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Metas XV

Balandžio mėnesyj car isu rykštėmis ir tai tik ui tai, yra už organizavimą policijos Kalbos mokslo vadovėliu nuo dvarponių žemes ir jas, ir nepriimama tarnauti poli
randas užrubežiuose turi mo kad jie, pasiremdami ant ca užlaikymui tyarjioB. Pracu- ėsanti priimta P. KriauŠaičio mažoms dalims, pardavinės cijos valdybose. Dabar, ra
kėti palųkenas nuo ten už ro manifesto, išsirinko to zija reikalauja, kad policijos gramatika. Gaila tik, kad- žemės reikalaujantiems ūki
šo laikraščiai, toksai paliepi
Revoliucija Maskolijoj.
trauktų paskolų ir paluke- kius naujus valsčiaus virši oficierai, prancūzai ir išpaniPaskutiniuose mas esąs panaikintas ir kata
Svarbiausi caro rando dar nas tas turi mokėti auksu. ninkus, koki jiems patiko. jonai, butų neprigulmingais, toji gramatika jau gerokai ninkams.
bai dabar yra — rengimas Tuom tarpu to aukso nėra ir Mat jeigu žmonės naudojasi kad jie raportus tfšdavinėtų šentelėjusi. Reikia tikėtis, laikuose, vienok, ūkininkų Ii karna musų krašte vėl gali
rinkimų į garsią viešpatystės nėra kur gauti. Prancūzų iš carp jiems pripažintų tie vien Morokko sultonui, Vo kad netrukus pasirodys tam bankas buvo vien įnagiu vei ma busią užimti valdžios vie
,L. U.’
durną. Kas išpuls iš tų rin paskolinti milijardai jau su sų, už tai juos kankina žiau kietija gi reikalauja, kad jie reikalui natoj ų, visai gerų simo maskolių Lietuvoj, iš to tos.
gramatikų: tokios gramati banko lietuviai negaudavo
kimų, sunku įspėti. Randas tirpo biurokratų rankose, jie ri to paties caro kareiviai.
butų po valdžia ^eutrališko ką dabar bus reikalingos ne paskolos. Nežinia, kaip da
Iš" Gardino.
tiki, kad per rinkimus pereis kraštui nė jokios naudos ne
Įtekmingiausias Europoj krašto komisorlai
Vokie- tik seminarijoms, bet ir šiaip bar bus: maskolių norinčių Gardino gubernijoj atsibu
jo įnagiai, kurie nedrys stoti atgabeno. PatB randas savo, bankierius, Londono Rot- tija per oficijališ^bs laikraš
jau mokykloms.
Lietuvoj pirkti žemą yra la vo rinkimai delegatų į pro
aut kelio sudemoralizuOtiems laikraštyj, nors labai atsar ' schild, ant parlamento susi čius garsina, jog ii greičiau
Vilniuje gautas iš apšvie bai mažai, o dabartiniuose vincijos kongresą. Išrinko:
biurokratams. Jeigu gi iš giai, pagarsino, jog jeigu ne rinkimo, užtardamas už bė pertrauks tarybaa,^)asitrauks
timo .ministerijos popietis, neramiuose laikuose tokių 3 žydus, vieną katalikišką
pultų kitaip, taigi jeigu, ne galima bus gauti užrubežiuo gančius iš Maskolijos žydus, iš konferencijos, negu daleis,
kad galima įvesti lietuvių visai nėra. • Jeigu komisija kunigą ir 4 dvarponius. Apie
paisant ant visų besistengi- se naujos paskolos, kad ir ant kuriuos dabar Anglijos ran kad vokiški pavaldiniai Mokalbos mokslas Vilniaus dvie pirks žemą, tai ją turės par darbininkus ir kaimiečius ži
mų policijos, sodinimo į ka didelių palukenų, palukenų das pradėjo vaikyti laukan, rokke butų po valdžia pran
jose vyrų gimnazijose,4, reali davinėti lietuviams, kadangi nių nėra. Gal jie visai ne
lėjimus visų įtekmingesnių nuo seniau užtrauktų pasko apreiškė, jog jis gali užtik cūziškų oficierų.’ » Pranfcuzinėje mokykloje if Prozoro- nėra maskolių Norinčių Lie rinks.
nepatinkančių randui žmo lų negalima bus išmokėti.
rinti, kad išduotus maskoli ja gi vis nesutinka statyti vienės mergaičių gimnazijo tuvoj ant ūkių apsigyventi.
nių, išrinktų energiškesnių Taigi caro valdoma milži škoms valdžioms pabėgėlius savo oficierus po kontrole je. Apie Kauno,^--Šiaulių,
Iš Kauno.
V daugiau ir jeigu jie paimtų niška Maskolija, teip gausiai iš Maskolijos, jos be tirinėji- svetimo komisoriaua Nega Panevėžio mokyklas‘popiety, Geležinkeliams nuo Virba- Valdžios Kauno mahome]
liaus į Peterburgą ir Balti
viršų, jeigu užgirtų durnoj visokioms dovanoms gamtos mų sušaudo. Rods maskoli lint nesutinkančioms pusėms je visai nepaminėta,
škiems
prisakyta, kad neda- tonams, netoli kapinių, daleidaugiau žmonėms duodančias
apdovanota, atsirado tokiose škas randas per savo ambasa susitaikyti, tas klausymas Vilniaus mokyklose lietu leisti gabenimo iš užrubežių do pastatyti mahometonišką
laisvės tiesas, tai, kaip užti ekonomiškose sanlygose, ko dorius tokius apkaltinimu* perduotas specijališkai komi
vių, kaip ir lenkų, kalbofe iš ginklų ir revpliucijinių ra mečetą (bažnyčią). Iki šiol
krina arti Wittės stovintis
kiose niekada nebuvo. Gam apšaukė melagingais, bet visi sijai, kuri, kaip mano, suras guldymui vyriausybe pinigų štų, atidarinėti prie žandarų jie Kaune neturėjo savo me
urėdninkas, caras, kad ir su ta Maskolijai davė viską, žino, kad caro ambasadoriai pamatus sutaikymui Prancū
neskiria. Už tų kalbų mo visus siuntinius. Iš to prisa čete, nors čia yra keli šimtai
kareiviais, išvaikys durną ir
gausiai apdovanojo ją viso paprastai slepia peiktinus zijos ir Vokietijos. _
kymą turės užsimokėti patys kymo žandarai net per daug mahometonų šeimynų.
valdys Maskoliją teip, kaip kiais turtais, bet laikomi valdžių darbus, ypač slepia 26 d. kovo į Washingtoną,
tėvai arba žmonės, kuriems naudojasi, dėlko valdžios
valdė iki šiol, -taigi visai ne- tamsybėse, supančioti valdžių nuo užrubežių. Be abejonės, nuo Amerikos delegatoWhite, tas dalykas rupi.
Iš Kauno gubernijos.
nuolatai gauna skundus nuo
siklaus žmonių norų.
Kauno gubernijos pradežmonės tų gamtos dovanų Rotschildo apkaltinimai ne atėjo telegramas^ jog nesuti Šiomis dienomis, dėl lietu tavorų siuntėjų.
Rodosi, ir daugelis rinkėjų
damųjų
mokyklų direkcija
kimai terp Prancūzijos ir Vo vių ir lenkų kalbos išguldy
nemoka priderančiai išnau bus suvisu be pamato.
4i
mano, kad randas-iš tikro doti. Greitais žingsniais ca Kadangi caro sostas re kietijos, beveik išnyko, bet
mo, Vilniaus realinėje moky Vilniaus, Kauno ir Gardi paskyrė šiuos lietuvius mo
7
teip rengiasi daryti, kaip pa- ro viešpatystė artinasi prie miasi ne ant žmonių užsiti- Amerikos delegatas nesako kloje buvo susirinką tie tėvai no
general-gubernato  kytojais: Martyną Simonaitį
t . sakė ansai urėdninkas.
Dar(į Vyžomis), Juozapą Tvarriaus paliepimas.
bankrutystės. Randas netu kėjimo ir meilės, bet vien nieko ant kokių .pamatų pa (lietuviai ir lenkai), kurie
| bininkai turinti tiesą dalydauskį
■ (į Kupiškį), Ignotą
11 d. Vasario, general gu
ri pinigų nė išmokėjimui 100 ant kareivių karabinų, tai statytas susitaikymas, katra turi mokykloje savo vaikų.
* vauti rinkimuose atstovų
Iš lietuvių pusės buvo G. bernatorius išleido į žmones Kolosauskį (į Pabaiską) —
milijono rublių Japonijai už caras ir rūpinasi labiausiai pusė nusilenkė.
rengia susirinkimus ir ant jų užlaikymą karės nelaisvių. apie kareivius, juos savo pu
Landgsbergis ir J. Jablon paliepimą rusiškai ir lietuvi Ukmergės apskrityje; Juoza
nutaria boikotuoti tą caro Kreditas Maskolijos teip nu sėj visokioms menkos vertės
Išpantya;
skis. Buvo galvojama, iš škai. Paliepime, terp kitko, pą Gvildį (į Čepėnus), Augu
dūmą ir daryti tą tol, kol ca
puolė kaip griūvančios Tur dovanoms stengiasi palaiky Išpanijoj, ypač provincijo kur gauti tų kalbų išguldy pasakyta: „Uždraudžiu val stiną JakuČionį (į Gulbinus)
ro randas neprip&is durnai
kijos. Yra tai tikrai užpel ti. Štai vien Varšavoj 110 se Katalionijoj ir Navaroj mui pinigų. Tėvų, kurie stiečiams, sava valia, nelei — Panevėžio apskrityje, ir
pilnų parlamento $esų ir kol
nyta likimo bausmė, gaila kareivių išdalino orderius užgimė maištai, pasikėlė šali save laiko lietuviais, yra čia dus tam tikrai vyriausybės Pranį Daugirdą (į Paduby
neįves visuotino balsavimo
vien, kad ji pasiekė ne kal Šv. Onos už nuopelnus jų su- ninkai Don Ci rios’o, kurie labai maža (apie 10); ar pa valdžiai, atstatinėti nuo vie sį) — Šiaulių apskrityje.
renkant atstovus.
____ _______
_ ______
_ tų: mokytojus, valsčių rašti
kalbantiejie
namieje
čiausią biurokratiją, bet sun valdant sukilusius žmonis, nori išversti d; įbartinęw val- norės
- Teip stovint dalykams, šią
džią
ir
ant
sosto
palodyti
lenkiškai
mokyties
lietuvių
ninkus ir rinktinius valsčių
kiau puola ant sprando nė- taigi už skerdimą laisvės ir
dien nieks dar negali įspėti,
Don
Carlosą.
•
•
kalbos, dąr nėra -Alpios. ir seniūnijų valdininkus
kuom nenusidėjusiu, biuro 'gimtiniam kraštui trokštan
ar bus kas iš rinkimų, ar gal kratijos išnaudojamų Maskcr čių žmonių.
Randas sumobllitavo^etu- Taigi, jei mokinių tėvams už prieš sukankant tam metui,
dytojai su savo pulkininku.
jų visai nebus. Antai, Ma
lijos žmonių.
Lodziuj, Lenkijoj, Štrai- ris kariumenės ’ korpusus lietuvių kalbos mokinimą kuriam jie buvo išrinkti; se Buvusi sušaukta valsčiaus
skvoj, renkant darbininkams
prieš šalininkus Don Carloso. reikėtų patiems užsimokėti, niūnijų ir valsčių kuopos (su
neva jų atstovus, jie ant juo Caro valdžios meldė Pran kuojanti darbininkai Richte- Tas jau rodo, kad sukilimas tad-viena šeimyna tam daly eigos) turi daryti- nutarimus sueiga. Ką valstiečiai išsi
ko už savo atstovą surašuose cūzijos bankierių paskolinti rio dirbtuvių, užpuolė ant neteip menkas, jeigu jo su kui turėtų įnešti po kelias apie visokių savo mokesnių ir tars, kas nemalonu pulkinin
pastatė šunį; kitur — dirb daugiau pinigų, kad ir ant dirbtuvių direktoriaus ir valdymui reikia mobilizuoti dešimtis rublių, ir, žinoma, šiaipjau priedermių paskir kui, jis tuojau ir rėkiąs: ,,ogi
tuvių dum traukį. Vilniaus didžiausių palukenų, siūlė sunkiai jį pašovė. Iš Lenki su viršum šimtą tūkstančių realinės mokyklos mokiniai, stymą ir pildyti juos; nuo to nagaika!” Visus senuosius
ir Kauno didesnių dirbtuvių kaipo užstatą geležinkelius, jos dabar valdžios pradėjo kareivių.
• nororos-nenoroms,' pasiliktų kių nutarimų darymo tos viršininkus vėl paliko val
vaikyti
laukan
ukėsus
sveti

muitus
ir
degtinės
monopo

stiečiai. Už monopolį, kurs
darbininkai suvisu atsisakė
be lietuvių kai bis išguldymo. kuopos atsisakyti negal.”
mų
kraštų,
ypač
nekenčia
lius,
bet
bankieriai
atsisakė
stovėjo užkaltas, gruzdie
Filipinų salos. 1
dalyvauti rinkimuose. Ne
Todėl lietuviui kiek mums Taigi general-gubernatočiams
reiksią užmokėti 800
žada darbininkai dalyvauti duoti, kol caro valdžia ne Austrijos pavaldinių.
; Ant paveržtų. Amerikos žinoma, nuspręsta: „juokinių rius nori, kad žmonės, jei įsiDarbininkai
visoj
Maskoliduos
žmonėms
konstitucijos.
rublių.
Su valstiečiais karei
rinkimuose ir daugelyj kitų
nuo Išpanijos Filipinų sa tėvai už lietuvį kalbos iš geistų kur atstatyti nuo vietų
joj
ant
Velykų
rengia
vėl
vi

Caro
randas
siūlė
Prancūzi

viai
elgėsi
labai nežmoniškai.
miestų.
lų, vėl Čiabuviai smarkiau guldymą realinėje mokykloje mokytojus, raštininkus ir tt.,
suotiną
štraiką.
Randas
už

jos
bankieriams
net
6
—
6|%
Gal ir pats randas nedary
sukilo. Suvaldžius' motos patys nemokės nieko, kalbos pirmiaus išdėstytų valdžiai Suimtų esą 12 vyrų. Suim
tų tų visų komedijų su rinki ant metų palųkenas, taigi tikrina, kad tas nepasiseks, giminą, dabar sukilo pulajo- išguldymui pinigai reikės su savo reikalus ir išdėstę, lauk tuosius, sako, labai primušę.
Kareivių žmonės biją pikčiau
mais, jeigu jo padėjimas ne dvigubai didesnes už palu- bet, matyt, pats ne labai tiki nai ant salos Samar. Čia rinkti iš tų lietuvių, kuriems tų valdžios sutikimo.
savo
užtikrinimams,
kadangi
kenas
nuo
seniau
užtrauktų
negu juodašimčių.
būtų teip blogas. Jis sten
buvo jau smarkus mušis terp rupi kalbos reikalas Vilniaus
į
didesniu*miestus
sutraukė
paskolų,
bankieriams
siūlė
gėsi su kariumenės pagelba,
amerikoniškos kariumenės ir mokyklose, mokytojas už lie
kuri, kaip iki šiol, dar vis 1-Į—2% pelno už tarpininky- geležinkelių batalijomis, kad sukilusių čiabuvių: Mūšyje tuvių kalbos išguldymą ims
Iš Latvi|os.
Iš Šiaulių, Kauno gub..
klauso netikusio caro, nutil stą, bet ir teip geras ant pir suštraikavus geležinkelių tar likosi užmuštų ir pašautų tiek, kiek bus iš tų pinigų Liepojui suareštavo revodyti žmonių neužganėdinimą. mo pažvilgio išlygas atmetė nams, su kareivių pagelba apie 30 amerikoųiškų karei gaunama, bet nedaugiau, liucijonierių Cirkulą. Jį ap Švietimo ministerija užda
Griebėsi reakcijos ir persekio bankieriai. Ir nėra dyvų. galima būt palaikyti bent vių. Prapuolė ir amerikoni kaip kiekvienas kitas už savo skundžia už padegimus ir iš rė mergaičių gimnaziją. Kiek
vargo, kiek rūpesčio turėjo
jimo visų laisviau manančių, Juk caras ant Maskolijos so terp didesnių miestų trukių škas gubernatorius, asabiškas darbą mokytojas.
plėšimą dvarų
bėgiojimą.
Dabar
užtikrina,
sto
vos
laikosi,
revoliucija
šiauliečiai,''iki ministerija
kimšo į kalėjimus visus neiš
draugas prezidento Roosevel Nuspręsta teippat padary Apšvietimo ministerija-dabuk
didesnė
dalis
darbinin

užima
vis
didesnius
milžini

tikimus, turinčius savo no
to, Curry. Kas pu> juom at-v ti ir kitose Vilniaus moky leido privatiškose Latvijos leido jiems įsikurti Šiauliuo
kų
nepritaria
visuotinam
škos
viešpatystės
plotus.
se tą seniai geidžiamąją mo
rus. Piudė vienas tautas su
sitiko, dar tikrai nežinia.
klose. Norima visur padary mokyklose mokyti latviškoj kyklą mergaitėms. Jau ke
štraikui,
bet
apie
darbinin

Gali
ateiti
laikai,
kad
revokitoms, sjundė tamsias mi
ti teip, kad kiekvienas moki kalboj^ bet baigą tokias latvi letas metų, kaip tenai buvo
nias ant apšviestesniųjų, po liucijonierių neįstengs suval kų pritarimą ar nepritarimą
nys ar mokinė, galėtų moky- škas privatiškas ir valsčių išguldomas mokslas.
Visa
licija rengė skerdynes, bet dyti nė kariumenė, caro so randas negali juk žinoti. Ir
ties, jei panorės, lietuvių mokyklas, turės paskui lai gimnazija buvo laikoma šiau
pirma,
kada
rengiami
buvo
stas
gali
sugriūti,
o
Maskoli

ir su tuom nenuramino jau
kalbos. Tas dalykas turi kyti maskoliškose mokyklose liečių ne vyriausybės, lėšo
laisvės reikalaujančių žmo jos žmonės gali nepriimti pa tarnaujančių ant geležinkelių
Iš Vilniaus
rūpėti visai Lietuvai, ir lie egzaminus maskoliškoj kal
nių, bet labiausiai sau už skutinėse netvarkos valando ir ant pačto štraikai, randas 21 d. vasario, y imlaus ka- tuviai, tikimės, pasirupys, boj. Ant miuisterių susirin mis. Taigi iš to jau galima
kenkė, nužudė kreditą užru se, be jų atstovų pritarimo, teipgi bandė užtikrinėti, kad talikų dvasiškoje seminarijo kad jų kalba Vilniaus moky kimo užgyrta teipgi Varšavos sprąsti, kaip ten reikalinga
bežiuose, o be to kredito ap užtrauktų skolų. Ne dėl štraikų nebus, o vienok jie je kn. Kukta, Rietuvių šv. klose butų išguldoma visiems universitete parengti - kate buvo tokia mokykla. Teip,
sieiti negal. Vargas spau meilęs laisvės Prancūzijos užgimė ir tai veik ant visų Mikalojaus bažnyčios^klebo mokiniams, kurie to išguldy drą lenkiškos kalbos ir lite norint įsikurti mokykla, rei
džia žmonis, žinoma — labiau bankieriai nenori carui sko Maskolijos geležinkelių ir nas, pradėjo išguldinėti lie mo norės klausyti.
ratūros, tuos mokslus profe kia laukti metai ir daugiau,
gana
ilgai
traukėsi.
linti
pinigų,
bet
todėl,
kad
iki iš vyriausybės pareina
beturčius, bet ir turtingųjų
tuviams klierikams lietuvi Vilniaus realinėje moky sorius galės skaityti lenki leidimas, bet užtat uždaryti
Laukia,
matyt,
randas
ir
neturi
užsitikėjimo
ant
tvir

padėjimas
eina nieky n.
škąją kalbą.
kloje lietuvių kalbą išguldi- škoj kalboj.
jau leistaijai mokyklai už
Daugelį dirbtuvių jų savi tumo jau pradėjusio braškėti didesnių žmonių sukilimų,
Į
pirmąją
lekciją
susirinko
nės,
turbut,
J.
Jablonskis.
todėl
į
neramesnius
apskritenka vyriausybei ir keliate
Iš Minsko.
ninkai uždarė, turtingiausi caro s^sto. Ant galo, ban
visi
lietuviai
kliqptea£
Atė

