvairtaa. Dali* IT. Su M3 Paėjima* organiško svieto. 1
rinko Dr. J. Basanavičius, Chicago, III. lv<«
šutai** Ssernas, Chicago, III.. 1
pusi. SSOk Telpa čia SOS gražia, žingoidžia ir
Su paveikslais. Yra tailstorijai
juokingu pasakų, bovyjančln kiekviena (kai
vunu nuo senu šen kauti u Ištini _____ ___ ■
toj* irUausy toj*...........................
61.9 5
nikus ifttyrinMimu* susektus požemiutuose
Apdaryta_______
...........r...
_______
............................
___________ 81.50
t.luogsniuoee. Knyga didelė* moksliško* ver69 Lietuviško* Pasako* Yvšlrto*. Daili IIL Su
tfa......................................................................35c
risko D-ra* R*M*iavičliu. Chteago, III.. 1904,
Senu Gadynių linyke Sutvėrimai. Pagal
pusl 83X Telpa čia SOS gražia Ir labai Juoktog 566
Hutehinsona sutaisė 8zernM,Chioago.IU.,1960.
brutuosc apdaruose......... L................ 81.50
pusi, 87U Su paveikslai*. Aprašo seniausiu ga
dynių yvairtu* (atvėrimus gyvenusius ant sė
70 Lietuviško* Pasakos Yvairios. Dali* IV. Su.
mės dar priel atsiradimu ėmogaus. Sziaadien
rinko D-ras J. Rasanavtčius. Chtoaro. IU. 1906,
• sutvėrimu tusus žmones kasdami gilius
puri. 868. Telpa Čia SS4 labai rražto* ir uži
•ulinius, kanalus, ar imdami ii temis anglis
mančio* pasakos, berijančio* kieky iena *k*l
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čielus
tvtoja ir klausytoja................................. 41.125
nesugadintus kunus, kurie liaudies yra įsta
Drūtuose -pdaraoM ;...w.................... 41.50
tyti y vairiuose mušėjuose te iš ju žmoni* mo
97 Pamokslai Išmintie* ir Teisybė* išguldinė.tl
kinasi pažinti, kaip sena yra musu žemė, kiek
v
galvosiu visu amžių. Chicago, III., MM. pus
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
lapiu 183 Szitoje knygelėj telpa 138 gra
sio žvėrie* kūno užaugo eilė žemė* keliolikos
žio*. Juokingo* ir tšmlattago* pasakaitė*. K a*
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą ko
nori turėti gražiu, Juokingu ir pamokinančiu
mės sluogsnlu.kuriuose tu sutvėrimu kūno*
skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, o turės
randa, mosklinėiai apskaitė kaip sena yra mu
ka papotakoti Ir ant krekvteno kiaušinio mo
su kerne ir kaip seniai atsirado ant jo* amokė* duoti išmintinga ataakyma........ 5Oc
............... ................... di.oo
1OO Pataka *ple “
ta............................ 41-95
motn valkHicd*
ta ir Nedega, principai priglm
[imtinio *nvargu iškentėjo.
.Ui.IMS.puri M.9O«
______ visatos dranga su morališkų i mokslu
___________________________ Mo, UI. 1904 peri *1.
ant sau paremtu. Visiem* suprastina.,-------Apv*akHite L ToUtojau* 14 gyvenimo ataskoprof. Dras L. Buecbner, pagal XIX vokiška
llfku kaimiečiu: ii-a-idi norinčiam Bllll
fu Ida su matai* vrl<Wk»i» JI senesniu laktu
tinti su buriu ir sanlygoia* gyvenimo inaritolietu vilkai perguldd Dre* J. Sriiupas. Chicago
llšku kalmteėiu; Ji vėrčia įkaityto)* Jausti
Hl., 1ŪS, pusi. MO, su paveikslu ir biografi*
drauge su prtetegtaii vargu žmonėmis.... 15c
pašalinu*. Yra tai mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo su
£94 Robinsonas grasins. Graži Ir morališka
saka. Antra pertaisite laida. Chicago.
rėdymu............................................. ....... SI.50
Grasiuose, drūtuose spdaruosa....... 89.00
1908 puaLSS...................................................... 85c

Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera A49R Lietuviška* Sapnininkas, surinkta* ta
daugelio (vetlmtautišku *auilninku ir lurėdyužeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
’ ta* pagal Ukra persiškai eųtlpUškasapnininką
zą Wilkauskl, turtingu ar beturtis; rodą
— su 810 paveikslu Ir aprašymu planetų bei
p. A. Olszevsklui, Chioago;
paslapčių, kokia* aenove* žwouėa vartoju inkožname dalyke. Degtine ir alus pul
spėjimul ateitie. — Goriausiai išguldo vtoo
924 33rd Street, Station 60.
klus^sa p nuo. Chicago, TU. 1886, pu»I. 306 5Oc
ku*. Neuimirszkite adreso:
Pagarbus Tautieti!
J. Wilkovski,
1515 Nsujaa Ptlnaa Orakulai arba knyga bur
Pasiustus Jus 17.1.06 isz Chicago*
tu. monu Ir visokiu paslapčių, ir praktišku C.
118 Grand st.,
Hoboken, N. J.
3300 (dol.) apturėjome ir nnoszirdžiai
C- St. Oermaiu Delnažinyatė, au paveikslėliai*
Surinko ir išguldė iš įvedinu kalbu J. Laukto,
dek avoj ame aukautojam* už tokia gau
Chicago, IU., 1904. pusi. 41& Knygos formatą*
6*9 ooliua, ant viršau* apdaru koltcruotaa posia auka ir Jums, už pristatima. Tiki
Lietnvlszkas Bankas.
vntkslai bnrtlnlnko ruimo. T ra tai didžiau
mės, jog ir tolesni*! neatsisakysite szelpsia Ir praktiškiausia knyga monu, buriu ir del
Po valdžios tiesom. KapitolM 350.000.
nai Inystė* mokslo........................... *8.00
ti Lietuvos 8. D. Partija, dm sze valan Depozitams mokame 2| nuoszlmczio.
Apdaryta..........................
88-50
da jai vienai prissina stoti in atvira ko Siuncziame pinigus in visas dalis svieto. 1519 Priedeli* prie HetuvUHco klaualmo, Chica
go. IU.. 1906, puri. 38. politiška* Lietuvos
va su carizmu, kitosgi partijos pasidarė Laivakortes parduodame ant geriausiu
kl«ni«i"(s*.............. ..į^..... ...7.... 15c
1591 Paslapty* Magijo* bei Spiritizmo šviesoje
tai legaliszkos, tai pakripo in reakcijos laivu visu laiviniu kompanijų.
mokrio. Pagal evetten* <*MttahM teakiškai
pute, pv. mu* kaningužial, kurie nuo
•utatee F. J., lietuviškai verte J. Lauki*. ChiB. MACK,
•ago. BU 190*. peri. M. Yru tai išaiškini
Kristaus vietininko gavo prisakima, kad 212 First st.,
Town of Lake Auga.
mas monu darymo. Dsb)
' Elizabeth, N. J.
gomte niek* lietuviu nepr
cara
garbintu,
kaip
garbinu
HgszioL
Brach 102 Ferry st.,
Newark, N. J.
Vėl draugyste lietuviszka, tsutiszka,
pirkę šia knyga atrasite
lite, ne* aiškiai
pt 1* ir Ja* te
po vardu: Kunigaikszczio Gedimino No. Jie ir klauso, ant koino žingsnio dabar
lytos viso* ri*£
paveikslai* p
I ant Town of Lake likosi uždėta lota gainiodami revollucijoa darba ir joa
1595 Rankvedi* gromstnfašjrtenl. Pamokinan
ptrmin
žengimą.
L.
8.
D.
Partija
tokiu
vasario 1906 m., saleje ukeso A. J. Bierti kBV*sM kaip rašyti gfemsta* vteokluoe*
reikaluose in visokiu luomu žmones: in gimi
zynskio 4600 So. Pzulina ui. Susirinki budu turi dabar kariauti su earo ir ku
ne*. draugu*, prekėju*. ponus, kunigus, ■nigu
reakcija,
o
su
demokratais
gali
..Lietuvoe
“
Keliaujantis
Agentas
mai bus laikomi subatoms 9 valanda va
rtdnlnku* ir in pati cara. Tclpgi meiliški laiš
kai jaunikaičiu in margina* ir merginu in jau
•žalimais
eiti
tik
visiems
dalike,
k
y.
nu

leido*! važinėti po Pennsylvanyjo* apy
karo. Ateinantis susirinkipM bus sunikaičiu* reikale susipažinimo ir apsivedimo.
»u turtlngcm* apsivedusiu*............... ..lOc
Cbicago, Iii., 1896. pusi, llft................ 400
batoje 3 d. kovo 1906 m. ant katro už- vertime carizmo. Bet demokratai cara gardas ir pirmiausiai apsilankys Sbenannori
nuversti
nuo
sosto
daugiausiai
pra13S9 Žodynas. Ta* pat* kaip MT. 1.887. tik pll aio Dcd* stvzilsv*. KosMdŲ* vienu** akte.
doah
’
ryj.
Per
ji
galima
iszsirMzyti
prsszome visus brolius jsunikaiezius,
Pagal lenkiška sutaisė K,B-* Ir M. P-ta. CMnsi apdan t»« braniriH. grasi* morokko od*
e*«o, IU. ĮSOS, pusi S*./Šita komedija buvo
(čia audime nėr* nš MkkloJ..... $7.00
kad susirinktu ir instotu in ta draugy szimai*, memorijaiais ir tam paoMzlals „Lietuva” ir gauti visokias knygM iszkelte kartu* lošta Itetuviškon draugystes Pe
terburge, Maskolljoje. JI yra aalkoMto*
ste. InstojtmM yra tik vienas 31.00. netinkaneziais, pagal m u* nuomons, leistas „Lietuvoe” ir užrubežyje. Km
valdžios oenzuruota Ir
veikalą su torteu* ir neveUutflia Loekoono
Deltogi praszome pMiskubii pakol pigus inagiala Suprantama mes Jus nuo au ko norės,bus aprūpintM jo kuogeriausiai.
Liet ava parsiųsti. MaakoUJo* valdžia jo* oar
grunos, Cbicago, TU., ffts, pffl •įKy.ž’*
StantUBo nodraodžta..................................... SOo
įsai eistuve.
pstHct* reikalai pakėlimo ųioįrriŠM*. Ji se
instojimas, ba po trumpo laiko instoji- kų ir azel pi mo dėl ju neatkalbame, tik
mM bus daug didesnis. Pirmu kartu taremegi iazreikszti savo nuomone, ne*
pakėlimo....................
gana daug prisirasze in szi* Dr-te. Ant ir Jus, GuodotinM Ponuli, syki paminė
Dykai, Dykai per 45 Dienas.
Pagal Ol1300 Rankvedis augt
oenzuro* daletot* te gali būti Lietuvon siunurėdo liko iszrinkti: K. V. Dobkievicz jote savo laikrasztyj, jog S. D-tai dar Km prisiuok ui 21c. markiu aut paeito
lendorta. Harrey, Mi
eiMMb......................................................... ..
Laukte, CMeago. IU.,_ r------------ —
prez., G. UksM vice-prez , F. Bailio telp sakant nesubrendo vyrai......... ' Na, kantu ir sidabrini deazimtuka ant ap969
Mindangi* Lietuvos karalius. Chicago. IU.
praktiškiautia knyga' tMaroktnlmnl at
ižOO. pusLB. IstorMtaa psvelkMn* penkiuose
tiek
to.
Dar
syki
dekavodami
ui
aukM
*km
kalbos
paštam
peė/sšvd
be
pageibo*
sekr. prot., V. Buda sek r. fin.; V. Milaaktuose.
Lenkiškai paraši Julius Hžffncki.
garzinimo
kusta,
savo
adraea
Ir
6
adre

k1MbJo. Jo* žodžiai Šra sutašyti trejopu
szevic* kMierius, J. J. Eitas, S. Maroin* ir laukdami daugiau pMlliekam su aoci- sus savo draugu, aplaikys M. J. Lyon
du: kaip rašėsi, kaip^fr*------- -------kn>ga yra taip gerai *uf
keviez, A. Bainer, globėjai kasos,
J» jaldemokratisskais pMveikinimais Jums Co. didžiausia kaialioga ir sekanesius
gu», nor* ir taažtauite
gali
ir aukautojams.
llmokti angliška kalbm.
Bierzynski marszalka.
daiktus
dykai:
&
knyga*
liatuvinkai
voApdaryta................. ............................
Ui „Darbininku Balso” redakt.
Cbicago. Irt. ĮSOS, puri. M. Tite knygute teip
klsika ir anglinka žodyną, vertes 31.4)0: ĮSUS Žodyną* anrUšUpiMtreiško* kalbos
J. V.
[dali* II f. Šutai J A. LŠūls, Chicago. IU.,
Istorija
apie
kare
Japonu
su
maskoliais,
to*. pusl.SSS, Cta -ta»l Hm* sngllėku* žo
26 Gray st. Bilvertovrn London E.
džiu* išguldytu* )ietuvi«k*l. Prie kiekvieno 471 Akyvi apsireiškimai
vertes 25c; medega vaistu su naudingais,
Englaod.
receptais, vertes 50c; monu ir burtu
Pajieszkome savo szvogerio, Juozo i5.n.oe.
žaibal, griausmai. lietu*
na* žodta paienkliutiu k*r»yvoni» literate*
knyga, auksine špilka vertas 32.00; auk
4M&
Lukszeiczio, Kauno gub., Telsziu pav.,
Srle kokio skyriau*'runa tiko* Ji* priguliirtt.................... .................
nygo* formatas 6*9 coliu*.
—1-------so
žiedą,
verias
53.00
(tik
paminėk
kokio
•Nzrjndaicziu kaimo.
Deszimts metu
ra/r kampai drūto*. gAiloš mc
•kuro*. 473 Mokslą* žpta žeme Ir
Auko* reikalams revollucijinlo size); S paveikslus; stebuklinga Įtampa;
šonai audimo, ant nugaros
kaip Amerike. Turiu prie jo labai svar
*o literom*, lapų kndttal giartntn
judėjimo Maskoiljoj.
aukso plunksna Ir peesdti su tavo vardu 13127 Žod|»a* itetuvIškal-aaflMkoa Ir snyli
iv kaip iškasi, tam yra
bu reikalą. Jis pats ar Icm kitas teik
-H* Ir k* i p jo* toU vteMnl-itetnvIAkos kalini [aki oaljr* — I it II. t
■ Kansas City, Kansas. A. Luobikis, J. ir aditsu. Mes uitai duodame szituos
sis duoti žinia adresu:
Iišlieto*
kometos Ir kiy- Kr. 1336 ir Kr. 1.12^ vienoje knygoje. Yra
Dialtuva, A. KavaliaackM po 31.00; J. daiktus dykai, kad kiekvienas tbretu
(III—9)
Aleks Ragauskis
II kurio*
8 High st.
NMhua, N. H. Tampančius, M. Czepailis, A. Marcln- musu kata Uoga, o aplaikas musu katukevieze, V. Žemaitis ir J. Bulloois po lioga vis k* nors pirks. Pas mus galite 1869 Gyvenimą* &v, Tėvo, PopieStaut UrnaPajieszkau savo brolio, Jono Tiltino,
dlkto IX, vsldžiuiio apMtalteka *Mta Ryma
50c.
Sykiu 36.50.
gauti ka tik norite; gyduolių, auksiniu
ano 1033 iki 1044 matų. Am BųH ptehntf po
Kauno gub., Sziauliu pav., Radviliszkio
tpl* gyvus daik
piažių švanttaybę. tegul perskaito šit| kn^daiktu,
knygų,
muaikalinku
instrumen