Mokyklos
direktorius
to
pa

prekėjai . nusiban krutina. kieriai, Maskolijos reikalau čius siunčia vis daugiau ka jo daugelis ir leųjkųpasiklau norėjo ir Jablonskis mielai Babruisko tvirtynėj kari dienų!
Kas turi kiek pinigų ir jeigu jamus pinigus, turi surinkti riumenės. Dabar po ginklu syti. Seminarijas rektorius, apsiėmė; dabar laukiamas tik škas sūdąs už buntą, nu Visos mokytojos ir moky
sprendė ant pakorimo 8 kar tojai pasiliko be vietų. Mok
gali, už pusę vertės parduoda nuo Prancūzijos žmonių, o stovi su viršum milijonas re- supažindinąs kl
su
lie

Vilniaus
mokslo
globėjo
pa

ąprvos
kareivių.
Tiek
jų
ne

eivius. Pakarti juos nepasi slo vyresnybė liepusi išmokė
ką turi ir su pinigais nešdi tie, juo geriau pradeda pa
tuvių
kalbos
mofy
tvirtinimas.
sekė, kadangi revoliucijonie- ti jiems metų algas, žinoma,
nasi į užrubežius. Pinigų žinti netikusią caro valdžią, išvežė į Mandžuriją per visą štai s žodžiais p llo i klierikarės
laiką.
Tas
aiškiai
ro
iš Šiaulėnų, kuriems atimta
juo
mažiau
savo
sunkiai
už

Maskolijoj nėra, užrubežiai
kus, išrodydamt£. fi^ą lietu Į kontorą žydų mokesčių, riai juos išvedė iš kalėjimo. mokykla, kišenių. Ministe
do,
kad
caro
randas
žmonių
dirbtais
pinigais
nori
padėti
teipgi jų neduoda.
vių kalbos mo
Ino reika ant Užpilto gatvės Vilniuje, Pružanoj, Gardino gub., rija prižadėjusi mokytojoms
sukilimus
pačioj
Maskolijoj
netikusiai
caro
valdžiai.
žydai savo atstovu | provinciRandas, negaudamas pa
lingumą Vilniaus vyskupijos
skolos užrubežiuose, norėjo v Tuom taypu caro tarnai, laiko už daug pavojingesnius kunigams. Baigdamas savo įsiveržė 10 ginkluotų vyrų jr jališką konvėnčiją išrinko sa kitur vietas. Kasžin, kaip
už karą su Japonija.'
pažiūrės į jas tie tėvai, kurie
paveržė 500 rubl.. Nežinia,
paskolą paimti net priversti nuraminimui krašto, griebia
kalbą, palinkėjo pasisekimo ar tai buvo revoliucijonie- vo rabiną.
turi
vaikus tose mokyklose,
nai nuo Maskolijos žmonių, si kuo didžiausio žiaurumo.
moksle
žodžiais:
„Tegu
jums
kur tokios mokytojos ir toki
riai, ar jų firma užsidengę
Prancūzija
Iš Lietuvos.
leisti bondus ir. assignacijas Londono laikraštis „Times”
Dievas padeda F I įskui kn. plėšikai, jų nesugavo.
mokytojai bus naujai paakitfj|^|
pagarsino,
jog
Chersoniaus
Iki
šiol
dar
Prancūzija
ir
viduriuose viešpatystės, bet,
Kukta nurodė Iii irių kal Vilniuje maskoliškas ran Po lenkmečio, tuojąu po tif Teippat įdomu, kaip
1863 metų, katalikam^ teip
persitikrinąs, kad tuom keliu gubernijoj, atkakę į kaimą Vokietija visgi nesusitaikė bos vertumą, jr
jus lenttmą ir
das
rengiasi
sutverti
specijaStanislavov
kazokai
ir
artile

pat
ir stačiatikiams, vedu Šauliškiai elgsis dėl mergaiant
konferencijos
mieste
Al*
nedaug surinks, o visai nugražumą, ir tomu bodų pralauktąjįdar- lišką komisiją, kuri, su pa- sioms katalikes, buvo ligšiol
. puldys kreditą^ užrubežiuose, ristai per visą dieną pririštus geciras reikaluose Morokko. dėjo savo
gelba ūkininkų banko,
atsisakė nuo savo mierio.
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kalbų daug ko męs pramok- kaltinamu, ^iršininkas ,at to Dr. Strong laikė kalbą* Irvin, Pa., viii užprašyti at 24 d. vasario minėta drau
stame ir nemažai pasinaudo sakė, kaįl patepimas parėjęs kurioje išreiškė, jog jis gir* siųsti delegatus ant konven gystė parengė balių su pra
jame. Po kiekvieno pasi nuo Suvalkų general-guber- dėjęs daugelio kapitalistų iš cijos, nežiūrint ar priguli kalbomis. Ant baliaus buvaikščiojimo sugryžtame į sa natoriaiis; bet kada tuodu reikšt* nuomonę: jog geriau prie unijos ar . ne, visi gali
vo lindynes kaskart via. kiek vaikina pa re it alavo paties to esą duoti darbininkus užmuš siųsti po kelis delegatus iš liucijai. Surinko 115.05. Pi
daugėlau išmanydami. Da paliepiiųo, uršininkas jiems ti, negu rengti įtaisas jų gy vienų Kasyklų, nors tose ap nigai yra skyriami L. S. P.D.
bar daug kuris ukininkas- nieko neatsaie. Tokiu bu vasties apsaugojimui' New linkinėse neprigulėtų prie 18 d. kovo turėjome bertainivalstietis mano, kad kalėji du visas’ dafykas nėmaž ne Yorke kas dieną užmuša po 9 unijos. Mes tikimės iškovo nį mitingą. Suvedtfs baliaus
mas jiems yra tikra moky- paaiškėjo ir tuodu mokiniu ypatas, kurias, prie geresnės ti unijos algas jums kaip ir rokundas, pasirodė pelno
, L. U. ’ tvarkos, galima apsaugoti kitų vietų anglekasiams. Ša u- $52.90. Pirmsėdis užmanė
kykla; joje ne tik patys tebesėd i ‘kalėjime.
nuo nelaimių. Pereituose kit susirinkimus prie mainų, nors pusę to pelno paskirti
daug ko pramoksią, bet, suIšMariĮoniškiu.
metuose, kaip Dr. Strong ir nebijokit nustoti darbo, sušelpimui už Lietuvos laisvę
gryžę namon ir kitus galėsią
(Ištrauka
iš
laiško).
išreiškė, 2500 ypatų likosi nes kaip iki šiam laikui, jei kovojančių, bet iš pulko pra
pamokyti. Patys valstiečiai
dabartės mato, kad ir jiems Nors dar nieko nėra laimė užmuštų, apie kurių užmuši darbdaviai išvarys nuo darbo dėjo šaukti: ,/vai-ai! vai-ai!
reikalingos yra sanjungos, ta, bet jau Lietuvos liaudis mu publika njeko nežinojo. už unijos reikalus, tai mes revoliucija! ir revoliucija! pi
kad ir jiems reikia vienyties daug yra atsimainius. Ne- New Yorkas esąs tikra žmo už kiekvieną užtarsime^ausi- nigų! ir pinigų! Tų pinigų
me darbą kiekvienam, bes negauna prasti darbininkai,
į burius, nes šiaip negalima minėsiti čia apie darbus mu nių skerdynė.
anglekasiai
susivienyję ir tik ponai”. Rėksmas pakilo
ėsą išrinkti nė gero vaito, nė sų jaunuomenės praeitos va
Nelaimė
kastynėse.
dirba
po
tiesoms
unijos. Per- teip smarkus, kad, pirmsėdis
ko gero nutarti apie valsčių saros, ypač rudenio, kaip
ir savo reikalus. Kalėjimas jaunuomeijės būriai, apsigin Fairmount, W. Va. Cen- kraustymas nieko nekaštuos, negalėjo toliau kalbėti ir iš
neapjakina žmogui proto ir klavę su revolveriais Brow- tiiry anglių kastynėse, 22 d. tik darbuokitės labui unijos aiškinti dalykų stovį. K;
minčių laisvės, bet visai prie ningo, po 30 ir daugiau, die kovo, atsitiko baisi dujų ex- ir permainymui išlygų. Ge Mikelionis kalbėjo, kad rei
šingai: norint atitrauktas noms ir naktims naikino val pliozija,'kuri išgriovė kauty ro Hnkėjantis, anglekasių kia sušelpti - kariaujančius
ėsi žmogus nuo paprastojo džios įstaigas, sudaužė visuo nių olas. Dirbo olose 150 draugas, Terptautiškas prezi už laisvę. Ir vėl išgirdome
amato, norint nyku ir nera se bažnytkiemiuose monopo darbininkų, iš jų daug liko dentas—John Mitchell.Terp- šauksmą: „vai! vai! mes jau
mu, bet dvasia, būdama liuo- lius, išdraskė, arba sudegino si užmuštų. Kastynių savi ta u t iš kas sekt, kasiertus — davėme, tegul kiti duoda”.
Iš Kalvarijos, Telšių aps.. Iš Kalvarijos, Su v. gub..
Sumanesniejie, manydami,
sa, augštai skrajoja padan knygas ir popieras valsčių ninkai garsina, jog 10 darbi W. B. Wilson.
9 d. vasario vėl mus buvo Čia sėdi dabar apie 160 gėse.
kad nieko nepadarys, turėjo
A. A. Appanaitis.
raštyuėse, išvarinėjo vaikus ninkų likosi užmuštų, 75
aplankęs skraidytojų buris. žmonių, vadinamųjų politi Taigi, kalėjimas, politiškų ir uždarė pradines mokyklas trūksta, kurių gal didesnė •i Ibelin, Pa. Darbai eina nutilti.
Mat šaukentiejie
Krėtė tuos, kurie ir pirmiau škųjų ,, nusidėjėlių”. Kas jų dvasios nenusilpnino, bet po kaimus ir bažnytkiemius, dalis likosi užmuštų, 25 iš čia gerai,dirba kiekvieną die aukavę laike prakalbų po 5
buvo gaudomi.
Krėsdami, dien atgabena kareiviai po ją dar sustiprino, dar dide nuginklavo ir išvijo žemsar- traukė iš olos sunkiai sužei ną.
centus, tai mano, kad jau
nežmoniškai elgėsi ir visiems keliatą naujų, gerokai apdau snę pasišventimo meilę sukė gins iš Bartininkų, Keturva stus.
daug davė, aukavę po 5 dol.
Butler, Pa. Darbai ei ir da noriai aukauja.
daug Išgąsčio pridarė. Įrem- žytų ir be jokio tardymo ir lė jų širdyje eiti, kaip ėjus, lakių, Gižų ir Pilviškių, kėlė
na čia gerai; dabar stato dar
Dvipatys milijonierius.
dami į krutinę durtuvą, klau teismo deda kalėjiman vie- pradėtuoju keliu, iki atsiek po bažnytkiemius demonstra
J. Stasiukelis.
sinėjo, kame yra ginklai ir nam-trims mėnesiams. Dau siant galas. Kalėjime, susi cijas su raudonoms vėliavoms New York. Likosi čia su kelias naujas dirbtuves ir
g&udomiejie žmones. Sa gumas iš suimtųjų nė nežino rinkę krūvon, kartais net už ir laikė prakalbas, kalbino areštuotas bankierius ir savi reiks dar daugiau darbinin
Iš Worcester,Mas.
kant: „nežinau, nemačiau” — už ką juos paėmė. Vienus mirštame savo vargus ir ru neit vestuvėse susirinkusiems ninkas geležies krautuvių, kų. Iš kitur pribuvę darbi Čia žmonelės juda, kruta,
kančiais mušė. Vieną vaiki apkaltina tuojau, kiti gi ir pesnius: apie viską gana kar po kaimus ir prokliamacijos milijonierius Thomas W. ninkai greitai čia gauua dar kiek gali, bet vaisių darbo ne
,
nę net buvo su savim išsivežę 2 mėnesiu prasėdėję — neži štai pasikalbame ir pabaigu buvo dalinamos dovanai, mo Kiley. Jis apkųstas už dvi bą.
matyt, kadangi vaisius darbo
ir saikino, gandindami pri no nė už ką kaltinami, nė sius savo kalėjimą draugus kesčius ūkininkai iki šiol bu patystę. Turtingam mat ne
naikina musų dvasiškasis
lupsią, bet nė iš jo, nė iš ki kiek teks sėdėti. Prokuroro išlydime, dainuodami laisvės vo neišmokėję (čyžė, padūmė pakanka vienos moteries. Jis
piemenėlis, kuriam rupi ne
tų nieko neišgavo. Išvažia draugas kiekvienam buvo pa dainą.
ir ugniava). Kalbose orato teisinasi, kad turi pakakti
labas jo ganomų avelių, bet
vo, nė vieno nesuėmę.
žadėjęs nevėliau kaip du mė Politiškiejie Kalvarijos ka riai kurstė žmonos, kaip į- nai pinigų užlaikyti dvi šei*
jų vilna. ,
Iš Courtney, Pu.
nesiai
nuo suėmimo, pasaky liniai padavė valdžiai šiuos manant ginkluotiesi ir reng myni. Apie tai nieks, tur
,L.U.’
Susiorganizavo čia pašelpiti, už ką kaltinamas; bet reikalavimus:
būt, ne abejoja, bet tiesos Y ra čia poras anglių kasty nė draugystė 18 d. vasario,
ti
esi
prie
kruvinos
revoliuci

nių.
Iš Užvėnio.
tie prižadai ir pasiliko priža 1) Kad butų paleisti visi, jos. Per mitingus ir vestu dvipatystės nedaleidžia.
Vienas lietuvis, D. Lekavi- bet iš 40 prisirašiusių sąna
Užjojo į Ušvėnus dragūnai dais: daug yra tokių, kurie
atsėdėjusio
jie
savo
laiką
(da

ves rinko pinigus pirkimui
čia,turi savo namą, groceriją, rių liko tik 25. Daug mat
Paskendo laivas.
ir pareikalavo trijų žmonių. jau ir po 2 mėnesiu yra atsė
bar
nepaleidžia,
kad
ir
kam
ginklų,
ir
teip
žmonės
buvo
,Vienas, Višinskis, buvo tada dėję, bet apkaltinamojo akto
Marblehead, Mas. Netoli o ant viršaus svetainę mitin* buvo pašauktų, bet mažai li
jau
pasibaigia
tas
laikas).
sujudę,
kad
namiej,
ar
išei

Šaukėnuos, jo neradę, dra- vis dar neturi. Nemaža yra
nuo čia paskendo„ laivasi gams. Aplinkinėse fabrikų ko išrinktų, kiek liks ant to
2)
Kad
tuojau
butų
atsių

goje,
seni
ar
jauni,
kalbėjosi
gumai pradėjo mušti jo pačią, tokių, kurie paskirtąjį laiką
„Lady Antrine”. Laivas per nėra, vien kastyuės minkštų liau, sunku įspėt, nes ausinė
sti
nusprendimai
(dabar
yra
terp savęs tik apie revoliucinors ji sakė, kur išvažiavęs jau yra atsėdėję, bet dabar
skilo pusiau ir nugrimzdo. anglių, prigulinčios Pitteburg padeda viską griauti (gali
daug
tokių,
kur
sėdi
jau
jinį
judėjimą;
sueigose
terp
jos vyras; paskui pašaukė dar ilgiau liepia patupėti,
Ant jo buvo 5 ypatos, ir jos, Coal Co. Stubos kompani griauti tik terp nesusipratu
daugiau
kaip
mėnuo,
nu

jaunuomenės
jau
negirdėt
rinktinį Merkelį ir tą tuojau arba kaikuriuos šaukia į Su
be abejonės prigėrė. Vilnys jos, pusiau sugriuvusios. Lie sių, neturinčių savo nuomo
sprendimo
gi
jokio
neturi).
linksmu
ir
romantiškų
daine

išplakė.... Išjodami, įsakė valkus, tenai tardomi busią.
išmetė ant krauto du prigė tuvių kožuoj pečei rasi po 2, nių. Kol žmonės neturės su
3Jr daugiau šeimynų. Iški- pratimo, vis atsiras norinti
sodiškiams, kad ant rytojaus Visi politiškiejie nusikaltė 3) Kad butų leidžiama vi lių, bet tik „Marsęlietė” ir rusių jurininkų kunu.
siems
’
matyties
su
artymaikitos
graudžios
revoliucijinės
tur atvažiavus lengva rasti gerą darbą griauti. Hero'•ris j ieškom uosi u s žmones liai, 26 d. vasario, išsiuntė
siais
giminėms
(dabar
tas
gi

dainos;
žodžiu
sakant,
viskas
Paskendo laivas.
lietuvius: kur ant yardo yra stratų niekur ne trūksta, ten
pristatytų į Užventį. Tie gubernatoriui reikalavimą,
nama).
ir
visur
atsimainė,
žmonės
nu

Boston, Mas. Netoli nuo dang tuščių bertainių, kur jie išnyko, kur žmonės Heroi-monės išsislapstė.
kad tardytų tuojau suėmus,
Užventyje suėmė 13. žmo ne po 3 mėnesių, kad suėmus 4) Kad valgis gavėnioje liūdę, laukia kasdien vis aiš čia, išplaukęs ant jūrių žve girdėt rėkavimai, ten lietu stratų liovėsi klausę. Rd.).
Čia susiorganizavo koks
nių.
Kaikuriuos primušė. dviem sanvaitėm butų teismo butų duodama be pasninko. kesnių apsireiškimų. Bet ir joti laivelis ,,Marry M. viai mylisi. Aplinkinėj yra jų
Tuos
savo
reikalavimus
ka

valdžia,
nors
jau
visai
sutrū

ten
„Alyvų Kliubas jaunų
Youug” paskendo. Buvę apie 300, terp jų yra visokių,
Visus suklupdė ir reikalavo, nusprendimas ir kad toleliniai
paturi
badavimu.
At

nėjus,
teipgi
nemiegojo,
gau

merginų
lietuvaičių”. Iš to
ant jo penki žvėjai ne sugrį yra ir gerų tautiečių, tik to
kad užmokėtų 900 rublių už sniai pasiliktų tokspat valgis,
sisakė
ėmę
valgį
vasario
17
dė
ir
kimšo
į
kalėjimus
vei

galima tik džiaugtiesi, jeigu.
monopolį.
„L. U.”
koks buvo duodama mėsėdžio (kovo 2) d.. Badausią, kol klesniuosius musų brolius, žo ant kranto. Gal jie pri kių mažai. Yra tokių,kurie
nežino kuom jie yra; yra ir ir merginos organizuojasi,
metu; jeigu to reikalavimo general-gubernatorius neiš- prisamdė žandarų ir daugybę gėrė.
iš miege.
Iš Pumpėnų, Panev. aps.. nenorėtų išklausyti, visi ėsą
vadinanti savę laisvamaniais, jeigu bunda
pildis
jų
įeikalavimų.
,L.U.
’
šnipų
ne
tik
po
miestus,
bet
*
'Sniego
lavina.
Tasai
Kliubas
28
d. balan
Dragūnų skraidytojų bū pasiryžę iki kovo 2 dienos
bet ištikro nežiiMnti, kas yra
Ir
ant
kaimų,
davė
manife