Chicago.
Ant.
A.
Mislelio
vestu
vi
u,
yol., kaimo Vismontu. Jis pats ar kas
tu taisė SetlM,
kjtM teiksis duoti žinia adresu:
per patarime A.,Krikszczluno suaukau- tu, drapanų ir ta Adresuokite' pas mu
r,.
Karoli* Tiltin
I Visokius lietuviškus šo
521 Elizabeth st. •
Kenosha, Wi*.
Lith. Medinai Book Co. J.A. Agenęy,
riškai. Kiekviena* žodi*
GltMon, Wis. SurinktM ant J.Rznaro4Oc
(I-III)
523
Metropolitu
av.
Brooklyn,
N.
Y.
kio vestuvių. J. Sznarskis 32.00; J.
colius.
Nepam imkit adreso. Daugiau* nebus
Fsjieszkau savo broliu: Antano ir Po Kremlis, J. Petrauskis, J. Petrauskis, P.
darai, sidabrini* literos
viIoUoksu.AnUnM dirbo Baltimorei prie Petrauskis, J. Pdirauskis, 8. AndrekusJ pagarsinta.

Czia talpinam* partijos atsakymą:

J. Laukis

Pajieszkofiinai.

Didžiausias

No. 1901.

No.1904.

Nekokiai Jurgis Vencas isz PilUburg,
Pa. prisiuntė 82.00 prenumerata už
,,Lietuva" už 1906 meta, o nepaduoda
ui koke ypata, ne los ypetos adresa.
Prlsiunsk adresa, kam turime siupst
„Lietuva”.
Red.

... "

Knyga Katalicgas.

007 Ar

■kūpa* Valančiu* rV'alsnčauskas] neigtt lietuvystės? parašė kn. Dembr
■__ .__ do Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Chicago, Iii, 1901, pusi. 37.L5c
641 Geografija arba Žeme* aprašymas. Pajai
Geikie. Nalkovski ir kitu* sutaisė Ssernas,Chl*
cago. III. 1899. puri. 409. Su paveikslėliais. Ai
škiai ir suprantamai aprašo visa musu žeme,
jos pavidale, diduma ir platuma, jos kalnus.
Ju vardus, augšti. vulkanus metančius iš savęs
ugnį; iš kokiu sluogsnlu susideda žemė, kur Ir
kiek Joje anglių, geležies, aukso, draskos ir
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu: ju
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys:
— suras, prėski, saldus ar kartus, koki Juose gy
vūnai gyvena, ir tt. Kiek kurioje žemėje yra
gyventoju; koki ju tikėjimai, raibos, papro
čiai. užsiėmimai; pramonės ir ttesos.koki m te
stai, tu kiek gyventoju, pabriku, pramonių;
kur koki orai: fa lėtai, karščiai, lietu* ar gie
dros ; kur koks ilgis dieno* ir naktie*: kur vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
lete dienu uenusiteidžia arba neužteka, ir
tt. Preke.......................................... (9.00
Apdaryta................................................... 19-50
058 Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų Ir
kn. Krauciuno prova su laikraščiu “Lietuva"
buvusi bslandžio mėnesyje. IrtZJ, Chicago. III.,
pusi. 686. Yra čia surinkto* visos tikriausios
žinios apie Chicagos lietuviu* Ir visa kn.
Kraučiuno prova, kuri tesėaljter* dienas kriminališkamesode, žodi* in žodi; telpgt foto
grarijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno,
••Lietuvos” išleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicago* šv. Jurgio IteL bažnyčios SI.OO
Apdaryta........ .TT............ ...........
41.50
Ikmė*. PapteM
i*l. 97. Aprašo
3 m. maskoliai
ušpuolė ant beini

15e
009 Kaip žmogų* gyveno, ant šerne** Paraše S.