Silvkrton, Col. * Nusiritu laisvamanysta, jiems ne rei džio rengia balių revoliucijos
rys, kaip paduoda „L. U.”, badauti — visai nieko neval
Iš Ūdrijos, Kalvar. apskr.. stus ir išgalvojo ciecorystėe
si
nuo kalno sniego lavina kia nė laikraičių nė knygų, naudai. Tai ne paprastas
neaplenkė nė Pumpėniečių. gyti. Tokiu budu, mat, pri
19
d.
vasario,
pirmadienio
,;dumą
”
,
pagerino
būvį
kar

užbėrė Mountain Queen ka- ne priguli prie organizacijų. atsitikai, kad moterys ir mer
1905 metų 22 d. gruodžio, at verčiama kartais vyresnybė
vakarą,
į
musų
valsčių
at

eivių
ir
geidžia,
kaip
įmany

stynes. 20 darbininkų, dir Daugelis mano, kad svar ginos nori pralenkti vyrus.
vyko dragūnai i? ėmė medžio išpildytą-kaikuriuos kalinių
brazdėjo
6
kareivių
vežimai,
dama,
pratęst
būvį
savo
ant
busių kastynėse. laimingai biausia žmogaus pareiga yra Argi jos daugiau savo širdy
ti prakilnesniųjų musų vals norus, yfeippat buvo visi
čiaus vyrų. Suėmė provizo aną mėnesį pasiryžę badauti vedami vieno oficiero ir lie toliaus, bet nežinia, kaip tas pabėgo. Tokia jau lavina girtuokliauti, muštis, palei- se turi tėvynės meilės už vy
rių Antaną Laurynaitį iš dėl Grigaičio ir kitų Prienuo tuvio žemsargio Kasperavi jai pavyks. Kaip matyt iš užbėrė Shenandoah kast y nes. stuviauti.' Per porą metų rus? Gėda butų vyrams, jei
Smilgelių sodžiaus.
Kre- se suimtųjų; išgirdę, kad ši- čiaus. Paėmė į kalėjimą A. paskutinių nusidavimų, val Čia 12 kalnakasių likosi už kasyklose ir ant geležinke gu juos svarbesniuose dar
lių užmušė daugiausiai lietu buose moterys ir merginos
čiant elgėsi ne visai padoriai, tiedu nebus mirčia baudžia Krutulį iš Butrimiškių kai džia paėmė sau tikslu užganė- muštų.
mo. Jį kaltins už tai, kad dint žmonių reikalavimus
bet vogti čia nieko nevogė — mi, vėl pradėjo valgyti.
Eremite, Col. Winfield vių. : Kadangi jie ne turi pi- pralenktų! Galima vien gei
jis
Suvalkų
general-gubernakulkoms
ir
nagaisti, kad pasirodęs su prakil
mat, krečiaiha buvo dieną.
23 d. vasario, iš Kalvarijos toriui parašęs prašymą, išro- kome. Man rodosi, kad distrikte, nusiritusi nuo kal, nigų, ne priguli prie organi
niais
savo mieriais moterų
Suėmę Laurynaitį, nusi išvarė į Suvalkus šiuos vyrus:
no sniego lavina užmušė ma zacijų, nieks užmuštų į gyve
dydamas
nekaltybę
dviejų
iš
toks
valdžios
pasielgimas
ne

dangino į Vaičialynę. Čia 3 Dambrauskus, 2 Adamažiausiai dešimtį kalnakasių. , nimą ne nori įsileisti, tai, „Alyvų Kliubas” laikytųsi ir
suėmė ūkininką P. VaičiaJį. vičiu, Lastauską, Jnrkšaitį, to paties kaimo suimtųjų u- gali gerų vaisių atnešt, nes
kompanija kunus išveža ir augtų, kad ne apilstų besi
kininkų,
Galvelio
ir
Pankos.
jis
gesina
ugnį,
apliedamas
darbuodamas tautos labui,
Nelaimės ant geležinkelių.
Abu — Laurynaitį ir Vaičiu Luobikį, Sergijų Matulaitį ir
nežinia kur,palaidoja.
Suimtasis A. Krutulis yra kerosi nu. Naumiesčio pavie
lį — nuvežė į Panevėžio ka Pr. Paršaitį.
St. Paul, Mink. Netoli D. Lekavičia, norėdamas kad jo vedėjų nenugazdintų
3
kurso
mokytojų
seminari

te
žmonės
iki
šiol
miegojo,
lėjimą.
Duncome, ant Illinois Cent pagelbėti savo broliams, sten- ir ne atšaldytų iš pradžių ne
Visi politiškiejie turi išsi
Trims sanvaitėms praslin rinkę iš savo tarpo komisiją, jos mokinys. Jis vaikinas bet štai atleido kazokus, ku ral geležinkelio, pasažierinisi gėsi sutverti kokią nors pa- pasisekimai ir neprilankumai
kus, vėl atvyko kareiviai. kuri rūpinasi visų reikalais. romaus budo ir, rodosi, nie rie baisiai su žmonėmis pasi trūkis susimušė su tavoriniu. selpinę draugystę. 1903 m., vyrų, žinoma, mažai savo pa
Šiuo žygiu suėmė Pumpėnų Susipratusiejie žmonės at kam negalėjo sudrumsti van elgia, gaudo kasdien po kai Prie to vienas geležinkelio> 20 gruodžio likosi sutverta reigas kaipo lietuvių supran
mus žymesnius vyrus ir bai tarnas likosi užmuštas, o► tautiška draugystė po var tančių. Minėto Kliubo samiestelio aptiekiu Feldmaną, siunčia į kalėjimą pinigų, dens.
Tą
pačią
dieną
suėmė
ir
A.
siai suplaka, kad pusgyvius į daug pasažierių tapo sužei du: broliškos pagelbos L.Dar- narės Čia jau pasidarbavo,
ūkininką Jankevičių, K. Ga- mėsos, duonos ir tt.. Išrink
Geniušą,
3
kurso
Veiverių
kalėjimą kemša. Tų šeimy
gaila tik, kad Kliubas teip
briluną ir daugiau kitų. Vi toji komisija neturinčius šel
seminarijos mokinį; jis yra nų vaikai ir ant rankų ne stų, bet, kaip sako,' mirtinaii bininkų; jis ir svetainę duo vėlai susiorganizavo. Mergi
si dabar sėdi Panevėžio kalė pia maistu ir pinigais, nes
sužeistų nėra.
davo už dyką; draugystė ta
jime, nežinodami, nė kada valdžios duodamuoju maistu Panemuninkų valsčiaus, Di- šiojami, ^eigij augs, tai augs
turi apie 50 sąnarių. Kuo nos, prigulinčios prie Kliubo,
,L.U.’ kerštui savo kraugeriams.
Gaisrai. ,
\
paleis, nė už ką iš tikrųjų nevisi gali misti. Ne vien bėnų kaimo.
pa 8. L. A. turi 28 sąnarius. tobulinasi lietuviškoj kalboj.
Dabar
patys
nežinom,
ko
su

juos kaltina.
A. Beršt. tik menkos čia mitybos; ka Iš Vilkaviškio, Su v. gub..
Denver, Col. Dirbtuvėse Šįmet, atsiradus daugiau ge- 8 d. balandžio čia bus tau
lauksim. Girdim, buk didž- W esteri; Candy Co. užgimė■ rų tautiečių, pradėjo veikti tiškų organizacijų susirinki
lėjime visiems begalo ankšta,
Vilkaviškio kalėjimas pil miesčiu&se Rosijoj pralošė reIš Pa n ėdė 11 o, Ežerėnų ap.. siaura vietos: kambarių tėra
nas prigrūstas žmonių. Kar voliucijdnieriai, bet matyt ir gaisras, kuris pridirbo nuo-• ant lietuviškos dirvos, net mas Lietuvių Ukėsų Kliubo
stolių ant 200000 dol.
Sausio mėnesio gale, akrai* 23, kalinių gi sėdi išviso, su eiviai jodo po Vilkaviškio
du sykiu parengė visuome ruimuose, dalyvaus: Lietužinioms
A
e
visada
galima
tikė

d y tojai kareiviai čia išstovė kriminališkaisiais — 260 apskritį ir suima daugybę
niškus susirinkimus su pra- tuvos Sūnų Dr-tė, SusivienyExpl!ozijos.
?
jo apie 3 dienas. Buvo da žmonių; labai trūksta oro ir nekaltų žmonių. Teip, 19 d. ti.
1 ^kalboms, kad sušelpti musų jimas Lietuvių Amerikoj ir
Nors iŠ to* trumpo aprašy Cedar Falls, Ia. Gažo
romos 'kratos ir suimama šviesos.
’ brolius, kovojančius už lais Teisybės Mylėtojų Dr-tė. Ge
vasario, visai be jokios su mo galite suprast musų liki- j
dirbtuvėse atsitiko Čia baisi vę Lietuvos. Susirinko visai rai butų," kad visi sanariai
žmonės; kratas darė vienas Priešpiet ir popiet leidžia prantamos priežasties suimta
tiktai su urėdninkais Pandė pasivaikščiot. Vaikščioti ga du Veiverių seminarijos mo mą praeito Taiko, o ateitis ir ęipliozija, kurios du darbi mažas skaitlius.
Pradėjus šitų organizacijų susirinktų,
ninkai likom užmušti, o vie- kalbėtojams aiškinti netiku kad atsivestų po kelis nau
... lio'pristovas; suėmė penkis lima visiems vienu buriu. kiniu — K. Stebulis ir M. mums patiems tamsi....
Žinomas.
nas mirtinai sužeistas.
vyrus; vieną iš jų greitai pa Bevaikščiojau V kyla visokių Klimavičius. Kareiviai, su
sią caro valdžios, carberniai jus sąnarius, kad susirinkę
leido.
kalbų ir ginčų. Atsiranda ėmę, atgabeno juodu į Vilka
pradėjo šaukti: „Ką caras neužmirštų apie reikalą vie
Tuo patim metu kareiviai nevienas, kur yra daugiau viškį ir įdėjo į kalėjimą. Netau padarė, kam tu jį nieki nybės, kad atsimintų apie re
krėtė ir ėmė. žmones Skapi pramokytas ir apsišvietęs. žinodamu, ko iš jų kareiviai
nį? Caras yra labai geras, voliuciją Lietuvoj, kankintiškio aplinkose. Suimta^įeži Jie pasako kitiems, mažiau nori ir kaip ilgam laikui juo
tik lietuviai neklauso, tai ca nius, moksląeivius ir kitokius
ln anglekasius Irvin aplinkinių.
vyrai; vieno iš jų, Kreipšių žinantiems, kas dabar dedasi
" Didžturčių širdis.
ras ir baudžia”! Po prakal musų reikalus.
du patupdė, abu tuodu moki
InČiuros, kareiviai apgriovė musų krašte ir kitur; apsako niu kreipėsi į Vilkaviškio ' New York. Ant susirinAnglekasiams Irvin’o ap bų pradėjo išmislinėti, buk
Švento Kazimiero dieną
namus. Įdomu, kad penkis apie kitus laimingesnius ir žemsargių viršininkę, kad rinkimo „Institute of Sočiai linkines pranešta, jog bus minėta draugystė jpriėme sc- praleidom rods ramiai, bet
iš Bkapiškėnų suėmė per ve liuosesnius kraštus. Iš tų jiems pasakytų, ųž ką juodu Service”, prezidentas institu laikoma konvencija kovo 27 lovęišių tikėjimą.
apie šukavimą tą dieną pini*
viršum 300 mokinių, kurioms
sunkų, labai sunku, dėl dau
gelio priežasčių, patekti šiuo
metu į kitas gimnazijas; * * *

stuves, lengvai atskirdami
,, suimti n uosius” nuo ,,nekal
tųjų.” ■ Krėsdami, žinoma,
neužmiršo apžiūrėti dešrų su
Musų kraštui yra teippat kumpiais ir mušė žmones. J.
nemaža nuostolio. Ir teip
męs mažai teturime didesnių
Iš Ežerėlių.
jų mokyklų, ypač mergaičių
mokyklų, o čia ir tos uždari Čia kasdien iš viso apskri
nėjamos.
„L. U.” čio atvyksta daug vyrų su vi
sokiais skundais ir įdavimais.
Iš Kuršėnų, Šiaulių apsk.. Jų niekas neprašo ir neklau
; Pas mus iš aplinkės suėmė sia, bet jie patys, norėdami
apie 75—85 įmones. Suim pasiteikti prieš vyriausybę,
dami, smarkiai apkūlė ir nu lyste lenda jai akysen. Dąug
vežė į Šiaulius.
kas, turėdami pyktį, įduoda
Į Kuršėnus buvo neseniai visai nekaltus žmones. Šitie
atvažiavęs ir Kauno guberna skundikai savo melais daug
torius. Ko jis čia buvo atsi pikto daro visam apskričiui.
lankęs, nėra žinios. Jisai Tų nenaudėlių neapkenčia
buvo vienas, be kareįvių; visas apskritys; iš jų tyčioja
nieko pikto nepadarė. Pa- si ir Ežerėnų žydeliai. Jiems
varytiejie pirma iš vietų ru butų pravartu ir daugiau
A.
sai, raštininkas ir mokytojas, kas....... *
vėl atgal sugrąžinti. ,,L.U.”
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gų tautiškiems reikalams už
miršome.. Daugelį mat nugazdino musų kunigo pamok
tai. Bet ant takių grasini
mų nėra kų paisyti, kunigėlis
mat pats nežino, kų pliauš
kia.
Parmelis.

išdraskyta, kadangi nesielgė, kas sušelpimui musų brolių, kė, kad tų daro tik kaipo
Iš Clevelando, Ohlo.
Budas negalėjo ttos provos koniui, o tas ne tų patį reiškaip reikia. Mat sąnarys kovojančių, aukaujančių gy malonę parapijai, kadangi
čia lietuvių yra pusėtinas sūdyti todėl, kad kunigas,
draugystės, Kazimieras Pam- vastį už laisvę musų tėvynės. jis vienas ėsųs
ios val būrelis, bet jie išsisklaidę, jieškodamas nuo parapijos
palas, išbuvo draugystėj per Išklausę kalbos, mes sudėjo donų, komitetų ^ystfiip;ias ne terp jų nėra sanryšio. Pas pinigų, kuri yra korporacija, Porų sanvaičių atgal susi
3 mėnesius ir pasimirė Tuks- me, kiek galėjome, sušelpi daleidžia. Kaipgi jis, rodo- kutiniuose laikuose, besidar turi savo cha r te rį, skundžia rinkome pas vienų lietuvį už
bery ligonbutije. Mes, gavę ami revoliucijos Lietuvoj ir si, gali nedaleistf! Juk baž buojant būreliui sumanesnių ne parapijų, bet Jurgaitį, ku baigt pereitų atsitikimų rei
kalus. Buvo pavadintas ir
pe vėlai žinių, apgalint su- nutarėme pereiti per lietu nyčios statytos ne už jo, bet tautiečių, be abejonės^ pasi ris nė kunigui nė vyskuppi
Š. Buvo užmanyta, pabaispėt su laidojimu ir dėl ne vių gyvenimus ir rinkti au už žmonių sunkiai uždirbtus seks juos suvienyti.
niekuom nėra kaltas, ir todėl bus šiuos reikalus, dėti au
turtingumo draugystės dalei- kas. Aukų rinkėjai rado ge pinigus. Liūdna Laimai, kad
Kelios
sanvaitės
atgal
su

provų atmetė. Nors tie pini kas sušelpimui revoliucijos.
Iš So. ChicagoJIL
dome palaidot ten, kur pa rus tautiečius, kurie noriai žmones dar nesusipranta, sa sitvėrė Jaunųjų Lietuvių gai yra pas Jurgaitį, bet jis
To vienok negalima buvo pa
Darbai eina čia gerai, kas simirė, nes geriau tuos pini aukavo ir pagyrė musų už vo bažnyčias padovanoja vys
Kliubas,
bet
kokiu
vardu
bus
už
juos
atsako
prieš
parapi

daryti,
kadangi be maž ne
nori darbų gauti, tas gali gus pasiųst velionio moterei manymų, bet buvo ir tokių, kupams, kurie paskui žmo
pavadintas
galutinai,
da
ne

jų,
kurios
yra
kasieriumi,
ne
užgimė,
peštynės. Jeigu Ši
gauti.
ir vaikams Lietuvoj. Bet ant kurie revolincijonierius išva nėms ant sprando dąrf už jų nuspręsta.
Minėto
kliubo
prieš
kunigų
ar
vyskupų
ir
toks
musų
draugas, tegul sau
Čia lietuviškų karčiamų ir pirmo susirinkimo ne buvo dino vagimis ir žaiogžudžiais, aukas jodinėja, už niekų savo
uždėtojai
turi
gerus
mierius.
neturi
tiesos
niekam
kitam
vienas darbuojasi. Dabar
mėsinyčių yra gana. Tie vi nutarimas užbaigtas, nes vie duodančius aukas išvadino geradėjus laiko.
Reikia
geisti,
kad
kuo
dau