M. Išleido?. M. D. pusi. 47. Chicago, IU.
. Knygute apiako visa žmogau* gyvenimą ant
Ūme* nuo pat jo tteiradimo iki pasiekimo,ci
vilizacijos. » paveikslėliai parodo senove*
žmonių vartotu* akmeniniu* Inrank ius, na
mu U tt............................................................. 1O»
r5 Lenksi Ir Lietuvi*! nuo HM iki 1430 m.
Parašė pagal lenkišku* istoriku* Žemkalnis.
CJiicago, III.. !*», pusi. 64. Yra tai aprašymas
Llbtuvo* *n Lenkija susivienijimo ir Jo pasek
mės. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuainlkščiate: Ketetnėin, Vytautą iš kitai*, ka
perskaitė suprasite, ar mums prietelystė len-.
ku naudinga, ar blėdinga.................. .....15c
678 Lietuviu pntėvlai Mažoje Asijoje nuo se
novės iki jie pateko po valdais penu. Parašė
Lietuvos Mylėtojas, ( h. ago, IU.. INO, puri.
883 ir 4 didelės m* po*, paroda n čio* vietas, kur
senovėje lietuviu pratartai gyvens 800 metu
prieš Kristau* gimimą......................... BOc
703 Po priedanga Sventiaybė*. Istorines apy-

>8 Rašto Istorita. Pagal A. B. Schnitzerį
■statot Šurnas, Chicago, IU.. pust 304. su pa
veikslai*. Aprašo kokiu būda žmonės rašyti
išmoko, kaip išdirbo raštų kiekviena žmonių
tauta, koki raštai buvo senovėje, daug tn«tų
prieš Kristų, kad* žmonės vietoje rašto varto
jo mazgelius ant šniūrų, išptaustymu* ant
medžio, išlcapojimu* ant akmen*. piešė pavaikriu*. te tik nelabai sental daėjo Iki *lųdleninio alf*i>etn. teip kad pasidirbo s«u ke
lia* dešimti* ženklelių (litarų), su kurtais dabar gali parašvti kiekvieną žodĮ ir viskaapkslliti teip gersi, kaip te gyvu žodžiu. Yra
tai knyga, kuri ištlkro žmogų interesuoja, p*rodrdsms kaip tobulinosi ant svieto ra-

amai aprašo vis** t d*ll*
istorija, teip kaip dldeW„
analai atsako reikalams
.................................... J2«o

hu žmoni* u Ju jmsibli
žmonių ftažlu. Mula U
kana* plunkate
panašus. Rašto
ru žmogų ant t
■~>a Jį
® t—i»<
EedTdelil

*

L 1 E T V VA

=

—

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y.
A. LesniewSkis, 144 E.Houaton SU

Dr.O.C.Heinė LIETUVIU
DENT1STAS.

Pasirodavyk su. Liet u visiku Daktaru

MABJA DOWIATT

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendroii*,
19 Athens Street

DAKTARAS

Kaubo gub. Szaullu p*wleto.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry gi.
A* Stanelis, 76 Van Buren St.

723 W. 18th Street.

BROOKLYN. N. Y.
Btan. Rinkevriczius, 78 Grand rt.

Priima ligonius kožna diena
nuo 8 iki 12 ryto. .

- OFFISAS:

SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczls, 133 8. Main rt.

Kerte 3i*nos Ir So. Hilsted nlycziu.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantaucka*, 39 W. Porte? St.

’’ ČHICAGO,

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponia, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. MD.
L. Gawlts, 2018 N. Wa*hington st

ILL.

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

_ PHILADELPHIA, PA.
1028 So. 2nd St.

M. A. Ignotas,

Kaulai kur tu

SCRANTON. PA.
Joseph Petrikis,
1514 Rot

labai iaztroukes, o
pu Ji galima atalvedyti, nu Jis turi
puiku Ir ualta baELIZĄBETH, N. J.
varakaalu, gardžia
runka ocziMCzena
Dom. Boczkus,
211 First st
\ arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszaigerus gauni žmogus
ffESTVILLE, ILL.
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
V. 9. Kreivėnas.
ilgiau su t*m irt* kalbėti negaliu. Lik
veiku turiu skubintis. Prie to Jis turi
BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonis,
63 Blendalą St. - pulkla'aale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocztu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pu ma
MINERSViLLE, PA.
ne, o uz jum patarnnusiu už dyka viso
Juozas Ramanauskas,
kiuose reikaluose ir provoae. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
SPRINGFIELD, ILL.
geriausia nakvyne’.
J/Klem^auskas, 2028 Peoria Road
Petras Szlakls,
TCILKESBARRE PX.
8321 Anbam av., Chicago, III.
A. P. Aieck, 60 N. Hancock st.
(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io Pi.)
WORCĖSTER, -MASS.
Telephonas Yards 6012.
Ant. Bernotas, 12 Hariem st.