jų
atiduoti,
kaip
tiktai
para

mes
rengiamės dėti aukas su
si vertelgos užsilaiko iš dar ni skyrė iš kasos velionio pa- kvailiais (kvailiui mat visi Paskui kunigas apreiškė,
giausiai sąnarių prie jo pri; pijai. Kunigas, norėdamas šelpiami revoliucijos ir orga
bininkų lietuvių, bet jie, tu veldėjams $25.00, kiti $50.00. protingiejie rodosi ne pilno kad yra dar 11 tūkstančių
juos gauti, turi skųsti para nizuoti draugystę be Šimkorėdami daugiau, nieko gero Negalėdami susitaikyti, ati- proto). Netrūksta mat čia doliarių bažnyčios skolų, už gulėtų. Kliubas nori įreng
ti knygynų, išsirašyti laik pijų, ne Jurgaitį, bet ar ir nio. Gal geriau seksis.
neveikia tautos labui. Jie dejom viskų ant toliau, nes neišmanėlių caro garbinto- kurias kas metas reikia mo
raščius, rengti pakeliančius nuo parapijos galės gauti,
Zilanus. '
suorganizavo parapijų ir ku tų dienų kįlo musų tarpe ne iqkėti 5% palukenų.
protų pasikalbėjimus, kon teippat nežinia.
nigų gavo, o dabar 'su kuni sutikimai už pakalbinimų 7 d. kovo atkako iš MinersAr ne laikas mums susi certus ir tt. Dabar Kliubas Jeigu parapija ne butų in Talpiname šitų atsišauki
mų todėl, kad iš vienų apkalti"
gu iš vien laikydamiesi, teip prigulėt draugystei prie Su villės kunigas Dargia ir su prasti. Mes daug turime vi
turi 19 pilnai užsimokėjusių korporuota, ne butų turėju nimų nieks negali spręsti,
> kaiptrpstai, iškrato pavapi- si vienyj imo, kas kur nori: ar šaukė žmonių susirinkimų sokių reikalų, bet juos aplei
sąnarių. Įsirašymas kaštuo si charterio, tai kunigas bu reikia išklausyti ir apkaltin
jonų kešenius teip, kad nelie prie tautiškojo, ar prie ry- apkalbėjimui parapijos rei dome, iki šiol statome vien
tų galėjęs visus parapijos pi tos pusės. Turime vienok
ja vienas doliaris.
ka nieko pagerinimui būvio. mionų. Dar buvo įnešta,kad kalų. Kunigas kalbėjo apie bažnyčias, bet jos, nors už
Kuopelė sumanesnių tau nigų kolektorius susodyti į pridurti, kad darbas ant tau
Nežinia, ar ilgai žmonės mie tik $2.00 butų išmokama kas savo reikalus. Kalbino dėti musų pinigus statytos, yra
tiečių užsimanė perstatyti po kalėjimų už prisisavinimų tos labo nesiremia ant besigos. Yra čia ypatos ir su m et už kiekvienų sanarį iš aukas bažnyčiai, jų surašinė ne musų, bet vyskupų, kurie
velykų veikalų „Ponas ir Mu bažnyčios turto, vien tik tas niekinimo ypatų, tautai ypaprogresyviškoms nuomonėms, draugystes kasos, o extra mo jimui jis išduosęs knygutes, mus už niekų laiko. Už mi
žikai”. x Salė jau paimta ir charteris kasierių nuo kalėji tos ne rupi, bet vien darbai
• Jjet tiems sunku kų veikti vi kesčius reiks patiems užmo bet ne visi davėsi prikalbėti. lijonus doliarių pristatėme rolės išdalytos. Taigi Cleve mo apsaugojo.
veikiami. Todėl šiuom kar
suomenės labui, kadangi jie kėt. Nutarti to ne buvo ga Kunigas norėjo sutverti pa airiams vyskupams bažnyčių, lando lietuviai griebiasi pra
tu
užbaigiame visus savitar
ne randa parėmėjų. Pas lima, susirinkimas pasibaigė rapijų, jeigu lietuviai nesi o pats neturime nė vienos kilnesnių darbų. Ir su au
Iš Boston, Mass.
mus žmones pradeda po biskį be nutarimų. Rugpiučio mėn. gailės pinigų. Nors čia visi mokyklos, per tai ir stovime komis tėvynės labui neatsi Musų draugystė Šv. Petro pinius apsikaltinimus Šimko-nio ir jo priešų. Remiant
susiprasti. Susipratusių šir buvo rinkimas komiteto per lietuviai katalikai, bet ne vi žemiau už kitas tautas.
lieka. Nedėlioj, 18 kovo, ir Povilo seniai jau paskyrė raštus - ant besimokinimų,
dyse yra jau sųjausmas bro slaptus balsus. Viršininku iš si jie tamsus, daugelis jau
Pilnas parapijonas.
susirinko būrelis jaunų vai Lietuvos reikalams 100 dol. galima niekintiesi ir per išti
liams darbininkams.
rinko p. A. Želianį. P. A. nesiduoda į slastus įtraukti.
kinų pas tautietį J. Kortu Vėliaus, ant užmanymo kun. sus metus, o laikraščių skai
Skaitydami laikraščiuose, Želianiui prezidentaujant,nu Čia yra daug lietuvių prigu - Iš Scranton, Pa.
apvaikščioti Juozapo vardu J. Žilinsko, kad pašvęsti tau
kaip Lietuvoj kazokai elgiasi tarta buvo išsiųsti! $25.00 linčių prie kitų parapijų, tai
18 d. šio mėnesio atsibuvo ves. Paaiškinus dabartinį tos labui vienos dienos uždar tytojai visgi nežinos, keno
su musų broliais ir seserims, posmertinės Pampalo mote ne nori dvigubai mokėti.
lietuviškos švento Juozapo Lietuvos padėjimų, sudėjo re bį, sanariai sudėjome $64.00, yra teisybė. Iš tokių raštų
niekam ne gal būt naudos.
ir mūsiškiai pradėjo aukauti rei, bet praėjo ir 4 mėnesiai, Pasibaigus mitingui, tūli parapijos susirinkimas baž
voliucijos naudai $8.55. M. išviso $164.00. - Dasitinoję,
Red.
po biskį pinigų revoliucijos o pinigų neišsiuntė. Paskui sumanesniejie lietuviai už nytiniame skiepe. Buvo at Ja kube n as įdavė surinktus kad centrališkojo revol. šelp.
labui. Šv. Juozapo Dr-tės vieni kitus pradėjo kalbinti, manė rinkti aukas sušelpimui siųstas vyskupo airių kuni
revoliucijos naudai per krikš komiteto kasierius jau yra
Ar llantiesi?
sanariai buvo nusprendę pa- kad ne reikia visai siųst pi revoliucijos Lietuvoj. Kuni gas išklausyti parapijonų tynas pas A. Senkų $1.30. po kaucija, išsiuntėme tuos
Artojas,
Nr. 7 „Lietuvos”,
aukaut $30.00 kovojantiems nigus, kadangi Pampalas ne gas Dargis ant to užmanymo skundų ant kunigo Kaupo.
Paskui dar paaukavo trįs pinigus ant p. T. Dudo var pagarsino, jog randa neatsa
už laisvę Lietuvos, bet kuni buvo pilnu sąnariu, o konsti- atsakė, kad reikia aukauti, Balsuojant parapijonams už
draugai ir viena mergina, ne do. Iš tų pinigų $100.00 kančiu rupintiesi toliau svar
gas tuos Dr-tės sąnarius per cijoj pasakyta, jog jeigu ne bet ne sušelpimui tų, kurie kunigų ir prieš jį, du karčiabuvę unt susirinkimo $10.85. skyrėme demokratų partijai, biu (tai ne teip labai svar
kalbėjo, sakydamas, kad yra išbuvęs 6 mėnesių sąnarys su ginklu eina prieš vadžių, mninkai ir keli grinoriai pa
Lietuviai noriai aukavo (iš $27.00 Mok. Dr. ir $27.00 ant bus) dalyku, kad Amerikos
geriau gelbėti kritusių dūšias, mirtų, tai draugystė iš kasos bet, girdi, reikia aukauti su siliko kunigo pusėj, kiti visi
skiriant kelių, kurie negalėjo dabartinių agitacijų į rankas liaudės surašuose lietuviai
negu likusius. Tie kunigė turi išmokėti ne daugiau šelpiami mokintojų, kurie suriko vienu balsu, kad ku
suprasti reikalo aukų). Au vieno tautiečio Lietuvoj.
turėtų atskirų rubrikų (tas
lio paklausė ir permainė sa kaip $50.00. Per karštų pa negauna algų užtai, kad ne nigo Kaupo nereik ir kad jis
Draugystės Sąnarys.
kos tapo įduotos J. Garmui
butų svarbiu, jeigu Amerikos
vo nusprendimų; atėmė aukų sidarbavimų naujo komiteto, nori mokyti maskoliškai; au kuogreičiausiai iš čia išsineš
pasiųsti „Lietuvos” redakciliaudės
statistika butų ran
Iš Waterbury, Conn.
nuo gyvų ir atidavė kritu- neišmokėta posmertinė vėlio- kauti, girdi,
sušelpimui dintų! Airių kunigas to vi jon. Paskirtos jos L. S. D.
kose
sumanių,
apšviestų
siems už laisvę Lietuvos. Tie nioPampalo. Ant galo net užsi žmogžudžių tikėjimas ne da- so išklausė ir pasakė, kad P. kaipo labiausiai veikian- 18 d. kovo, per J. Strakažmonių, dabar gi suskaitypinigai eis per kunigo ran gynė, kad manę skyrė laiškų leidžia. Kaip gi tuos kovo vyskupas atsiųs kitų geresnį
laičio sunaus Erniko krikšty
čiai revoliucijos labui.
mais užsiima politikieriai,ku
kas.
parašyt velionio moterei. tojus galima žmogžudžiais va kunigų.
Atitraukus 12c. pasiunti nas, p. Pet. Bekeraičiui už- rie visai nesupranta svarbu
Nežinia, ar musų kunigų Iš pradžių niėks nesipriešino dinti? Greičiausiai ant to Teipgi parapijonai užpyko
manius ir paaiškinus, kad be
mo kaštų, siunčiu $10.73.
mo statistiškų žinių. Rd.).
lenkai papirko, ar jisai už apart 3 draugų, bet paskui kio vardo užsipelno valdžios ir ant dudoriaus už neklausi
silinksminanti svečiai neuž
> J. Garmus.
Artojas sako, kad jo užma
miršo, kas jis yra, bet nedė- keli sanariai dėl tų suktybių tarnai. Lietuvoj su valdžia mų parapijos nutarimo. Pa
mirštų ir kovojančių brolių
nymas
ne randa pritarimo
lioj išsiveržė iš burnos musų išstojo iš draugystės. Potam kovoja juk katalikai ir jie rapijonai mat nutarė*’ vienu Iš North Food da Lac,
už Lietuvos laisvę revoliucitodėl, kad dabar visi užimti
kun. Petraičio, išsipylė sru prezidentas dar sykį sušaukė kovoja vien . už savo tiesas, balsu, kad dudorius neturi
jonierių, sumezdami )bent po
Wi8.
vien revoliucija Lietuvoj.
tos ant S. L. A. Visų pa privatiškų susirinkimų, su- o juos skerdžia, persekioja tiesos vargonuoti per mišias,
Šitas miestelis apgyventas našlės skatikėlį, visi, (apart Man tas išrodo ' kitaip. Jei
mokslų pasakė, keikdamas drutino draugystę, o atsisa caro -tarnai. Kovojanti už bet jis ant to nutarimo ne vokiečių ir prancūzų, terptų vienos moterėlės) sutiko ir su
gu didesnis lietuvių krutėji
apšviestus žmonis, buk tie kiusius išbraukė iš draugy Lietuvos laisvę ginklus var paisė ir tokiu budu nužudė yra ir mažas būrelis lietuvių. metėm iš viso $6.25, kuriuos
mas, juo tankiau rengiami
krokodiliai žmonių protų pra stės, bet ant sekančio susirin toja vien atsigynimui, o už šiltų vietų ir 50 doliarių mė Jie išsimėtę po miestų, neturi skiriam L 8. D. P. Siunčia
susirinkimai,
tai atsiranda
rija, daug žmonių atitraukia kimo ir ištikimi sanariai ne puolikais, žmogžudžiais, plė nesinės algos, apart jos be nė jokios draugystės, kadangi me „Lietuvos” redakcijom
tankiau proga apkalbėti vi
nuo aukų šv. bažnyčiai. atėjo. Komitetas, pamatęs, šikais yra vien caro tarnai ir veik kitų algų gaudavo už vi jų yra ne daug.
P. Bekeraitis.
sokius reikalus (o ar rašantis
Jis mat nežino, kad kunigus kad draugystė griūva, liku jo kareiviai.
sokius patarnavimus. Mat 19 d. kovo, kadangi yra
ne matė Philadelphioj, kaip
Iš Spring Valley, III.
jau nuo seniai vadina žmo sius kasoj $120.00 išsidalino: Darbai šitose aplikinėse ne žmogelis nežinojo Amerikos čia keletas Juozapų, kėlėmė
susirinkimuose
reikalai būva
nės krokodiliais.
Paskui pilnai atsiėmė tie; kurie ne labai gerai eina, kompanijos tiesų, kad parapijonai turi varduves.
Besilinksminda Per varduves Juozo Rak- atliekami? Apkalbame visur
kalbėjo, buk S. L. A. sana- buvo skolingi daugiau kaip labai darbininkus skriaudžia. tiesųjį pavaryti! Dudorius, mi, kalbėjome apie kovų mu šos, susirinkę mes lietuviai
svarbiausius reikalus, kadan
' riai yra ubagai dvasioj, nors už 6 mėnesius, iš seniau iš Revoliucijos reikalams su ne išmanydamas, kaip at sų brolių tėvynėj su netiku užsimanėme pažymėti tų die
gi ir apkalbėjimai sunaudo
Jėzus laimino ubagus dvasioj. stojusių pinigų likosi išmo dėjome $8.50,nUb to atsitrau keršyt komitetui, sumislij o sio caro tarnais. Vienae už nų aukomis sušelpimui revo
ja
žmonių pajiegas, tai maž
Ant galo pasakė, kad nė vie kėti visi kaštai; iš atsisakiu kia 10c. persiuntimo kaštų, nors gerai išplūsti, išvadino manė sudėti kiek aukų kovo* liucijos Lietuvoj. Surinko
možiais hera kada užsiimti.
nas ne dalyvautų gegužio 27, sių atidvė visiems, kurie ten likusius $8.40 siunčiame „Lie mulais, snargliais, tamsunais jautiems už laisvę ir geresnį me |1.75. Rods tai ne daug,
Dabar gi ištikro svarbiausiai ,
apvaikščiojime S. L. A.; kas buvo. Tūli sanariai pradėjo tuvos” redakcijon ir prašome ir tt. Kunigas Kaupas bus būvį musų tėvynės. Susirin bet kad terp susirinkusių bu
musų reikalas yra revoliuci
dalyvaus apvaikščiojime, tai šaukti, kad pinigai turi būt perduoti Sočij ai-demokratų' prašalintas, kad norėjo vie kę tam pritarė ir sudėjo vo žmonės visokių nuomonių, ja. Prie to reikia kreipti vi
tas neragaus šventų sakra išmokėti visiems sąnariams. partijai.
nas viskų valdyti, bnti prezi $2.35. Pinigus siunčiame tai daugiau surinkt ne buvo sas musų tautos pajiegas.
mentų ir bus prakeiktas ant Kįlo vaidai. Likę pinigai
* Aukų rinkėjas. dentu ir kasierių. Parapijo „Lietuvos” redakcijon, pa galima. Pinigus pasiuntėme Rd.). Aš ant draugysčių su
visados (Klitus baidus — pasiliko pas kasierių,nežinia,
mis matydami tokių kunigo skiriame juos revoliucionie i,, Lietu vos” redakcijų. *
Aukautojas. sirinkimų stengiausi viršinin
orą pro nobis! Matyt nuo kur juos padės. Aš užsimi
Iš Lawrence, Mass.
patvaldystę, neužsileido, mat riams ir prašome pasiųsti kur
kams įkalbėti užsiimti tuom
Kraučuno pasimokino. Rd.). niau, kad priderėtų iš tų pi Darbai eina čia prastai,dar jie smarkesni už chicagie- reikia.
reikalu, bet įkalbinėjimib*
Žmonės išėję iš bažnyčios, nigų paaukautu kiek revoliu bas čia-sunku gauti.
čius!
Darbų čia- yra visokių. Atsakymas Šimkonlui. nerado _pritarimo. Kadangi
vieni vadino kunigų nesu cijos reikalams, bet buvusis 11 d. kovo, atsibuvo Šv.
19 d. šio mėnesio pripuolė Vieni dirba ant Illinois Cent P. Šimkonis visaip niekina dabar kova už Lietuvos lais
prantančiu, o kiti .sakė: prezidentas atsakė: jog jo pa Pranciškaus parapijos susi švento Juozapo.
Pamokslų ral geležinkelio, ne trūksta ir čianykščius lietuvius, geru, vę sutraukė mus į vienybę jegu neturėsime $5.00, tai ir ti ir vaikai tai revoliucija. rinkimas. Mitingų sušaukė pasakė p<Tfhišių kun. Šedvy- dirbtuvių. Kas nori dirbti, sulyg j° nuomonės, yra tik (čia rašėjas klysta, tos vieny
teip negausime šv. sakramen Tuom tarpu prieš tai, kada kunigas Jasaitis.
Suėjus dis iš Pittstono, Pa. Matyt darbų gauna. Ir iš kitur jis pats. Ar ištikro teip yra? bės kaip pirma ne buvo, nė
tų, nors ir ne dalyvausime neseniai iš Lietuvos pribuvęs žmonėms, pradėjo kalbėtiesi buvo pasamdytas, kad iškeik pribuvusiam ne sunku darbas Čia buvo susitverusi pašel- ra ir dabar. Rd.), 80 Phila- ,
tautiškame apvaikščiojime. Bernotas pasakojo, kaip tęn apie parapijos reikalus. Kun. tų Scrantono parapijonus už gauti.
pinė draugystė, žinoma baž delphios draugysčių nutarė
Tokia jau mat teisybė pas darbuojasi Socijal-demokra- apreiškė, ' jog užsimokėję po neklausimų dvasiško vadovo.
Jonas Lab.
nytinė. Tas jam labai ne me veikti, kas bus galima,
musų kunigus: ant baliaus tai, kaip daužo monopolius^ 25 dol. nereikalauja dešim Išvadino parapijonus nesu
patiko, jis niekino draugystę, dabar galiu prisiųsti pritari
parengto jų naudai tai per vaiko valdžios tarnus, atima tukų mokėti, surinkti gi de prantančiais Amerikos tiesų, Kun. SteponaviČla provą kad jai užkenkti, tvėrė prie mų 80 draugysčių. Geriau
pamokslų priverčia ir aštno- pinigus iš pačtų ir monopo šimtukai turi eiti ant įtaisy tamsunais, ištvirkėliais: Kupralošė.
šingas organizacijas (Kokias? butų, vietoj atsisakyti nuo
nių-dešimčių metų bobutes lių, tai buvęs draugystės pre mo visokių reikalingų daiktų. nigas, girdi, yra gana geras! Kun. Steponavičia, klebo Gal jos visai ne kenkė bažny to svarbaus darbo^ paraginti
eiti ir dalyvauti ant baliaus zidentas peike Bernotų, kad Vienas iš susirinkusių pa Ant to viena moteriškė pus nas Apveizdos Dievo parapi tinei draugystei, jeigu kito dar sykį visuomenę .užsiimti
su visais jaunausiais, kad tik jis išvažiavo ir prie tos kovos klausė dar, ant ko turi eiti balsiai atsiliepė (ne narsiu jos Chicagoje, vardu Chica- kius turėjo mierius? Vien su tuom svarbiu klausimu ir pa
pinigus ištraukti iš kešenių, neprisidėjo, sakė, jog pats pinigai surinkti už šliubus, balsu: „piemeny^eik kiaulių gos katalikiško vyskupo, vienokiais mieriais organizaci tį darbų stumti pirmin, o gal
o ant apvaikščiojimo S. L. A. važiuotų, jeigu ne turėtų pa krikštus ir laidojimus miru ganyti į Lietuvų, 6 ne žmonių skundė Mikolų Jurgaitį, tos jos gali kenkti viena kitai. išto bus geresni vaisiai, j
ir ’ pasirodymo svetimtau čios ir vaikų. Taigi kalboj sių, bet kunigas atsakė, kad mokyti”. Ir dagiau mote parapijos kasierių,už $162.88 Rd.). Ilgai kovojo su mums,
J. Butkute.
čiams; kad męs esame ne už pasirodo mylėtoju tėvynės, o tie dalykai ne priguli parapi riškių girdėt bu^> keikiant surinktų bažnyčioje pinigų, bet musų vienybė pavertė į
migę, tai musų kunigas su elgiasi visai priešingai, tųsyk jai. Prasidėjo ginčai ir ap kunigų už tokį graudų pa ir kunigui neatiduotų. ..Jur niekus jo besistengimus. Bet
Ar gaila manf 1
savo ilgais skvernais nori ap pati ir vaikai yra revolici- kaltinimai Vienas iš susi mokslų! Kun.
ČLžio žo- gaitis darodė, kad jis iuri pi tie erzinimai išdavė blogus
Kad gniaužia širdį, kaip
supti visus, kad nė vieno lie ja.
rinkusių užmetė kunigams džiai teip lipo
- m įmonių nigus parapijos Apveizdos vaisius, daėjo iki to, kad
tuvio ne matytų svetimtau
K. P. Šimkonis. netvarkų parapijose, rengimų širdžių, kaip žirniai yyie sie Dievo, kurios yra kasieriumi, lietuvis lietuvio ne norėjo replėmis, sunkus nuliūdimai,
čiai.
muštynių, kaip tai atsitiko nos. Kunigas Kaupas gra ne kunigo ir už juos atsako ant gatvės -pasitikti. Ant kad baisus nerymastis, kaip Męs, South chicagiečiai, ap
Chicagoj kun. Stepanavičiaus žiai gyveno su parapijonais, prieš parapijų, ne prieš kuni galo turėjome išsiskirstyti. slogutis troškina, kad neap
Iš
Si.
Clalr,
Pa.
šaukiame todėl savo kunigų
bažnyčioj. Kunigas Jasaitis kol ne pastojo turčium. Mat gų ar vyskupų. Kunigas da- Tame p. Š. yra ne be kaltės tariami geismai, kaip kirmi
Kovo
mėnesyj
keli
lietuviai
lietuvišku išgamaatsakė, kad muštynes kelia juo žmogus turtingesnis, juo rodinėjo, kad bažnyčia yra ir dar jis per laikraščius nie nas kibžda krutinėję, kad
susirinko pas Antanų Deda
Pamokslų girdėjęs.
yra niekesnia Parapijonai, vyskupo savastis ir tie pini kina kitus, vadina juos išga veržiasi iš akių gaili ašara
lai tį ir kalbėjomės apie musų atskalūnai, nors Čia visi‘žino
atminimų, sėdu kur užkam
me, kad atskalūnai neina į aukaudami pinigus, teaugina gai yra surinkti bažnyčioje, moms, kad jam ne duoda au
Iš Turners Falis, Mass. tėvynės reikalus. Tautietis bažnyčių, tai jie ir muštynių sau priešų, kuris juos išnie tai jie priklauso vyskupui ir kų. Bet čianykščiai lietu pyje tamsiame, ir paniręs
galvų ant kumščios, privarei u
Čia buvo lietuviška Švento Dedulaitis, ilgoje kalboje, kelti negal. Tų žmogelį grei kina už kruvinai uždirbtus Jurgaitis turi juos atiduoti viai ne duoda aukų ne sušel- darbuotis. Paveikslai y val
kunigui kaipo vyskupo agen
tėvy- tai apmalšino. Paskui rinko skatikus. J ’ • ‘ i
Petro ir Povilo Dr-tė, bet aiškino musų bfangios
_______
pfmui revoliucijoj tik Šim- rus prabėgusiųjų dienų, kaip
tui.
.
.
Sekretorius.
praslinkus 2 metams, tapo ji nes padėjimų, raginę dėti au- komitetų, bet kunigas paša-

veidrodžio stikle, atsimuša
Palšoji mėsėdė musė gimdo gyvus kir
minus, taigi kirminai išsivysto pirma negu
prieš b vėles akis. Štai trįs
musė paspėja padėtF|uaų§iniue. Kirminai
metai, papuošti rūbais pavir
gyvena mėsoj ir kūnuose Išstipusių gyvūnų.
Pagal
Schmel
’
į.
šutinio ramumo, slepianti sa
Jaučių, arklių ir ^vių vabalai gyvena
Apvalias išaugas ant aržuolų lapų ir ki
vyje baisių vidurinę kovų,
po
oda,
šnervėse jauči^, arklių ir avių, teip
tokius
sugadinimus
augmenų
daro
mažas
gaslenka 'palengva ant suolo Ž.
Basinis vabalas.
gi arklių pilve.
*
%
seminarijos. Atjaučiu regįs
Kandančios musės skundžiai kandžioja
Girinės skruzdėlės. Šiltose, saulėtose
iš naujo tų neišpasakytai
dienose, girinių skruzdėlių skruzdėlynuose gyvulius ir žmonis ypač vasaros pabaigoj.
kankinantį iš pradžių vieno visi jų gyventojai kruta, bruzda. Tųsyk terp
ir sparvos dar skaudžiau vasaros
dumų gyvenimo, tų absoliu rausvai rudų mažų skruzdėlių, neturinčių laikeGilys
kandžioja besiganančius galvijus.
gal vi j
tiškų išsižadėjimų savo valios, sparnų, atsiranda ir tūlas, nors mažas, skai
nors netyri sparnų, bet savo
x tų ant gaĮo keistai - despotiš tlius didesnių sparnuotų. Tai jaunos patai kūnoBlusos,
Budėjimu
sudėjimu
prisiartina prie dvisparnių
kų reikalavimų vergiško len tės ir patinai. Jie pakyla į orų ir nulekia. vabalų, todėl jas priskaitd prie dvisparnių
Į
kokį
laikų,
palakstę,
sugryžta.
Patinai,
pa

kimo galvos ant kiekvieno prastai, greitai gaišta, pataitės gi rengia sau skyriaus.
žingsnio prieš perdėtinius.; naujus skruzdėlynus arba sugryžta į senųjį.
Vuodas turi 6 milimetrus ilgio, yra tai
Drebu, atsiminęs tų baimę, Neturinčios sparnų skruzdėlės yra neišsivys- vienas iš mažesnių lakiojančių vabalų, gyve
kokių jaučiau, neb’radęs — čiusios gerai pataitės,'jos negali .dėti kiauši nančių Lietuvoj.
Vuodas iš budo panašus musei, skiriasi
,,Tėvynes Sargo” arba kitų nių, negali padauginti veislės; tos be sparnų
nekaltų knygelių, paslėptų skruzdėlės yra vien vergėj darbininkės, ko tik savo ūselių pavidalu. Vuodų patinai
minta saldžiais žiedų syvais, pataitės gi min
geriausioje, rodos, vietoje, o kioms yra ir bičių darbininkės.
Su pagelba savo tvirtų žandų darbinin ta krauju ir jos tai ypač vakarais ir naktims
vienok atrastų rūpestingo kės skruzdėlės atlieka visus darbus skruzdė kankina žmonis. Tūlos nasrų dalys išrodo
kuu. Kristijono, inspekto lyne: vienos, iš spyglių, smulkių šakučių ir kaip šepetukai; pataitė tais šepetukais pra
riaus Ž. S. Gabume atjieš- kitokių medegų dirba lizdų, teip sakant, mie duria žmonių ir gy vulių odų ir iš žaizdos
kojimo paslėptų lietuviškų stų — skruzdėlynų su daugeliu kanalų ir da čiulbia kraujų kitoms nasrų dalims, persiknygučių kun. Kristijonui lių; kitos nešioja mažiutęlius, pataičių padė keitusioms į dūdeles tinkančias čiulbimui.
Vuodai geriausiai laikosi drėgnose vie
gali užvydėti dagi karščiau tus, kiaušinėlius, iš jų išsivysčiusius kirmi
nus ir grumulus, klaidžiai vadinamus skruz tose, ypač prie vandenų, kadangi jų kirmi
sias raudonsiulis.
Ašaros dėlių kiaušiniais, iš vienos vietos į kitų, kad
nai ir grumulai išsivysto ir persikeičia van
rieda, atsiminus atsisveikini turėtų pakaktinai šilumos ir drėgnumo; ki denyj. Ir Lietuvoj daugiausiai vuodų būva
mų su mūrais Ž. seminarijos tos velka kokį pagautų vabalų ar kirminų; prie prūdų ir balų. Kirminai vuodų plaumokslo draugų, pragyvenu kitos medžioja girioj ant vodingų medžiams kinėja vandenyj galva žemyn, iš vandens
sių juose 2—3 metus, o nu vabalų, lipa ant medžių, ypač ant jaunų kyšo tik galas kvėpavimo dūdelės; galas dū
kentėjusių vien tik už prisi ūgių, kur yra smulkus vabalėliai vadinami delės turi žvaigždutės pavidalų, pasidariusios
skruzdėlių karvėms, laižo nuo jų kūnų sal iš neperšlampančių plaukelių.
Viduryj
rišimų prie savosios kalbos. džius syvus.
žvaigždutės yra skylutė kvėpavimo dūdelės,
Šiurpuliai ima, pamislyjus,
Rudoji girinė skruzdėlė naikina daug kurių gyvūnas, jeigu reikia, gali uždengti.
jog mylįs savo kalbų (žinoma vodingų vabalų, todėl skruzdėles reikia lai Grumulai vuodų teipgi plaukinėje ant van
lietuviškų, nes mylįs lenkiš kyti naudingais sutvėrimais. Todėl negerai dens paviršio, tik iš vandens kyšo ne vnodekų yra tobulu) auklėtinis daro tie, kurie naikina skruzdėlynuose skruz gos galas bet galva, kadangi prie jų galvos
yra laikomas akyse kun.Kris dėlių grumulus. Skruzdėlių grumulus, pa yra dvi išaugos, kuriose yra kvėpavimo dū
tijono už mokytinį abejotino prastai vadinamus skruzdėlių ’ kiaušiniais, delės.
renka maistui, laikomiems namuose, giedan
pašaukimo, auklėtinis gi aiš tiems ir kitokiems paukščiams ir augina
DALIS V.
kinus išreiškiųs meilę savo moms ant langų auksinėms žuvytėms.
Pusiaukietasparniai vabalai.
sios kalbos, žadinus tautiškų
Snukio dalys duriančios ir čiulbiančios,
DALIS IV.
susipratimų
sandrauguose
tveria susidedančių iš sąnarių dūdelę. Abi
mažiau tesueipratusiuose, atDvisparniai vabalai.
dvi sparnų poros kaip kada vienokios, kaip
v rai išmetinėjųs paikystę iš■ Snukio dalys duriančios ir čiulbiančios, kada nevienokios. Persikeitimas nepilnas,
tautėjusių išgamų, kurių tveria dūdelę. Pirmutiniai sparnai pieviniai taigi kirminas išpalengvo persikeičia į suau
skaitlių padidino uolus triū su retoms gyslutėms. Užpakaliniai sparnai gusį vabalų, grumulo formos nepereina.
sas s. inspektoriaus, tiesiok negerai išsivystę, tveria priesparnius.
Blake turi kūnų paplokščių, sparnų ne
Naminė musė turi 6—8 centimetrų il turi, parva tamsiai ruda, todėl dienų gali
yra skelbiamas už neturintį
slapstytiesi mažiausiuose plyšiuose. Nakti
nė krislelio pašaukimo ir pa gio.
mis
blakės išlenda iš plyšių ir siurbia mie
Naminė
musė
gyvena
drauge
su
žmo

vojingų ateityj labui bažny
gančių žmonių kraujų. Snukis blakių tve
nėms.
Pamatinė
parva
musių
—
palša.
čios. Neilgai tokie auklėti
Ant krutinės yra 4 juodi dryžiai, pilvas iš ria perskeltų dūdelę, su juom ji perduria odų
niai užsilaiko Žemaičių semi viršaus turi juodus šlakus, apačioj — gel ir siurbia kraujų, dūdelė fa pritaikyta ėmi
narijoje, seneli? inspektorius svus.
mui tik skysto maisto, taigi žmonių kraujo.
atidaro jam duris isditi lau
Savo dviem sparnais musė lakioja g£ha Biaurus kvapas, kokį išduoda blakės, yra
kan.
greitai. Užpakaliniai musių sparnai persi- atsigynimo ginklu, juom blakės baido savo
O laikai, laikai! Ar gai keitę į du ipažu, pavidale .špilkos buoželių, priešus. Tik užlaikant koodidžiausiu švaru
mų, galima gyvenimų išvalyti nuo blakių,
liuos aš jus? Ne. Gailiuosi priesparniu.
jeigu jos jame jau sykį atsirado. vien tik linksmų dainų, ku
Gaivine utėlė veisiasi galvoj nešvariai
rių skambėjimo neįveikdavo
jų užlaikančių žmonių. Savo kiaušinius,
nutildyti nė vikrumas tėve
teip vadinamas glindas, gaivine utėlė lipina
lio inspektoriaus, nė jo rū
prie plaukų.
pestingai tėviškas kenkimas
Kūninė utėle šviesesnės parvos, kiauši
mylėtojams dainų. Nežiū
nius deda siūlėse ir raukšlėse drabužių. •
rint ant yvairių kliūčių, ke
Augmenų amaro vabalas turi snukutį
blumų, gemančių iš rūpestin
dūdelės pavidalo, su juom čiulbia syvus iš
jaunų augmenų lapų. Kartais šitie vabalai
gumo tėvuko, murai Ž. sem.
iščiulbia tiek syvų, kad jų užpultos augme
drebėjo, dreba ir drebės nuo
nų dalys nudžiųsta, o kaip kada nudžiųsta
puikių linksmų lietuviškų
ir visas krūmas. Perpusę pilvo pervirinti
dainų. Užmigo amžinu mie
augmenų syVai išeina mažai? lašeliais per
gu tėvužis inspektorius, daug
užpakalinę skylę; tuos lašelius, kadangi jie
laiko praslinks, įvyks daug
saldus, nulaižo skruzdėlės.
n•
atmainų, o skardus balsai
Tie amaro vabalėliai, koki ant augmenų
Kairėje pusėj — koja musės. DešinSj pusėj — galva.
K — žnyplutės. H— paduškaitės. A — akis. F —
pasirodo pavasaryj, išsivystė iš kiaušinių.
auklėtinių Žemaičių semina
ūseliai. R — snukutis.
Tai, paprastai, besparnės pataitės (uW).
rijos nepaliaus skambėję, bet
Tos pataitės gimdo gyvus vaikus, teipgi be
kasmet stiprės ir klausus jų
Musių kojos ilgos ir su jų pagelba jos sparnes pataites. Tik rudenyj pasirodo
ne vienas pasijus ėsųs lietu gali gana greitai bėgiotu Musė teipgi gali sparnuoti patinai ir pataitės (gW). Su
tupėti ir bėgioti net ant tokių kietų daiktų sparnų pagelba jie nulekia nuo to krūmo,
viu.
kaip langų stiklai, net ant lubų, kadangi ant kurio per vasarų gyveno besparnių šei
Gineitis.
jos prie kojų turi dvi drėgnas padu$kaites myna ir tokiu budu kitur išplatina savo vei
(H), esančias terp nagučių paskutinio kojų slę. Sparnuotos pataitės deda kiaušinius,
sąnario, kurioms prisičiulbia prie stačių sie
nų.'Vos pastato ant stalo žmonėms valgius,
| , ,Therapeutiškas Institu ant jo tuojaus renkasi esančios kambaryj
musės. Kaip musės gali teip greitai paju
tas” Vienoje pagarsino, kad sti,
kad valgis jau ant stalo, ar jos tų mato
pasisekė išrasti gerų vaistų su savo didelėms akims (A), ar pajunta su
nuo kraujinės ligos. Bauda- ūsais (F), to tikrai nežinome, o persitikrinti
vonės parodė, kad įčirškus nelengva.
vaistų, liga laike 24 valandų
Savo panašiu į žiedų vyrukus snukučiu
prapuola. Vaistų stengiasi (R) musė čiulbia, kaip su dūdele, skystų mai
-kuogreičiausiai į visas aptie- stų. Bet musės kimba ir prie kietų valgių,
kokių, rodosi, negali įveikti. Jos iš snuku
kas išsiuntinėti.
čio leidžia ant tokio maisto seiles, kurios sutarpina kietų maistų, paveikslan, cukrų ir
paskui savo panašiu į dūdelę snukučiu įčiulbia sutarpintų seilių kietų maistų.
Musės deda savo baltus kiaušinėlius vi
sokiose
pūvančiose medegoee. Į 12 valandų
K u n, M. Moravski. Išva
iš
tų
kiaušinėlių
išsivysto balti, bekojai kir
karės gretLemano ežero. Ver
minai.
Jie
knisasi
pūvančiose medegose ir
tė Gerulis. 172 pusi.
joms minta. Į dvi sanvaiti kirmino oda
Yra tai Nr. 1 šių metų ku atsilupa nuo kūno, pasidaro kieta ir padaro
nigų išleidžiamos -,, Dirvos”. kietų dangtį pavirtusiam į grumulų kirminui. .
Šitas raštas parašytas lenko,
Kirminai naminių musių, drauge su
kun. Morawskio, žinomo len- kirminais kitų musių, greitai išnaikina dau
kiško> literatūroj tikėjimiš- gybę pūvančių medegų, kurios be jų teip su
ko raštininko. Čia yra pa terštų orų, kad jame žmonėms sunku būt gy
venti. Apart to menės yra maistu daugeliui
sikalbėjimai apie tikėjimiš- kitų
naudingų gyvūnų, kaip antai, mažiems,
kus dalykus. Kas tikėjimiš- naikinantiems vabalus paukščiams. Taigi
kais klausymais užsiima, ras aišku, kad net toki nenaudingi sutvėrimai
Čia daug iš to atžvilgio aiški kaip muses, gamtoj lošia gana svarbių rolę.
Kraujinis amaras.
nimų, žinoma^ kaip juos mėg
Mėsinė musė deda savo kiaušinius mė uW — besparni pataite.- gW — sparnuota pataite.
sta aiškinti kunigai.
soj ir sūryje.
dalia lakos amaro užpultos. B A — lizdu kraujinio amaro.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.

HAŪJI IŠRADIMAI..

Nauji Rasztai

kurie nesibijo žiemos šalčių ir išbūva per
žiemų, pavasaryj iš jų išsivysto besparniai
vabalai.
Kraujinio amaro vabalai vieni iš vodingiausių augmenims.
Juos todėl vadina
kraujiniais, kad sutrynus, toj vietoj pasiro
do raudonas taškas. Kraujinio amaro vaba
lai gyvena ant obelių žievės ir iš medžio iš
čiulbia syvus. Nuo to ant kamieno ir šakų
obelių atsiranda gumbai ir plyšiai (KSt) ir
medis skursta ir ant gido su visu nudžiųsta.
Kolionijos kraujinio amaro vabalų (BA) už
dengtos baltais pūkeliais, susidedančiais iš
vaškinių siūlelių, kokius tie vabalai padir
ba. Ta vaškinė medega sunkiasi tarpais
pilvinių žiedų ir vabalams yra atsigynimo
ginklu.
•'Filoksera dar vodiugesnė augmenims.
Filoksera į Europų prisigriebė iš Amerikos
ir daugelyj vietų suvisu išnaikino vynmedžių
krumus. Besparnės filokseros pataitės (uW
ir nWl) gyvena ant vynmedžių šakų ir iš jų

Sidabrinis kryželis
arba

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

Ir Jėzus, nulenkęs galvų ant krutinės
skausmingai žengė savo žygį viduj tylos ap
svaigimo ir nugųsties, kuri pasekė jo prana
šiškus žodžius. Lydauja kopė skardžia ga- \
tve vedančia prie Teismo Vartų, pro kuriuos
reikia praeiti lipant ant Golgotos, mažo kal
nelio, stovinčio už miesto, ant kurio viršaus
buvo pastatyti kryžiai pasmerktiemsiems.
Genavaitė pate ra ij o, kad minia iš įpirmo
teip nedorai priešinga Jėzui, valandai žudy
mo prieinant, pradeda atliežti ir apraudoti
likimų aukos. Šitie nelaimingi žmonės, be
abejo,-suprato, bet, ant nelaimės, per vėlai,
kad jie duodami draugų varguolių ir nelai
mingųjų nukankinti, ne tik kų pasilieka be
apgynėjo, bet dar savo begėdišau nedėkin
gumu užšaldo ateityje prakilnias širdis, no
rinčias pasišvęsti jų labui. Praėjus pro Tei
smo Vartus, jie ėmė lipti ant kalno Kalvari
jos. Šitas kalnas buvo teip status, kad Si
meonas Cyrėnas, vis nešantis Jėzaus kryžių
ir pats Jėzus, tankiai priversti buvo sustoti.
Paskutiniam tarytum vargiai spėkos teliko ’
užeiti ant viršaus šito pliko kalno, ant kurio
riogsojo apgalųsti akmenys ir augo keli užnykę laiškeliai ^olės. Dangus buvo apsi
niaukęs tirštais\debesiais; apsiniaukusi ir
šermeniška diena) metė kyrų liūdnumo ant
visų daiktų. Genavaitė savo dideliam nusi
stebėjimui pamatė ant viršaus Kalvarijos du
kitus kryžių? pastatytus šalę rengiamojo pa
statyti Jėzui. Nusistebėjusi ji paklausė vie
no iš minios, kuris atsakė jai:
— Šitie kryžiai yra surengti,/iviem va
giam, kurie bus kryžiuojami sykiu su Nazarėuiečiu.
— Ir kam jie žudo tuos vagis sykiu su
Nazarėniečiu? — paklausė vergė.
— Nes farizėjai, kaipo žmonės teisingu
mo, išminties ir padorumo, sumanė, jog Nazarėnietis net ir mirdamas privalo būti su
x
Filoksera.
uW ir 6W1 — besparnė pataite, gW — sparnuota pataite. nelabais niekšais, kurių draugystės jis laikė
A — šaknys vyn vuogių krūmo su gumbais padirbtais filokseros. si būdamas gyvas.
Genavaitė atsigryžo atgal pažiūrėti, kas
iščiulbia syvus. Nuo to ant šaknų pasidaro
gumbai, šaknys neįstengia traukti iš žemės tų sakė ir pamatė, kad tai buvo vienas žval
maitingas medegas ir vynmedžio krūmas, gu
negaudamas maisto, nudžiųsta. Apart be
— O! beširdžiai niekšai! — manė ji —
sparnių pataičių, vėliau atsiranda sparnuo jie suranda būdų Jėzui dasiėsti jo mirtyj.
tos (gW), tos išlenda iš žemės ir nulekia to
Romiškiems kareiviams, vedusioms jau
liau ir tokiu budu užima vis didesnius plo nų žmogų, paskui kuriuos sekė kas kartas vis
tus. Išnaikinti tuos teip vodingus, daran tylesnė ir liūdnesnė minia, atėjus ant vir
čius kas metai milijonus doliarų vertės nuo šaus kalno Kalvarijos, kaipo gi ir daktarui
stolius iki šiol nebuvo galima. Vienaitinis Boruchui, bankieriui Ainošiui ir augštam
būdas jų išnaikinimo yra — išdeginti filok- kunigui Kaifošiui, visiems trims pasigvėšuseros užpultus vynmedžių laukus ir vietoj iš siems matyti kančių ir myrį savo aukos, Ge
degintų pasodyti naujus, ypač amerikoni navaitė pamatė du vagius pasmerktus nu
škus krumus, kadangi tie nesibijo teip kaip kryžiavimui, surištus ir apstotus sargybos;
europiniai ir ant jų skiepyti europinių skie jie buvo pamėlynavę ir laukė savo likimo '
pus, kurie išduoda saldesnes v uogas.
baimingai, su priemaiša silpno niršimo. Ant
Vabalai gyvenanti kartais ant vynme ženklo romiško oficiero, vado sargybos, bu
džių krūmų ir tūlų kitų vaisinių medžių va deliai ištraukė du kryžius iš duobių, kuriose'
dinasi kirmėlaitėms. Meksike, ant aksti jie buvo įstatyti, ir metė juos ant žemės; pa
nuotų kaktėjų krūmų gyvena tokios kirmė skui nugriebė pasmerktinius, nors tie plūdo
laitės vadinamos košenilėms; Iš išdžiovin ir priešinosi su atkaklumu, išvilko juos iš
tų šitų kirmėlaičių apturi raudonų parvų drabužių ir išplėtojo ant kryžiaus, paskui,
parvavimui visokių audeklų, teip vadinamų kol kareiviai laikė juos ten, budeliai, p;»asiėkarminų.
mę ilgas vinis ir sunkius kujus, prikalė prie
x
kryžiaus, per kojas ir rankas, šituos apgailė
DALIS VI.
tinus sutvėrimus, jėkiančius iš skausmo. Šituom ištobulinimu žiaurumo jie privertė jau
Tiesaspamlai vabalai.
nų
būti liudininku kančių, ku
Nasrai krutanti. Pirmutiniai sparnai riosNazarėnietį
jam
pačiam
reikės kentėti; taigi akyišrodo kaip! priesparniai, kieti, užpakaliniai
vaizdoja
kančių
šitų
dviejų bendrų baudos,
— pieviniai, suringuoti. Persikeitimas ne
Jėzus
negalėjo
susilaikyti
nuo ašarų; jis už
pilnas, nepereina grumulų pavidalo.
siėmė rankoms akis kad nematyti šito skau
Žaliasis žiogas turi 3 centimetrus arba smingo vaizdo.
1| colio ilgio.
x
Nukryžiavus anuodu vagiu, budeliai vėl
Kada laukuose arba girioj girdėt Čirškė pastatė kryžius, aut kurių tie raižėsi ir vai
jimas, tai Čirškia patinai žaliojo žiogo. Tų tojo, įkišo juos šeip-teip į žemę ir apramstė
čirškėjimų jie padaro, trindami savo kietus akmenais ir pagaliais. , .
antsparnius į viens kitų.
— Eikš, Nazarėnieti! — tarė vienas bu
Žalia, kaip žolės, parva žaliųjų žiogų delių Jėzui, prieidamas prie jo su sunkiu
saugoja juos nuo priešų, kadangi žolėse nega kuju vienoje rankoje ir keletuAlgų vinių ki
lima patėmyti, o žaliejie žiogai gyvena žolėj toje. — Eik šian gi! Ar mums prievarta ta
ir krūmuose.
ve reikės imti, kaip tavo draugus?
Persikelia iš vietos į vietų žaliejie žiogai
— Už kų jie gali rugoti? — atsakė an
su pagelba ilgų ir stiprių užpakalinių kojų. tras budelis — aut kryžiaus rankas ištiesęs
Jeigu reikia daryti didesnį Šuolį, pa jautiesi sau teip lengvai, kaip iš miegų kad
sinaudoja dar ir iš sparnų. Prie to var pabudęs raivaisi.
toja tik užpakalinius sparnus; nevartojant,
Jėzus neatsakė nieko; jis nusirengė savo
jie suglausti, sudėti kelis kartus ir uždengti drabužius, atsigulė ant myriškojo prietaiso,
kietais pryšakiniais sparnais arba autspar- ištiesė rankas ir atsikreipė į dangų su akimis
nfais.
pilnomis ašarų.
Žaliasis žiogas maitinasi nevien lapai?
Genavaitė pamatė čia du budeliu atsi
augmenų, bet ir mažesniais vabalais. Todėl klaupusiu iš šalių jauno Nazarėniečio ir nu
tai žandai jo kramtanti, tvirti, raginiai.
sitvėrusiu ilgų vinių ir kūjų. Vergė užsi
merkė, bet ji girdėjo kurčius smūgius kūjų
varančių vinis į gyvas mėsas ir du nukryžiuotuosiu vagiu vis dar tebevaitojančiu.
Smūgiai kūjų nutilo; Genavaitė atidarė akis:
kryžius, prie kurio jię prikalė Nazarėnietį,
buvo tik-kų pastatytas terp kryžių anų dvie
jų nukryžiuotų vagių. Jėzus, su vainiku er
škėčių ant galvos, su ilgais kaštoniniais
plaukais sulipusiais nuo kraujo ir prakaito
ant smilkinių,-su veidu pajuodusiu, perim
tu baisias kančios, su lupomis pamėlynavu
siomis, rodėsi jau mirštančiu; visas jo kūnas
pasisvėrė ant rankų prikaltų prie kryžiaus ir
kojų, iš kurių sravenotkranjas; jo rankos
sustiro nuo smarkių mėšlungiškų traukimų,
kuomet jo, pusiau sulinkę, keliai retkarčiais
susitrenkė vienas į kitų. Genavaitė dabar
išgirdo kuone mirštančius balsus dviejų va
gių, kurie, šnekėdami į Jėzų, sake jam:
Buk prakeiktas, Nazarėnieti, tu!
Buk prakeiktas, kuris sakei mums, kad pir
M —patinas. W — pataite. E —kiautiniai.
mutinis bus paskutiniu, o paskutinis pirmu
1—4 — visokio amžiaus kirminai.
tiniu. Matai, dabar męs nukryžiuoti, kuo
(Ttllauš bui)
mi mums gali pagelbėti?^ .