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S. 8.

Chicago Metai Cliuic

Teiefonuot galima tas kiekwi*noa

Oras, kūrino mes kvepuajame. ••
Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar vandens, bot be deglo
(kvėpuojamo oro) jis mlrnta In kelias minutes.
Žmonas isz tikro serga tiek pat nuo iszalkimo deglo, kaip ir nuo stokos
maisto — nors dsgls yra 11 nonas! Kodėl? Todėl, kad jei gleivines plėvės tavo
p? a u ožiu nėra sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti deglo per deitkatnas sienas oriniu celių.
Dr. Jean Sirrom’a Plauozlu Kartuoles pagimdo sveika padėjimą plaucaiu
audiniu ir gleiviniu plėvių iszklojancziu orines selea. Tai yra tikras vaistas
nuo Kosulio, Szaiczio, Karsztlnes ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plauozlu — Pneumonijos ir Džiovės.
Jei sergi taipgi negromuliojimu, tai Dr. Jean Sirrom's Skilvio Kartuoles
reikia vartoti drauge su Plauozlu Kartuolemis
’ •
Preke 61.00 už bonka arba 0 bonkoa atsargiai supakuotos siuncziamos blle
kokiu adresu už 65.00, apturėjus pinigini prisakė ar bankini czeld.
Tikrosios turi musu parasza ant kamszczlo.

Morris Forst and Co.,

Pittsburg, Pa.

Vieninteliai agengai ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.
Dr. Jean Sirrom’s
Dr. Jean Sirrom’s
Kepenų Kartuoles
.
-•*
Skilvio Kartuoles
61.00 už bonka
_
61.00 už bonka
Vartojama daktaru ir Llgonbucziuoee pe visa svietą.

• GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4
Mc KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažailis, 524 East Si.
J. LAUKIS,

> ya
ll3

keliaujantis agentas.

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus,
Felik. J. Gal m Inas
Stanislovas Valaskas.

=.3

Kur gali gauti „Lietuvą”

Naujausiai Iszraslos Medicinos: Maujausmusu vaistai yr* pasekmlngteast gydo dangyb*
ilgu . Plaukus tikrai stangina, slinkimą, jdelskaaas, papuovkn* ir dangei kita ligų sn nnnjan
siu budu Radlkal gydymas, paraškykite pas

„Lirtuvoa” redakcija turi savo agentu*
Brooklyne, PhiladelphijoJ, ir Baltimore

New York ABrooklyn, ū. 8. A.

Sztai agentu adresai.

Silpni, Nerviszki ir Serganti vyrai
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligą komplikacijoms, tu turi rašyti arba at*
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasimelavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą,
, stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi j’uo«
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nudegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per naktį, skausmą strėnose, inkstą ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslią ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma, i Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
,
Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*

ProL J. M. Brundza

-

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2-nd St.,
Boston, Mas*.

F. J. Mackevicz, 83 Endicott St.
Baltimore. Md.
Wm. J. Momn,
8. E. Cor. Sharp & Camden *tr.

344 S. State Street,

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

924 33rd 81.,

DR. B. M- ROSS
/
Daneszu visiem kad szioee die
nose asz perkeliau-savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE 8T.
ROOM 506,
5TO FLORO

CHICAGO, ILL.
Czionai sn dadėjimu yvairiu elektrogydaneziu maszinu ir instrumentu,
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
isz tirti j u ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 23 metu ažzsavo
praktika paszvertbziau vien ant gy
dymo uzsisenejusiu ligų ir pertai
szendien esu pasekmingiausias specijalistas viboį Chicagoi. Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nes jos yra mano išrastos ir man
vienam tik žinomos. Per laiszka
arba'asabiszkai duodu rod%dykai.

Vyrams Tiktai!

Naujas Budas

Kaip bu*i Chlcagoj Ui aUilaakyk in

iszmokti dailiai r^szyti be mokintojo pa
GALERIJA MOKSLO gelbės, nuo 24 puslapiu, 10 centu (mar
844 South State St. Chicago, III. kėmis).
Ineiima* Dykai.
Patemyk Rtebaklua Ostėelogijoe
, , ,,
„
Fiziologija*
M
„
Neurologijos
ANGLISZKOS KALBOS
„
„
Pathologijo*
Mokykis pradžia žmogiszkoa rasos nuo su isz tarimu klek vieno žodžio lietu visi
lopazio iki grabui.
kai — sekanczlai: snow (sno), sniegas,
Milžiniszkurnai ir keistumai gamtos..
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 vtaaraakezlo. know (no), žinoti, leaf (lyf), lapas ir tt.
Papra*xyk dažluretojo prie dura lieta visiko* Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su priKaygos. visai dykai! A teisiau kitcziadlea.
•luntimu $1.25. Pinigus yra geriausiai
844 South State St. arti Llarrlson paialurti per „Postai Money Order” ant
CHICAGO, ILL.
ežio adreso:

Gramatika

P. Mikolainls,

Nerviszki Vyrai.
Vyram* raikaiaujantiam* pagalbos prjtlunahs
kopija garsaus racapte dykai. Na O.O.O.
no apgavlngus vaistus, tiktai recapji i OM-a

Šri paaaraa yr* vyram* sugriauto* nerrUakM atetemos, karte per savo jaunyste* klaida* ja
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
bandė pateu tuotus apvann<M* vaistas, elektriszka* diržus, “specialistus - Ir kita* attikusias be
varta* gydymus. Nao diria nepsgysite, o n uolė
tai vartodami raistas sanalkyaite pilvo itebesiojlma. ažnuodtastta visa sistema ir padarysite
Savo liga neiszgydoma.
Daag metu asz kentėjau savo jaunyste* klai
das, nervisskutna. naktinius tekėjimus, skoka
Uny nu,lipimą Ir tt. krtp peiksiąs pirkau Ir var
tojau visokias patentuotas gyduoles ir viską ka
tik iszgirdes. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti I* firopa pageltos jteesrotf pas garsu daktarą,
kurs mane ir iugyde.
A
To daktaro recepte, pagal kuri man vaistei
buvo nžraszyti, *n ir dabar tartu pat sava. Kaip
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu asz žinda isz
patyrimo, lodei asz noriu ir kitus pagelbsti. Ka*
man apraszys savo ilga, asa jam į iilusžn UŽaa•natvtame lalszke to recepto kopija su patarlmainalykai. Au jau gavau szlmta* laissku ton
▼ten szlos szalies krasatn nuo vyru, kurte raazo
kad Imdami veista* pagal szy receptą steiszkai
pagijo, teip kaip ir asz.
.. -w
Recepte užraszytl stiprus bet aevodlngj vai
stai ir receptas taip paraižytas kad vaistas ga'ima gauti kiekvienoje geroje aptiekoje ui magus

iszvilioti nuo jus pinigus, a^ parf uoti jumis
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu pateniysiie
mane kame nors neteisinga, galite tai paganyti
šaltame paesiame isdkrasstyje.
8*1 pasarga gal nebus daugiau garsinama,
taigi raižykite man szlandlen, o gausite to reklo jom* kusta. Adresuokite:

f. Beahoo,

P. H. bcx 655, Chicago, IH.

arti Harrison ui.,

CHICAGO,

Plati kiantis Sergantiems.

nA

Chicago, III

i

Szaltinis Sveikatos

Pas Hituos agentas gausite „Lietuva”
-už 5c. kas subata.

Iki 500 rubliu, rublis po.*.............. 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. 52±c
Virzz 1000 rubliu, rublis po............... 52c
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
• 80c. ant paėsto kasztn..
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
6 suvaikucziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per,.Lietuvos” redakcija, adresuo
dami:
A. Oiszevski,

OfflMJ zlMarytat kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietą Ir vii r
OM 6 Iki 7 vakaro. Neddiiom ir šventadienom nuo 10 iki 12. •

Chicago Medical ditiic,

KOZMINBKl & YONDORF,
73 Dearborn st.

Brooklyn, N. Y.
E. Froomes,
73 Grand it.
ą.. Dlržulaitis, 155 Metropolitan avė.

. .m*b A n ■ ■■ -i I f
Pinigu Prekė.

=
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Box 15, Station D.,

New York.

Knyga

Naudinga

VISIEMS

KNYGA

dykai!

vyrama! •

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatiškai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savižagybę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas tpėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

Maszina Odeli Typewriter No. 4,
kurios iksziolei preke buvo 610.00, dabar
ja galite pirkti už........................... $6.95
Mat mes nupirkome Mitu mani n u
1000 isz vienos euban krūty tusios firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi
giai. Maszlnos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuejamoe
maszlnos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szl 1000 iMparduosime,- ,t*i jau
kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasztuoja po 610.00. Taigi pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 66.95 pas:
A. OLSZEV8KI,
942 83rd St.
Chicago, UI

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

Dr. J. Kulis

Szitos Knygos gaunamos mano
knygų yartkiotnvel

F.PBradchulis

Kalbamokslis lietavtaskoa kalbos

Attorney and Connsalor ai Liv.