— Prakeiktas buk tu, kuris sakei mums,
MHXIM‘GORKIJ
ekolų. O kas bus toliau. Muitai nuo miežių sumažinti „liuosybę” mums suteikė ca
kad tik tie, kurie serga, reikalauja daktaro:
Prancūzijos žmonių Maskoli iki 70 pfenigių už 100 klgr. ro valdžia ir kokias tiesas
matai mus nesveikais — kur yra daktaras?
mums davė: visa Maskolijos
| Vadovai Jiaskolijos dar ui duoti pinigai gali pražū arba 5| kap. už pūdų.
— Prakeiktas buk tu, kuris mums sa
ti.
Ar
tokiose
eanlygose
ca
valstybė atiduota į kareivių
IŠ RUSU KALBOS VERTE
kei, kad geras piemuo palieka savo kaimenę
bininkų ndri balandžio mėne
ro randas gali kur nors gauti
| Vidaus ministeris Durno- ir policijos rankas; visur pyš
ir eina jieškoti vienos paklydusios avies:
syj
atlikti
’
susivažiavimų
kur
A.L..1S.
męs paklydome, o tu, gerasis piemenį, pa įį
nors Finlandijoj, ant kurio I«skolų, reikia abejoti. Ateis vo prisakė gubernatoriams ka kazokų, dragūnų „nagaiGIESME APIE SAKALA.
vedi mus į rankas budelių.
shsivažiuoftį jatstovai visų laikas, kad caro iždas' ne gerai daboti sugrįžusius išJa- kos” ir švytruoja nuogi kar
Bet ne vieni šitie niekpalaikiai žmonės
įstengs užmokėti nė algų sa ponijos nėlaisvius kareivius, dai; daugelyje vietų švilpia
Jūrės snaudžia.
Maskolijoj esančių revoliucibuvo, kų tyčiojosi iš Jėzaus kančių, nes, bai
kad jie ne platintų revoliuci- kareivių kulkos ir griauja
Išsitiesę neapmatuojamu pločiu ir ilgia, jinių partijų. (Ant to susi vo tarnams. singa kaip gali būti ir kam Genavaitė, rašy jos palengva dūsauja da čia prie krašto, bet
uieriškos
dvasios. Jis teipgi
dama šitų, su vargu gali tikėti, — daktaras toliaus, kiek akys siekia, ramiai jau miega, rinkimo butų apdirbtas vie | Mieste Lodz, Lenkijoj, prisakė cenzoriams neper- armotos. Ir tai darosi ne tik
didžiuose miestuose, Latvi
Boruchas, bankierius Ainošius ir augštas ku aplietos melsva mėnesiena. Minkštas, kaip nas pliaukš tolesnio revoliu- laike susirinkimo apkalbėji
leisti
nė
jokių
telegramų
apie
joj ir Kaukaze, bet praside
nigas Kaifošius, prisidėjo prie dviejų vagių aksominė pala, ir juodos, susiliejo jos ten cijinio veikimo^ Toks vienas
užpuldinėdami ir dergdami Jėzų toje valan su mėlynu -pietų dangumi ir giliai miega, plianas žymiai sudrutintų re mui rinkimų į viešpatystės boycotavimę garsios viešpaty da ir Lietuvoj (priminti čia
dūmę, socijalistai apstojo na stės dūmos.
doje, kada jis rengėsi išleisti paskutinį savo atmušdamos savyje skystus, į vortinklius pa
galime Anykščių miestelio,
voliucijų. Besidarbuojant su mus, kur buvo susirinkimas
kvapų.
našius, permatomus palšus ir nekrutančius geru plianu, randas jau ir su
Kauno gub., bombardavimų).
ir per langus pradėjo šaudy į Mieste Lens, Prancūzi Pilni kalėjimai teip prigrū
— O, Jėzau Nazarėniškasis! Jėzau Me debesėlius, nestengiančius uždengti savimi
ne
įstengtų ti į salę. Persigandę žmonės joj, buvo smarkus susirėmi
sijau! Jėzau Pranaše! Jėzau Išganytojau mirguojančių mėlyname danguje milijonų kariumene
svieto! — tarė Kaifošius. — Kodėl tu neiš žvaigždžių. O dangus, rodos, vis žemyn suvaldyti revoliucijų, tųsyk iš salės ant syk veržėsi lau mas štraikuojančių angleka- sti prasižengusiųjų caro val
pranašavai sau savo likimo? Kodėl pirma linksta ant jūrių, norėdamas nugirsti ir su jau ne pakaktų kariumenės, kan. Terpduryj daug žmo šių su žandarais. Daug žmo džiai kalinių, kaip da nie
kad nebuvo. Pas mus, Kal
ueišgelbėjai savęs, tu, kuris žadėjai išgelbėti prasti, apie kokias paslaptis be paliovos galima būt išvengti tokių
svietų?
šnabždasi vilnys, palengva iščiuoždamcs ant nevaisingų kraujo pralieji nių likosi sumyniotų. Atka nių likosi žandarų sumynio varijos kalėjime, politiškųjų
kę raiteliai puolėsi prie soči- tų. Kastynių savininkai pa
* — Tu vadiniesi sunumi Dievo, o dievi kranto.
mų, koki buvo Maskvoj,Ode jalistų ir 7 sunkiai sužeidė. siūlė darbininkams ant 10% dabar prigrūsta apie 120
škasis Nązarėnieti! — pridūrė bankierius AiKalnai, apaugę giria, vaizdinga juosta
žmonių. Yra daug terp jų
didesnes algas, bet darbinin beveik nė pirštu nepajudi
nošius — męs patikėsime į tavo dangiškas išsiriečiančia į šiaurryčius, stūksojo savo vir soj arba Latvijoj. Iki šiol
Buvęs iždo ministeris kai pasiūlymų atmetė.. Štraipajiegas, jei tu nulipsi nuo kryžiaus. Męs šūnėmis augštyn į viršum jų mėlynuojančius dar terp vadovii nėra vieny
nusių prieš caro valdžių: už
prašome tavęs tik šito mažo stebuklėlioj Nu tyrus, ir jų sausi, rustus kontūrai pasidarė bės nuomonių: vieni tikisi su Kutler, kuris yra kandidatu kai traukiasi toliau.
tenka kokiam caro bernui pra
lipk, sunau Dievo, nulipk gi! Argi tau ge apvalesni, švelnesni, apvilkti šilta ir mink pagelba durnos pagerint san- į dūmę maskolių demokratų
.............
<
nešti
apie kokį žmogų „vy
riau patinka drybsoti prikaltu ant to medžio šta pietų nakties migla.
lygas Maskolijoj, kiti nori partijos, pagarsino laikraš | Pereituose metuose Mas
kaip naktiniam paukščiui ant kluono durių?
resnybei
”, kad jis tų ir tų
Kalnai tartum pasinėrę giliuose mųsty- įvesti kitų randų. Paskuti čiuose, jog ūkininkams rei kolijoj sumobilizavo rezervos
Dsiliuosuok, nes dabar tu gali pasivadinti muose. Nuo jų puola ant žalsvų vilnių ske
daręs,
arba
teip ir teip kalbė
Jėzumi nukryžiuotu, bet ne Jėzumi sunumi terų juodi šešėliai ir tingia jas, lig norėda niai mena, jog Maskolijoj kia padėti, išdalinti žemę pri kareivių 1012269, taigi dau jęs, ir jau lekia pas jį kazo
Dievo!
mi sustabdyti tų vienintelį krutėjimų ir nu žmonės jau protiškai gana gulinčių randui ir dvarpo giau negu laike karės su Ja kų arba dragūnų gauja, daro
— Matyt, tu turėjai didelį užsitikėjimų tildyti nepaliaujantį vandens ošimų ir vilnių pasikėlė ir jie jau supranta niams. Dvarponiai galės pa ponija. Matyt žmonių suki kratų, atima pinigus, per
Ant silaikyti tik po 75 dės., liku limų net randas laiko už svar
ant Visogalinčio! — tarė daktaras Boruchas dūsavimų, — vienintelius garsus, pertrau reikalų revoliucijos.
— šaukis gi jo, tegul jis tave gelbsti!x Jei kiančius tų slaptybių pilnų tylumų, apsiautu pavasario todėl galima lauk sių turės raudas nuo jų iš besnį negu karę su Japoni akis vagia mėsę, avižas
ir šienų; kitus baisiai sumu
jis tave saugoja, jei tu ištikro esi sunumi jo, sių visa aplinkui drauge su melsva, sidabruo ti sukilimo žmonių visoj Mas pirkti ir pariamdyti ūkinin ja.
ša, vos gyvus atgabena į ka
kodėl jis nepasiunčia perkūnų ant mus, tavo ta šviesa mėnulio, vos spėjusio išlysti iš-už kolijoj.
Revoliucijonieriai kams.
užmušėjų? Kodėl jis nepermaino šito kry kalnų viršūnių.
| Maskolijoj renka aukas lėjimų ir įkiša trims mėne
remia savo viltis ir ant tam-'
žiaus į rožių gulyklų, nuo kurios tu galėtum
— A-ala-ah a-akbar!.... — tyliai dū
siams.
nulėkti su garbe į dangų?
sauja Nadir-Ragim-Ogla, senas Krimo tata- šių kaimiečių. Rods kaimie | Ant prigulinčios Japoni pastatymui paminklo perei Kraujuose ir ašarose caro
Šauksmai ir pajuokimai kareivių prisi ras, kalbus visada žemu balsu, augštas, žilas, čiai dar laiko carų už savo jai salos Formoza siautė bai tų sanvaitę sušaudytam Ocza- tarnai nori paskandyti ju
dėjo prie šitų netikusių išniekinimų farizėjų; visaff pietų saulės .nudegtas, sudžiūvęs, bet geradėję, bet badas ir juos sus žemės drebėjimai. Visa kove vadovui sukilusių Juo
staiga Genavaitė pamatė Jėzų pastirusį visais didei išmintingas senis.
privers pasikelti, užpuldinėti ta didelė sala drebėjo per vi dųjų jūrių kariškos laivynės dėjimų, vienok jau pergiliai
sąnariais darant paskutinį pasistengimų pa
Mudu guliva ant smilties šalia milžini ant dvarų. Užteks vieno su sų dienų. Miestas Dalijo, jurininkų,leitenantui Schmid jis šaknis įleidęs, kad galėtų
tai jiems pasisekti. Toks
kelti savo kruvinų ir sunkių galvų į dangų; ško, atplyšusio nuo savo gimtinio kalno, ak sirėmimo su kariumene, o Raishiko ir Shinko likosi su tui.
baisus apsiėjimas su mumis
rodosi paskutinis spindulys apšvietė jo dan mens, apdengto šešėliu, apžėlusio samano kaimiečiai supras net i kūmų visu išgriauti. Vien mieste
giškų išvyzdį; širdį plėšiantis nusišypsojimas mis, apsiblaususio, liūdno.... Vięnų jo,
| Kurske kariškas sodas ir musų draugais caro tarmj
pasirodė ant jo lupų ir jis pramurmėjo silp juriųlink atkreiptų, šonų vilnys apnešė dum caro valdžios ir pereis į revo Kuyi pražuvo 2000 čiabuvių nusprendė ant 3 mėnesių ka tik da labiau sukelia mus
ir 7 japoniečiai. Mieste Danu balsu:
blu ir jūrių maurais, ir jaisiais apkarstytas liucijos pusę.
lyo, po namų griuvėsiais ra lėjimo kariškų gubernatorių, prieš caro valdžių ir da la
— Mano Dieve! mano Dieve! susimylėk akmuo, rodos, nei butų pririštas prie siau
| Nors daugelis laikraščių do 600 užmuštų žmonių, bet jenerolų Dubrowskį,užtai, kad biau pastumia ant revoliuci
ros smilčiuotos juostos, skiriančios jūres nuo
ant manęs!
jos keliom Teip,
Paskui jo galva nusviro ant krutinės, to kalno. Kitų jo šonų, į kalnus atkreiptų, .ap ne pritaria projektui prancū dar ne visi griuvėsiai išjį^š- jis ne liepė kareiviams gelbė Mus vainikas bus nupintas
šviečia
mudviejų
besikurinančios
ugnies
ziško inžinieriaus barono Le- koti. Nuostuolius žemės dre ti minių suimtų vienų oficiedraugo varguolių ir nelaimingųjų ir jis išlei
liepsna; ji kartkarčiais dreba, ir nuo to ant cocq de Lobe!, kuris nuo di bėjimų padarytus skaito ant rų.
Iš kraujuotų žolynų,
do savo gyvastį.
seno,
gilių
plyšių
tinklu
išraižyto
akmens
Musų kelias bus išpintas
Genavaitė parpuolė ant kelių ir pasilei slankioja šešėliai.... Jis išrodo mastančiu, džiojo Siborijos geležinkelio 45 milijonų dol.
do ašaromis. Šitoje valandoje ji išgirdo
| Tarnaujančių aut gele Kūnais nekaltų žmonių!
nori nuvesti alkūnę 3000 my
jaučiančiu....
balsų užpakalyj savęs šaukiant:
žinkelių
Maskolijoj yra 1070- Bet męs neišsigąstam to,
Laikraščiai rašo, buk
Mudu su Jiagimu verdava sriubų iš kųtik lių geležinkelio prie Behrin— O! šitai yra pabėgusi vergė! Aš ti
prigaudytų jūrių kiaulučių ir abudu esava go jūrių siaurumos, siauriau Rumunijos karalius apsirgo 100 ypatų, algoms jų per me nesibijome kovos, nė mirties.
krai žinojau, kad jų surasime eidami pėdo tame
ypatingame dūšios upe, kada visa išro sioj jos vietoj,, turinčioj 70 pavojingai, buk jis gavo sme tus eina 240 milijonų rublių. Daugybę musų draugų suė
mis šito prakeikto Nazarėniečio, kuriam jie
stebuklingu, visa dvasių pavidale, lei viorstų, po jūrių dugnu pa genų uždegimų, bet randas Algos paprastų darbininkų mė ir į kalėjimus sukišo, vie
ant galo padarė teisybę. Imk jų! surišk do
įeiti, įsigilinti į save, kada ant šir dirbti tunelĮ, ’ pratęsti gele pagarsino, jog karaliaus li ant geležinkelių yra 68 kap. nok darbas dėl to nesustoja,
rankas užpakalyj! O, — šiuo kartu atker- džiančių
dies
teip
vaisku, lengva, ir nesiranda jokių
o kas kartų vis da smarkyn
ant dienos.
šinsiu trigubai!
kitų geidimų, apart vieno geidimo — rau žinkelį į Alaskų, o nuo čia ga yra visai ne pavojinga.
eina,
į atvirų revoliucijos ko
Genavaitė atsigryžusi užpakalin pamatė stanti.
| Maskvoj atsibuvo rinki
sujungti jį su Amerikos gele|
Švedijos
sostapilėj,
Stok

vų
stoja
ir tie, 4 kurie seniau
savo ponų, Viešpatį Grėmijonų.
x
O jūrės glaustosi prie kranto, vilnys žinkelių linijoms — bet caras mai delegatij Į tautiškų kon holme,suareštavo 3 maskoliš apie tai da nė kalbėt neno
— Dabar aš galiu numirti — tarė Gena- teip melancholiškai-švelniai šnabžda, saky ir randas pritaria užmany vencijų fabrikij darbininkų.
vaitę — jeigu tas, kuris žadėjo vergams su tum, jos prašosi prie ugnies pasišildyti. Kar mui, todėl yra viltis, kad ge Išrinko 18, o tame 9 socijal- kus studentus. Juos apskun rėjo. Štai ne seniai, jau
traukyti jų pančius yra numiręs....
tais, vienok, toje abelnoj ošimo meliodijoje ležinkelis bus padirbtas. demokratus, 7 demokratus, 1 džia už išplėšimų banko Fin- mums čia besėdint, laisviejie
girdima augštesnė, rūstesnė, klastinga gai Taigi yra viltis, kad neužil- socijalistų ir vienų neprigu landijos sostapilėj, mieste musų draugai socijaldemoda — tai mat viena iš drąsesnių vilnis prikratai sunaikino daugelyje
Helsingforse.
Nors aš turėjau kentėti nuo savo pono šliuožė arčiau prie mudviejų. Ragina-Ogia gio galima bus geležinkeliu lintį nė į jokių partijų.
Suvalkų gubernijos vietų te
didžiausius kankinimus, bet aš nenumiriau, spėjo jau prilyginti vilnis prie moterių ir keliauti iš Amerikos į Lietu
| Į bankų Tautiškos pasko legrafo stulpus, bent porų
jeigu parašiau šitų apsakymų savo vyrui Fer- nužvelgė jas mudu apkabinti ir išbučiuoti vę. Rods tas kaštuos dau | Peterburge išsiplatino
los draugystės Maskvoj, 20
ganui.
norint.
giau negu jūrėms, bet galima paskalas, buk po nužudymui d. kovo,įsiveržė 20 ginkluotų kartų buvo sugadinę terp
Virbalio ir Kauno geležinke
^Po tam visam apsakymui to, kų aš žinojurininkų vadovo Scbmidto,
Jis guli kniūpsčias ant smilties, galva į
r jau ir mačiau iš gyvenimo ir myrio jauno jūres, ir, pasirėmęs ant alkunų, o smakrų bus išvengti ne vienam ne visi Juodųjų jūrių laivynės vyrų ir paėmę 425000 dol., lį; keliose vietpse da nugin
Nazarėniečio, skaitau nedoru daiktu kalbėti padėjęs į tarpdelnį, užsimęstęs žiuri į miglo malonios kelionės jūrėms.
jurininkai susibuntavojo, už prasišalino; suimti jų nepasi klavo caro bernus; Pilviš
apie tai, kas nusitiko su manim nuo liūdnos tų tolį. Gauruota kailinė kepurė nuslinko
sekė.
kiuose (Senapilės pav.) pa
| Viešpataujant anarchijai mušė oficierusir bombardavo
dienos pamatymo draugo vargiųjų ir nelai jam ant pakaušio, onuo jūrių pučia lengvas
ėmė
iš kratos (pačtos) Liet.
mingųjų iki jo myriui ant kryžiaus. Pasa vėjalis ir draiko plaukus, uždribusius ant jo Maskolijoj, kurių labiausiai miestų ij tvirtynęSebast. Pat | Mieste Merico trįs vyriš
Soc.
Dem. Partijos reikalams _
kysiu tiek tik, kad imdama pąvyzdį atsida augštos kaktos, apdengtos smulkiomis nik palaiko randas, priviso pul virtinimo tos žinios vienok nė
kiai
bus
pakarti.
Ant
pako

kelis šimtus rublių, o Podvimo nuo Jėzaus ant kryžiaus, aš pasiryžau elėmis. Jis filiosofuoja sau, visai nepaisėda- kai plėšikų, kurie plėšia, kų ra; jeigu kasSebastopoliuj ir
rimo
juos
sūdąs
nusprendė
kęsti kantriai visas žiaurybes Viešpaties Grė- mas, ar aš klausau, ar ne, ir neatkreipdamas
butkoj (Kalvarijos pav. Liu
atsitiko,tai žinių apie jurinin
mijono dėl prisirisimo prie savo ponios Au ant manęs nė mažiausios atidos, tartum jis tik gali. Stavropoliaus, Ku
užtai, kad jie, palaikę už ra dvinavo valsčiuj) — nuo vy
binio,
Kaukazo apskri- kų maištus cenzoriai ne per ganę, sudegino vienų senę
relijos; kentėjau viskę idant jos neapleisti; kalbėtųsi su jūrėmis:
resniojo girininko (nadlesno)
čiuose pulkai plėšikų užpul leidžia.
tėip aš išbuvau verge Grėmijono pačios per
moteriškę.
•
—
Dievui
teisingas
žmogus
eina
į
ro

1100 rublių. Monopoliai vi
du metu jos buvimo Judėjoje. Pasidėkavo- jų.... O kuris netarnauja Dievui ir pra dinėja ant bažnyčių, iš absur
uždarytį; valsčių kance
jant nedėkingumui žmogaus, visas atmini našui?.... Tas, gal, štai šiose putose.... roždų išlupinėja brangius
| Darbininkai vienos Pe | Peterburgo sūdąs nu
liarijose,
kai-kuriose vietose,
mas išnyko iš žmonių omenės. Tik keli mo Ir tie sidabruoti šlakai vandenyj, gal, teip- akmenėlius.
Netoli Sama terburgo dirbtuvės, už kandi sprendė redaktorių laikraščio
kinių užlaikė ęventai atminimų apie jį.
teip
pat
uždarytos; seniejie
jau jis.... kas tatai gali žinoti?
ros pulkas žandarais persi- datę į garsių dūmę perstatė „Novosti” ant metų kalėjimo
Kuomet, praleidus dvejus metus su savo
Tamsios, plačiai išsiskėtrojusios jūrės rėdžiusių plėšikų užpuolė šunį, kadangi jo užlaikymas už kokį ten straipsnį išreiš vaitai (staršinos), nežiūrint į
ponia Aurelija, aš pagryžau terp Gailijos pradeda
švisti, ant jų paviršiaus netvarkiai ant pačto vežimo ir paėmė randui kaštuos tik 15 kap., kiantį neužsitikėjimę carui. baisiausius caro tarnų gęzdižmonių, tai radau juos tokioj pat, ar gal dar blizguliuoja
nimus, nesugrįžo į senęsias
mėnulio spinduliai. O
o ne 10 rublių, kaip durnos
balsesnėj vergijoj, negu praeituose laikuose. jis, mėnulis, išdrykę
iškilo viršum kaukaruotų kalnų 19000 dol. Smolenske rado pasiuntiniams atseis mokėti.
savo vietas ir neįvedė seno
Prie šito mano pasakojimo, kurį para viršūnių ir melancholiškai lieja savo minkštų pragariškų. mašinų biuruose
| Vokitijos sostap.,Berlyne ir
šiau savo vyrui Ferganui, aš pridėjau mažę šviesų ant tyliai dūsaujančių, akims neapma bajorų susirinkimų. Valogdos Kitur už atstovę užrašė dirb jo priemiesčiuose,laike pasku sios tvarkos, bijodami revoliucijonierių bausmės. Tei
sidabrinį kryželį, kurį gavau nuo Joanos, tuojamų vandens platybių.
gubernijoj sukilo kaimiečiai tuvės dum-traukį, kadangi tinio gyventojų suskaitymo,
sybė, išsigandę ūkininkai jau
pačios Viešpaties Čuzos, neužilgio po myriui
— Ragime!.... papasakok pasakų.... ir iš dvarų išvaikė Jų savi į j j bent ne šaudys caro ka pasirodė 2.993.470 gyvento
jauno Nazarėniečio. Kai-kurie žmonės (terp — prašau
beveik visur užmokėjo ru
senio.
ninkus. Sukilo kaimiečiai ir reiviai.
jų.
jų ir Joana) turėjusiejie maldingų guodonę
dens
mokesčius, bet, tikime3,
— Kam? — klausia Ragimas, neatsi- Novgorodo gubernijoj. m
atminčiai draugo nelaimingųjų, padarydino
.
| Išleištojas liberališko | Odesoj ir Peterburge,dėl kad pavasarį jau bus galima
______X-— >
mažus kryželius atminimai prietaiso Jėzaus gryždamas į mane.
bent didžiumų jų prispirti
—
Teip
sau!
Man
patinka
tavo
pasakos.
myrio ir nešiojo juos patys ar dalino kitiems,
| Į Očakovų atkako depu laikraščio „Rus”, Aleksandra nužudymo oficiero Schmidto, visai nemokėt. Girių parda
—
Aš
jau
visas
tau
išpasakojau
....
palaikę juos ant žemės kalno Kalvarijos, kur
tacija susidedanti iš 200 stu Suvorin, likosi sūdo aut metų suštraikavo augštesnių mo vinėti didelėms partijoms
Nežinau daugiau....
Jėzaus kraujas tekėjo.
ietkų vaini- kalėjimo nuspręstas už pa kyklų mokintiniai.
Tatai jis nori, kad aš jo prašyčiau, Aš dentų, padėti
žmonės ponams nedaleidžia.
Aš nežinau, ar aš busiu kuomet motina; prašau.
ūdyto
kų ant kąpo s1____
. leite- talpinimų darbininkų atsi
jei man ta laimė tektų (vienok ar gali būti
| Iš Maskvos bėga visi Panašiai dalykai stovi ir
Gerai. Nori, papasakosiu tau gie- nanto Schmidto. Vidaus šaukimo. Suvorin bandė
laimė vergui gimdyti ant svieto kitus ver smę? —
Kauno gubernijoj; prasideda
— sutinka pagalios Ragimas., *
ministeris uždraudė cerkvėse eauktiesi prie caro su prašy turtingesniejie žydai, kadan judėjimas ir Vilniaus guber
gus?), tai aš pridėsiu šitų mažų sidabrinį kry
.Aš noriu išgirsti senų dainę, ir jis pra laikyti dievpmldystas už mu numažinti* bausmę, bet gi jie laukia laike maskolių
želį prie šermeniškųjų relikvijų, kurios turi
nijoj.
lįstu,
liudnu recitativu, stengdamasis užlai, Schmidto duši
persiduoti iš gentkartės gentkartei istorijoje
bet dauge- caras jo prašymų . atmetė. velykų skerdynių.
Matydami tai, caro tarnai'
kyti
savotiškųjų
dainos
stepų
meliodijų,
ir
šeimynos Joel, šakos Karnako skilties. Te
lyj vietų popaf*. slapta atlai Antru kartu suareštavo išleinori
dabar, sukišę darbščiau
.
|
Randas
angliškos
valdy

gul šitas mažas kryželis pasilieka ženklu išsi- baisiai darkia kalba pasakoja:
kė dievmaldysUs. Stačiati- stojų laikraščio ,,Sin Otečeetsius
musų
vyrus į kalėjimus,
liuosavimo senos ir karžygiškos gailų tautos!
bos
Australijoj,
Naujos
Ze

I.
kiškos dvasiškas akademijos va.”
Tegul išsipildo kartų musų vaikų vaikams
rinkimus
į
tų savo „dūmų” landijos, lapkričio mėnesyj
— „Augštai į kalnus Žaltys nuslinko ir, studentai pakėlė smarkiau
žodžiai Jėzaus: Pančiai vergų turi būti su
| Gabenant javus iš Mas- rengia terptantiškę parodę. padaryti. Kokie gali būti
susiraitęs tamsioje oloj, stebėjos jūrėms. traukyti!}
sių, protestų prieš sušaudymų
dabar rinkimai, jau kiekvie
kolijos į Prusus, reikia: už
„Augštai padangėj žibėjo saulė, ir karš- Schmidto. , ‘
(Pabaiga).
100 kyliogramų kviečių mo Atviras laiškas Amerikos nas gali suprasti: kas gali
čiu.dangun kalnai kvėpavo, žemai į akmens1
-----būti per rinkimai, jei žmo
daužėsi bangos. ...
| .Maskoliškas randas, nors kėti muito 2 Mrk., arba lietuviams darbi n inkams. nėms negalima atvirai susi
„Protarpio kalno, taškydama, ošdama, atsargiai, bet pagarsino, jog 15 kap. už pudę, už 100 Draugai Darbinin rinkti ir pasikalbėti apie sa
vartydaas akmens juriųlink briovės kalny iždas ant sekančio pavasario klgr. rugių — 1| Mrk. arba kai!
Jau nereikia jums vo reikalus, jei už kiekvienų
no sriautas.
ne galės užmokėti palukenų 10| kap. už pud^už 100 klgr. daug rašyti apie tai, kas da atviresnį žodį žmogų laukia
(Toliaus bus)
nuo užrubežiuose užtrauktų avižų — 2-Į Mflcarba 17 kap. rosi šiądien pas mua, kokių „uagaikoa” ir kalėjimas?!

PASAKOJIMAI.

IŠ. w

%
Ne, iš teip išrinktų pasiunti- idraugai eiti; ir čia, kalėjime, rin tiejie savo atskiro buto; tų programo, tai kodėl męs Tokia mat jau nuo seniai iš- tiems šis “Lietuvos” numeris)
kiUa
nių mums jokios naudos ne męs tariamės ateinantį pava sodžiaus ir dvaro darbinin turime jų priimti, kodėl turi sidirbo mada ir prie jos laik- yra paskutinis. Kurie neno* j zdrecu:
Jos Stnrlnzky
bus, už tai musų draugai ir sari ir vasarų su streikų pa kai ir visi mažažemiai visai me užmiršti kovoje su «iro raščiai turi taikytiesi. Ki ri kad “Lietuva”butų sulai- 549 Main su
Wilkes B&rre, P*.
Kingston Station
męs patįs šaukiame visur,kad galba traukti prie judėjimo neturi balso. Ir išeina da valdžia, kad’ bątos valdžios tur patalpintų išrodymų netei kyta, tegul tuojaus prisiun- Į (8—80)
Psjieszksu savo vyro Vincento Zul
visai atsisakytų žmonės nuo dvaro ir sodžiaus darbinin bar teip, kad Vilniaus gu da yra ir kiti'iĮnugtį išnaudo sybės supras tiktai tie, kurie čia prenumeratų.
kio. Jzu bus pusantro inėtu kaip isztų rinkimų; o' jei kur ne kus ir visokius grįtelninkus, bernijoj į gubernijos miestų tojai: fakrikantaiy ponai,'di „Laikų” skaito, o tokių „Lie
„Lietuvos” Išleistuvė. važiavo isz Lietuvos In Amerika, nežlnau ar gyvasar miręs, Vidutinio ūgio,
klausys musų balso ir rinks, daržininkus, ar bobelius. Ir tegali darbininkai nusiųsti desniojie ukihin’Sati? Norė- tuvos” skaitytojų yra ne
ūsai balti, apskritaus veido, plaukai bal
tai reikia stačiai išvaikyti Gč-lk jau kįla pas mus ginčai vienų rinkėjų, o Kauno ir darni dabar susijungti į vie- daug.
ti, tiesios eisenos. Kas apie Ji žino tegul
Keisti
pietus.
/
:
[ duoda man žine, o busiu dėkingatuos rinkėjus, neleisti išrink- su ūkininkais ir demokratais: Suvalkų gubernijoj — nė nų partijų,
; turėtume viElzbieta Zulkiene
Kada
senate
grynų
valgių
v
tiemsiems susivažiuoti į vienų „Gerai, — sako jie — kelki; vieno! Kaip rupįėis turtin sai fftsisakyt tuo tarpu nuo Pildome „Žvaigždės”
Kvietiszkiu kaimo, Marijampolės pay.,
tiesa
'tapo
apevarstoma,
pa

vietų. . Męs reikalaujame vi miesto ir dvaro darbininkus, gųjų išrinkti pasiuntiniai galutinų sav čikMavimų —
Suvaiko gub.
, prašymų.
rengė garsus chemistas, pfof. Pajieszkau savoszvogeriu,AntanoBrei*
oš, o atsisasuotino, lygaus, tiesaus ir bet sodžiaus — negalima! darbininkų reikalais, męs socijalistų t
ar ir paskui Kunigų išleidžiama „Žvaig J. B. Stillman, toje-pat die vo ir Jurgio Brelvo, Kauno gub., Pane>
slapto balsavimo, reikalauja Ūkininkai neturi iš ko dar jau galime matyti.... Kad kyti nuo to
vėžio parapijos, Breiviszkiu sodžiaus.
me, kad Lietuvos pasiunti bininkams daugiau mokėt.... darbininkai neturėtų savo vėl išnaujo pradėt darbų — ždė” patalpino šitokį cirku- noje pietus viešbutyj Astor Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
niai patįs vieni nuspręstų sa "Tegul nepaleistuviauja taip partijų, o eitų ranka į fenką tai butų dvigubas darbas. liorių ir užprašė visus kitus susidedančius vien iš prama adresu:
Dom. Jamos
vo seime, kokia toliau turi darbininkai nėgirtuokliauja. su turtingesniais, kaip tai Męs žinome, kad, ir įvedus laikraščius jį atkartoti. Tai nytų valgių. Rengėjas pie Box 83,
Ba/natable, Mass.
gi
męs,
pildydami
„Žvaig

tų
parengė
daug
torielkų,
i
būti pas mus valdžia, o visų- ta* turės”.... Bet męs žino Prancūzijoj ir Vokietijoj bu pas mus žmonių valdžių, vis
Pajieszkau
savo
pusbrolio
Jono Kunždės” prašymų,- patalpina su kuriuom parodė formulę
pirmiausia reikalaujame su- me daugelį darbininkų, ku vo, tai jau butų pasibaigus da tebeliks turtingi ir betur mė jį pilnai. Čia jis yra:
drusztuno, Kauno gub., Panevėžio pav.,
ar receptą visų pramanytų Czipenu volosties, Gaubalu sodžiaus.
~ sirinkimų, žodžio, spaudos ir rie ir nepaleistuviauja, ir ne pas mus revoliucija, nes bur čiai, vis da tebebus išnaudovalgių.
Šitas prirengimas Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žino
„PASARGA
sųžinęs liuosybės; ir kolaik girtuokliauja, o dirba, kaip žuazija jau gavo šiokias-to- jamiejie ir išnaudotojai, kaip
z
.
pagimdė daug linksmumo adresu:
Cbicagos Draugystėms.
(s25)
K. Skukauckas
3
k neiškovosime tai, męs nepa- jaučiai, ir vos gali ismaityti kias tiesas: ji jau gali siųsti jie yra ir Šveicarijoj, Ameri
Cleveland, Ohio.
• dėsime ginklų.
savo šeimynų; ir vėl męs ži- savo pasiuntinius į seimų, koj ir kituose kraštuose, ži Kadangi . ateinančio Ge tarpo pakviestų svečių, vie 1919 Ix>rain avė.
tarpe
kitų
didelį
nusi