Apie žemes vidurius I dalis, su pa
veikslėliais...... . ..............................4e

Ckanber o! Commerce Bldg. Roon 709

. 30c

Apie žemes vidittlus^il dalis, su pa
veikslėliais ...................................
8. E. Uornar LaSalle A Wa»hlngton rta,
Kaip gelbėti gymi! ■*> isspuUmo... .8c
CHICAGO, ILL.
Telephone Main 8642.
E. JĄflOKASTAS,
WieniuUli*lietuwy* advrokzta*, baigė*
mokslą JurtspradencHoe czion Amerikoj
TID6IT, GERMANY.
Wed*prowa* kaip civriliMka* teip n
Knygų zpauztovM-’' Pinigu* reiki* 1m
kriminaliMka* wi*uoee guduose.
Be*. 8112 8.Halsted arti 81 mm. Augzzto prižiurti.
Tel.Yerd* 6046

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydanesioa, tik už 62.C0.
Jei nusilpneje plaukai slenka* reti.galva pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke

reikalauji pagalbos, nelauki
toliau, vartok jas dabar, nes toliaus Ju
preke bus triguba. Norintis atsakyme |
Lietuviu gydytojas ir klrurgaa
gauti su rodą, teprls’unczia 10c. stempo8255 S.Hahrted st., Chicago, III mis. Nuo musu metodus tuksunoziai;
Gydo visokiu ligas moterų, valku ir pasigelbejo. Paraszyk slankiai ka nori.
vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokiu limpancziu,
užaiaenejusias ir pulaptingu vyru U,

Jon. Zabukevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančią,
Box86, bu^^ paduudame čion kelias;
Garbinga* Profesoriau;

New York City.

Brukuojamos Maszlnos Pigiai!
Dabar yr* gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Maazina.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
ir leisti jai įsisenėti per hesumanymą tą daktarą ir ją neturėjimą geru vaistą, arba
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie .stovio ligos ir padėjimo
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokią
nieką, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiaus
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrą teip moterą; kožnas
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.
€
Daugumąs stebisi, klausdami, kokiu bądu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. institutas išgydo ligas, nuo kurią kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?
%
Atsakymas lengvas: Tokiu bądu, kad Dro E. C. x Collins Med. Institutas
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurią pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligą su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausią iki svarbiausią ligos apsirei
škimą ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistą iš visą svieto Salią, terp kurią dau
gelis yra išrasta pačią InstituR) daktarą,kurią niekur
kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligą nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltinluSveikatos,
Iszgydyta nuo
iBzrydytM buo
Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moterįtr^^mauzi^bcitos poniams, tai matyt iš daugybės padėkavonią sskos vidurines

MONUS
Knyga apratnnd

metus; kankino man. didelis plovimas, skau
damai stHnose, gžlimas viduriu, kojų, skau
dėjimas galvos ir UMllpntjimas; mCnesioal gi
apsistotas baltosios vii mane naikino. Par vi*| t| lalkf perleidau daug visokiu, daktaru ir
suvartojau danę visokiu aliejų bei vyn^, bet
veltai ir Uk kada aprallau savo ligf joms tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
lias visai llgliau, imdama tuosjralstu*. oi ku
riuo. stanilu Tnmistel lirdlng* padėkavone
T. VyslookienA
n Saratoga St,
Oohoea,
T.

kaipo pavyzdį,

Daugpilis Profesoriau ir Specialiste:
8a linksma lirdžia pranaiu Tomistai, kad
eslu visai sveikas ir 1 luoša* noo reumatizmo
B
skausmą ir diegliu peMuoee, rakote, kojose
tr strėnose, kurte mane taip buvo suvergi
kad vos pa*jau; perleidau daug daktaru *aulnusli| save specialistais, bet vis be naudo.,kol
_ _
nedaslgirdau apie jąs^ ganųjį Institute,
a per
per
lt| e.
----- ------------------ --------- 1*, velydumas pas jį kreiptis visiems savo tautieCistos. ligydytasis,
i*46Hud^n^’*M‘“
lUb^udson SL,
Allegheny City, Pa.

ligos.
M. Vidicziene
Westwood,

liielas Profstoriau:
PraueUu Tamlstaljog esto pasveikęs 1« li
gos, noo kurios mane gydote — perta n kaus
llapinimo, uždegimo puslSs, lytiško* sllpnynubiglmo rttnens. nemigos, nervHkumo,
skaudėjimo strėndbe ir abelno nusilpnėjimo
kaip yra s oražyta Jūsų knygoje ant pusi. 88
Vadovas į Sveikatą. Jųsų specialUHd vaistai
mane galutinai ižgydg ir dabar džiaugiuosi U
tavo Iširti ingo fteimyniSko gyvenimo Dėl artymo meilės noriu eita pagarsinti apie tai savo
vleutauėiam*. esantiems tokiame padėjime
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo
‘41jbHUFr“Ma‘dina*
<
Box 3»,
je——, Mj^Ue ,

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 — Užkietijimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurines si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudSjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negailimo, Netikusių sapnų,
Nutegimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant-kuno ir proto, kaipo
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu.
Nuo Spiegimo ir Užimo<alvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus* į šitų
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs
kam ižgydymą, visuomet savo.žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pageltos.
•
Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk. lOcStampomi persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof.
Dro D. C. knygą, 129 pusi. „Vadovas < Sveikatų”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knvga yra
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir natriai dadėta 11 anairaialrimn
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