nok
Pajieszkau
merginos
ar naszlee lietu
Tokius reikalavimus šiam nomet kad pačioj Lietuvoj turi šiokių-tokių susirinkimų, nome, kad vis dd tebebus var gužio mėnesio 28, 29 ir 30 d.
vaites
ar
lietuviszkoe
presą
i tęs myling . laikui stato Lietuvos Soči jai- vienoj vietoj moka ukinin- žodžio ir spaudos liuosybę; ir gas ir ašaros; išnykti tai tik Chicagoje turės atsibūti ne stebėjimą ir baimę. Imitaci 1 ežios apszvieta sau dėl apsivedimo. Ad
Susivienyjimo jos ir neteisus padarymas vai resuok i t
demokratų Partija (L. S. P. kas*bernui 35 rub., kitoj — musų demokratai jau turi tai tuomet tegalės, kuomet katalikiško
Teisybes Mylėtojas
A.). „Bet tai šituose daly 50, trečioj — 70 ir dargi 80 Vilniuje savo laikraštį — nebebus turtingų ir beturčių, Lietuvių Amerikos seimas, gio produktų lygiai ir vaistų P. O. Box 640
r
Chicago, III.
kuose L. S. D. P. nesiskiria rublių, o darbas visur tas „Lietuvos Ūkininkų”, tuo nebebus tai tavo tai mano, ant. kurio paprastai susiva- turėtų būti saugiai daboja-į Pajieszkau Jon<| Lapinsko, Kauno
b»u., Zarasu pav.,
p»v., Papilės parap.,
pirip., 8atnav
nuo Lietuvių DemokratųPar- pats, mokesčiai ir akčyžios tarpu visi socijalistų laikraš o viskas bus visų, kuomet tik žiuoja ir dalyvauja lietuviai mas. Mes gi matėme daug I gub.,
tijos (L. 1). P.) arba varnie teip pat tos pačios; vienur čiai visoj Maskolijos valsty tai tas tegalės gauti- valgyt, liberališkų pažvalgų ir ant atsitikimų kur nesanžiniški kunu aedžizua. Pereituose metuose gyTrinerio Amerikoniš- veno L*wr®nce- M“«« kas
čiu partijos”, gal pasakys valgis, drabužis ir apsiėjimas bėj jau uždaryti, jų leidėjai, kuris dirbs — ir męs nenu kurio visada, laike organiza žmonės
•
T-,..,
TK t. ,
TT kitas teiksis duoti žine adresu:
Petras Szimoms
mums kas, „tai kodėl juodvi su darbininkas geresnis, ki redaktoriai ir daugelis rašy stosime kovoję, kolaik tos cijos reikalų apsvarstymo, ką Eliksyrą Karčiojo .Vyno (gdk)
imitavo
arba
nudavė;
ŠitieŽMOakzt.
Lawrence, Mass.
neveikia išvien, kodėl to tur daug blogesnis. Pir tojų į kalėjimus sugrusta! tvarkos neįgysime; demokra esti begėdiškai nereikalingai
jie
stengėsi
nežinantiems
Pajieszkau savo pusbroliu Juozo ir
kiam svarbiam revoliucijos miausia męs eisime į dvarus, Vienok dabar jau darbas ne tai pasieks žmonių išrinktųjų koliojami lietuviški kataliki
žmonėms savo bo vertis su- JoDO Bxltrunu’ PomPienu mieatel°,JPalaike nesusilieja?” Tas klau aiškįsime, kokiu budu dvaro sustos, nes darbininkai jau valdžių ir jau jiems gana — ški kunigai, niekinama Ba zmonems savo oe vertes SU nevežlopav. Manau, kad jie gyvena
simas teko mums girdėti nuo darbininkai gali savo padėji suprato savo reikalus ir nė socijaldemokratai vis da eis žnyčia ir išjuokiami šv. Ti maišas įkišti, vietoj geriau- Brooklyne, N. Y., meldžiu duoti žinia,
nws kctu 'r***0011 Lietuvon ir noreczlau
kai-kurių Amerikos lietuvių- mų pagerinti, organizuosime per nago juodumų nenusi tolyn ir tolaik kovos, kolaik kėjimo dogmatai, — męs že BIOS gyduoles nuo skilvio ne- su
jais pasimatyti.
malimo.
Męs
visi
žinome,
(Bdk) Gaspar Zacharevležius
darbininkų, o labiausiai nuo streikus ir per tuos streikus leis, kolaik ant savo nepasta neįvyks terp žmonių tikroš miau pasirašiusiojie persergAustin avė. ’
ctRago, iil
Dr. Šliupo, kuomet pakilo aiškįsime, kad mus slegia ne tys.
laisvės,lygybės ir brolystės, o stam visas Cbicagos ir apie- kad šitas žolinis vaistas yra
Pejleazkau savo broliu Zigmanto Ir
pas jus vaidai dėl padalini tik ponų, bet ir caro valdžia, Ir renkant pasiuntinius į tai teįvyks, tiktai teįvedus linkės lietuviškas bažnytines vienatiniu kraujo Čystyto- Petro
Palsziu, Vilniaus gub., Traku pajum
ir
nervų
eutvirtintojum;
Alekttnd
„ulk0
Kemupn.
mo surinktųjų revoliucijos šauksime i kovų su ta valdžia. seimų, darbininkai turi staty socijalistų tvarkų.
draugystes, kad ateinančia
vienatinis
vaistas,
kurį
kiekslczio
miestelio.
Jie
patys
ar
kas
kitas
reikalams pinigų. Šitų da Daug darbo męs turėsime ti savo kandidatus, o ūkinin Taigi, Draugai Darbinio- me seime minėtų draugysčių
vienas šeimynos sąnarys gali ‘•įkais duoti žine adresu:
lykų męs čia norėtume Jums, dvaruose, bet, progai pasitai kai savo. Darbininkų atsto kai, kų pirmiausia Jus dabar sųnariai neimtų jokio daly- kožname laike vartoti. Prie (,dk)
n
Draugai, kiek-iiek paaiškinti kins, neaplepksime nė so vas, pakliuvęs į seimų, žino turėtumėt šelpti? Jei Jus vumo nė apvaikščiojimuose, mažiausio ženklo netekimo
ir atsakyti ant to klausymo, džiaus.
ma, rupįsis darbininkų rei tikrai suprantat darbininkų nė to seimo posėdžiuose, ka apetito ar paeimažinimo paF ,
..r
.
vieto, pirmiau gyveno Baggalay, Pa.
kam turėtų būti paskirti su- „Bet kam — sako kai-ku- kalais, o ūkininkų atstovas ir visų rankpelnį (kurie iš dangi tokie darbai labai prastos pajiegos ir ambicijos, Teipgi Jono Aczo, Girdiszktu parap.,Rarinktiejie Jūsų revoliucijos rie ūkininkai ir demokratai — ūkininkų reikalais. Pa savo rankų
gyvena) daug užgautų kožno lietuvio tUOjaU pradėk vartoti šitą šeiniu pav.,pirmiau gyveno Klondike.Pa
&r t** kitas teiksis duoti žine
reikalams pinigai.
čia, kalėjime — kelti terp imkime darbininko algų, dar reikalus ir
k
t paleng- kataliko širdi ir tarp mus’ vaistą, nes yra geriausias. Jie
Gaunamas
aptiekose
arba
pas
*
dretu:
Ne, susijungti su Lietuvių ūkininkų ir darbininkų ne- bo laikų, daktaro pagelbų, vint jiems
i, be abe- brolių praplatintų schizmų. pabrikantą Juozapą Trinerį, K“d.k). p Fp- Lapinskis
“ o
A 1,1
J
rvur v 635 80. Canal sL
Chicago, III.
Demokratų " Partija, musų apykantų? Tokiu budu tik muitus — čia tankiai, kas Jonės, pirmia
rit šelpti Katalikiškos draugystės to į799
So. Ashland avė., Chica„
tii
Pajieszkau
savo
brolio
Martino
Jannuomone, Lietuvos Socijal- susilpuinam męs savo spė darbininkui geras,tas ūkinin LIETUVOS
JALDE dėl tegul pasiliks nesutepto
°
czulio. Jis pats ar kas kitas teiksis
demokratų Partija negali, nes kas ___ Juk didžiausias kui negera, ir ūkininkui ge MOKRATU
IJA, jai mis ir kuopos vylingus už- ------- ■
duoti žinia adresu:
4
t
.
(«dk)
Dom. Janczulis
musų partija remiasi ant šiųdien musų visų priešas ras, tas darbininkui negeras. vienai turėtų būti., atiduoda prašymus atmes.
miesto ir sodžiaus darbinin — tai caro valdžia, ir męs vi Is šito matyt, kad terp ūki mi surinkti Jūsų revoliucijos
x
Pasirašo:
kų ir jų reikalais rūpinasi, si, išvien sustoję, daug leng ninko, ir darbininko sutiki reikalams pinigai Bet jei
”
džio, Kauno gub., Raseinių pav., SkaudKnn. M. Krauczunas
BuslrinKimas.
viles volosties, Naukaicziu sodžiaus.
tuo tarpu demokratų partija viau nuvergtume jų nuo savo mo negali būti, už tai juo ir nerūpėtų J tfįps ip dartji„ N. J. Lukošius
labiausia remiasi ant ūkinin sprando, negu pešdamies vie greičiau tas nesutikimas pa ninku
8
d.
balandžio,
24
vali
po
Fkas“"'
"f*'
A“"ik.e“
lų-pirma
,, A. Skrypka
’
2
kitas teiksis duoti žinia adresu:
kų. Tesybė, demokratai iki ni su kitais!”.,.. Tai teisy sirodys, juo geriau; daug ge rūpėtų čhro
pietų,
Freiheit
Turner
salėj,
f(s50)
Stanislovas
Genis
„A. Petraitis \
Henry, W. Va.
šiol tankiai sakydavo, buk bė, kad caro valdžia šiųdien riau man šiųdien pažinti, kad vimas, tai ir
^labiau
,, E. Stefanaviczia ant 80. Halsted st., bus di- 8°* 18
delis
lietuvių
susirinkimas,
Pajieszkau
savo
pusbrolio,
Jurgio Gal
jie rūpinasi visi| lietuvių rei pirmutinis musų priešas ir tu mano priešas, negu ryto. sia turėtumėt šelpti minėtąją
„ A. Ambrozaitis”
ai
kflkps
iš
LiAtnv™
revnlin
ke
’
lctitu
*Kaun0
fub.,
Szlauliu
pav.,
kalais; bet iš arčiau prisižiū męs turime jų pirmiausia nuo Vokietijoj ir kituose kraš partijų, nes ji pirmutinė sto
18 LdeiUVOS revonu- Uuklu
Turiu prie jo labai
Kunigai, matyt, nerimsta, atKasęS
cijonierių atstovas laikys pra- svarbu reikale. Jis pats ar kas kitas teikrėję į jų raštus, męs pamaty savo sprando nuversti; bet ir tuose, kur jau yra valdžia ja į kovų su caro valdžia ir
kada jų žmonės netoliojo.
sime, kad visuomet labiausia beverzdami jų, turime atsi žmonių pasiuntinių rankose, didžiausių revoliucijos naštų
nešimą apie paskutinius ten
iinia ^nTjŪrkus
jie rūpindavosi ūkininkais, moti, kad darbininkai, kito jau seniai pasidarė ūkinin ant savo pečių neša. Tik Dabar kunigus kolioja tiktai atsitikimus. Ant minėto SU- 501 Illinois avė.
E. St. Louis, iii.*
amatininikais ir sųkrovinin- kiai valdžiai virtus, tiktai kai didžiausiais darbininkų skubinkitės, Drangai, su pa- jų ištikamosios avelės — pa- feil inkimO kviečia visus lietu- Pajieszkau savo brolio Vinco Czludin,°’ Pirioi*u gyvenusiu Springfield, 111.,
kais, kitaip sakant, smulkia- tiek sau tiesų teįgis, kiek priešais; tiktai pavieni, labai gelba, kad paskųrpervėlu ne rapijonai, o Susi vien yj imas vius.
Lietuvių Amerikoje jau visai
SOC *108
4tos kuopos
Kom
?iprl
P“
brollo
‘i®J*«
Mažeikos
jų buržuazija,-norint visų jų mokės iškovoti, o iškovos tuo gerai išsilavinę, ūkininkai, butų.
DOC.
KUOpOB IV
O III.
JJt
k>J
kjU1’1Io
uikgll
duoU
iinlB
apie kunigus užmiršo, tary
adresu:
reikalų jie niekuomet nebu daugiau, juo geriau^ supras samdantiejie darbininkus,ga 22 Kalvarijos kalėjimo
tum, kad jų visai nebūtų, tai 4tos kuopos 1. M. D. susirinki- (ldk)
Juozas Cziudinis
vo apėmę. Paskutiniais me savo reikalus, juo tvirčiau li likti jų draugais ir socijal- Kai iniai-sočijaidemokratai.
P. O. Box 406
Minersville, Pa.
kunigai veržte siūlosi Susitais demokratai tarytum bi bus susijungę į atskirų dar demokratų šalininkais. TeipNew Yorko ir Brooklyno 4tos kuopos
~
,
„
. . ..
\ ..
. „ ,
Pajieszkau savo brolio Juozo Daukinvienyjimui, kad nors ant bu T. w
D. susirinkimas,
J.““’?"
. m
jojosi, kad jų kas neapskelb- bininkų partijų. Męs turime pat pasidarė kituose kraštuo
1 d.M.tal^ddlo,
» „I. poatsibus
puto, nedalioje,
.„uti- £J
T,‘^°
?’
. Redakcijos atsakymai. siančio Chicagoje seimo $utų smulkiosios buržuazijos žiūrėti, kad musų revoliucija se dideliais darbininkų prie
)• TO Qnod «l. Brookiyn. Bu, npmr- ,,
k n
.’iti . I,'.
d”oli
Buvusiam ant Apveizdos sivienyjimas jų neužmirštų. ,«>m.d.o,™btoXl^ UlppM.bo.K,J‘““k“kl1“
atstovais, bet prie darbinin daugiau naudos atneštų dar šais ir visokios demokratų
1
_ ,,
Mat jiems neramu, kad svar dalinto.' knygeta „SoolJ.ll.mu Ir d»kų jie niekuomet nėjo, ir už bininkams, negu Didžioji partijos — teip pat ankščiau Dievo parapijos mitingo. Jš
„ į“““ ’į“1"““
besnės organizacijos nieko blnlnklnkuls klnatlnM". V1M „n.
Tamistos
atsišaukimo
negali

tai jiems nesisekė darbas ir Prancūzų revoliucija ir 1848 ar vėliau bus ir pas mus, už
J S .
T
“iT “n
Phiudelpb!x P..
apie juos nešneka.
duokle ir atsivesti naujus prisiraasyti. | -galėjo jie patraukti paskui metų revoliucija: ir ten dar tai męs anaiptol negalime su me suprasti, ko teikia. TamiSekr. A. Lesniauskas. I Pajieszkau savo draugo, Stanislovo
savę tik platesnes ūkininkų ir bininkai daugiausia savo sijungti su demokratais į sta manai, kad tautiški rei Kunigai savo cirkulioriuje
Bulvtdo, Kauno gub., Raseinių pav.,
sako, kad bus tai ,, seimas 38tos kuopos S. S. A. susirinki- Szviekpnos
vol. Pirma gyveno Glasamatininkų minias. Be to kraujo praliejo, bet — ma vienų partijų. Kovoje su caro kalai ne svarbus, .o tuom tar
nekatalikiško
Susivienyjimas. govr.Soottland apie 4 metus, dabar, kaip
pu
jie
svarbesni
už
tikėj
{miš

da daugybę savo spėkų var- žiausia gavo: kadangi da ne valdžia męs galime, ir turime
mo”, ir kad ant jo neitų ge Brookiyn, N. Y. 88tos kuopos 8. L. girdėjau. Jau metai kaip įsivažiavęs
piečiai buvo nukreipę prie ra buvo gerai supratę savo rei kaip kokiuose atsitikimuo kus, parapijinius. Jeigu
A. turės susirinkimą, nedalioje, 1 d. ba- Kanadon. Turiu'pas ji labai svarbu reiri katalikai, kad ten atėję lahdžio, S vai. po pietų, svetainėje 73 kala.. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
maus kultūros darbo, leido kalų ir nebuvo susitelkę į at se, suvienyję savo spėkas, kalbėtojų kalbos buvo ne ge
„nesuteptų savo širdis”. Su- Grand st. Visi sanariai teiksitės pribūti 4ine adresu:
daugybę ne priešingų caro skirų partijų; jie ėjo ten pry- ant jos užpulti, bet eiti visuo ros, kalbėti juk ir Tamista
M. SzertviUz
ir užsimokėti kvartaline duokle, teippat («Ik)
lyg šio kunigų išsitarimo rei* naujus
ant
vietos
turėjai
tokių
jau
atsivesti prisiraszyti.
Naujai Į 74 Alplen avė.
Grud Itapids, Mich.
valdžiai raštų, šalinosi nuo šakyje visų revoliucijonierių, met turime skyrium!. Teisy
kia manyti, kad tiktai tie yra instojanti sanariai tur pribūti aaabisz- Pzjiezzkzu savo draugo, Juozo Sten
tiojų
kaip
ir
kiti
Tamista
aštresnės kovos su caro vai- bet ėjo, vedami turtingųjų bė, ikišiol, kiek męs žinome,
geri katalikai, kurie netingi kai.
kio, paeina izz Brookiyn, N. Y. Tarna
. džia ir už tai daugelis apsvie- partijų — buržuazijos.
.
Sek r. A. Lesniauskas.
Se pas mus socijaldemokratams galėjai ant vietos išreikšti
vo kelis metus Suv. Valst - laivyno], pe
daužyti langus klebonijų ir
teip
jau
savo
nuomonę
kaip
reito] vasaroj gyveno Seallle Wash.
Btesniųjų lietuvių (inteligen- noji valdžia ten tapo su niekur neprisiėjo išeiti ant
Nauja Draugyste.
bažnyčių, o kurie tokiais dar
ir
kiti,
o
tąsyk
nebūtų
reikė

Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tinę
Chicago Brighton P* r k, III. 17 d. kovo,
’tų) apleido jų eiles ir perėjo griauta; buržuazija paėmė į gatvės kartu su demokratais,
bais neužsiima, tai, sulyg 1906, susitvėrė ežia nauja draugyste po adresu:
ję
ne
Atsišaukimų
rašyti
į
prie revoliucijonierių soči- savo rankas valdžių, bet tuoj kadangi jie ikišiol da niekur
(sdk)
Lonis Lanauskas
kunigų nuomonės, „nekatali- vardu „Visu Bzventu”.
Kingston
Hotel
jaldemokratų.
Seniau be Užmiršo ji, kad darbininkai nėra darę demonstracijų, nė komitetų, kuriam,^be laikraš-'
Komitetas draugystes: prez. Ar. Pike
< San Diego, Oal.
veik visas lietuvių judėji daugiausia savo kraujo pra vieno karto da nėra stoję į čio tarpiniokystė^ priderėjo kai.” Mums rodosi, kad jau lis, vioe-prez. Kas. Gamula, prot. sekr.
per vėlu kunigams gązdinti VI. Radzeviczia, fln.sekr. A. Radzinans- Pajieszkau savo brolio Motiejaus Pauviekų
pasakyti,
kų
sakai
savo
mas buvo varpiečių rankose, liejo kovoje su senąją tvar kruvinų kovų su caro tarnais
isz Virbaliu miesto, Suvalkų
žmonis „ katalikystėm s” ar kas, kssierius Romaldas Franckeviezia. jllukonio,
j
gub. Pirm penkių metu gyveno, Brazi
dabar pereina į socijaldem.; ka, ir nedavė jiems nė jokių ir nėra savo kraujo lieju nė atsišaukime.
Susirinkimai atsibuna 3113 88 st.
„nekątalikystėnas’\ nes jau
lijoj po szituo adreso: St. Wilmia. Kolo(4—6)
Su guodons demokratai paskutiniais me- tiesų. Tuomet darbininkai Vilniaus, nė Kauno, nė kitų Banioniui. - Jeigu kas tie
nistana Bara Grando San Zva Dekananox
komitetas.
visi
žirto,
kad
kunigų
katali

užmeta
: tais visiškai nusilpsta — jų jau aiškiai pamatė, kad juos miestų ir miestelių gatvėse. siog kitų ap
ma provincia, Para na. Turiu pas Ji
Dr-Sto sav. Petro ir Po’dlo.
kystė
remiasi
vien
ant
doiielabai svarbu reikale. Jis pats ar kas
ti drąsą
beveik niekur nė negirdėt, prigavo buržuazija, gailėjosi, Męs nesakome, kad jie nieko, prigavystę, tu
Pbiladelphia, Pa. Minėta dr-ste ant kitas teiksis duoti žino adresu.
rio.
Kur
dolierio
nėra,
ten
išreikš
nė matyt, už tai po visą Lie kad pirmiau nepermatė to, o nieko neveiktų, bet kad la- <atvirai apkal
laikyto savo susirinkimo, 11 d. kovo,
Vincas PauliukaiUa
tus tu* ir katalikystė kunigams ne 1906 m. O'neils’ Hali, nutarė per 8 me 116 Grand st.
tuvą pasklido „cicilikų” bet jau pervėlu buvo. Ir bai mažai veikia, kad pasku ti. Juk už 1
Brookiyn, N. Y.
reikalinga; tik ten kunigų nesius Instojlmo mokesti ant SOc numa
eš
tieri
kas
nors
a
Pajieszkau Antano Katkeviozlaus, at
vardas, jų atsišaukimai, kny pas mus išeitų teip, kaip ten tiniais metais, visai užsnūdę
žinti. Ta darc isz priežasties penkių
odama, yra tvirčiausiai remiama ka metu dr-stes egzistavimo ir susiorgani- važiavusio d vi ^an vai les Rygos in
gelės ir „pamokslai”.
buvo, jei darbininkai nebūtų buvo, su tuo sutinka kai-ku- .<sas. Redakc
žavimo. D r-les mitingai per ta laika Cbioaga. Jis pats ar kas kitas teik
gali im- talikystė, iš kur dolieris at bus
Sodžiuje balsiečiai dau supratę savo reikalų ir netu rie ir iš pačių demokratų; tik kaip dalykai i
8 d. balandžio, 18 d. gegužio ir H d. sis duoti iinia-ldresu:
o, todėl eina. Žmonės, suprantanti birželio. Uitai dabar yra gera proga
Vincentas Mukus
giausia dirbo terp tų ūkinin rėtų atskiros socijaldemokra* paskutiniam tarpe jie prade ti ant savęs a
Susi vienyj imo naudų, kuni Philadelpiecziams prie dr-stei prisiraszy- 4454 Honore st.
Chioago, III.
tokių
raštų
bejmrafto
rašėjo
kaičių ir ūkininkų, prie ku tų partijos.
da šiek-tiek smarkiau krutė
gų gąsdinimų nepaisys, o tl. Vardan Komiteto
Pajieszkau savo vyro, Juozoilltubo,
ne galima talpinti.0“’
rių demokratai jiems takus Pas mus dabar jau neva ti.
A. Dauielovicze, sekr.
Suvalkų gub.. Šen apilse pav.. Veiveriu
kurie
nesupranta,
tie
ir
be
g
mino,
Uibaliu kaimo. Pusszesztos pė
Pbiladelphia,' Pa.
pramynė; draugiečiai stačiai prileidžiami žmonės prie rin Iš to, kas aukščiau yra pa w- Iš Njgg
KO. Ko- gązdinimų prie Susivieniji 1838 8. Lee st
dos augszczio, geltonu plauku; eidamas
(4
—
8)
galva nulenkia. Pamėtė mane su ma
pradėjo kreipties prie dvaro kimų į tų „dūmų”, bet prilei sakyta, jau turi būti Jums, respondencl jų be
korės* mo Lietuvių Amerikoje neutis vaikais, girdėjau, kad rengiasi teny*r sodžiaus darbininkų, ir džiami tiktai turtingiejie: vi Draugai, aiškų, kad didelė pondento antri
tis, todėl persergstu merginas. Km apie
nė joks prigulės.
ji duos ataaksnozia žinia gaus 810.00.
greitai pasirodė gausus to sai neturi balso tų pabrikų pragaištis išeitų darbinin laikraštis ne tai
" PajieszkolimaL
(s50)
Mrs. M. Glambiene
Pajleszkome savo ssvogerio, Antano 140 W. 84th st
•larbo vaisiai, pasirodė, kad darbininkai, kur dirba ma kams iš to, jeigu jie, kovai su Matuza iš Diųl Bbitanuos.
<
New York.
Žilionio, Buvalku gub., Beinu pav., Sei
’r sodžiuje kuo-geriausia^ra žiau 50 žmonių; teip-pat ne caro valdžia,susijungtų j vie Jeigu koks laiktaštis netei
Jeigu kas turite knygele „Namelis
riju gm., Rusoniu kaimo, apie 9 metai
revoliucijonieriams dirva — turi balso ^darbininkai, neiš- nų partijų su demokratais. ,singas žinias paaavtf, tai į tų
kaip Amerikoje, 5 ar 6 metai atgal gy Pustelninko” ir norite ja parduoti ar
ant kitos knygos apmainyti, tai meldžiu
veno
Luzerneje ir Scrantone^ paskui isz- atsiszaukti ant ežio adreso:
gyvenusiejie
toj
pačioj
vie

tai darbininkai, ir dabar vi
Be to juk demokratai niekuo patį reikia siųsti ir nurody Kurie dar neužsimokėjo savo važiavo
in minksztu anglių zastynes;
Poteliunas
sur pradeda prie jų musų toj bent pusės metų ir netu- met nepriims socijaldemokra- mus klaidų ir neteisybės. prenumeratos už “Lietuvų” turiu-prie jo labai svarbu reikalą. 345 E. River St.
st.
Plymoulh, Pa.
-a c.’ - ■ .
'

- DrangyjCioJeikalai. k

Skaitytojams.

Reikalauja eejonu dirbėju (opereltoriu) „draperiu”, dalgstytoju, apdirbė
ju, ranku sinveju. esaminažoriu ir abel
nai visokiu darbininku prie kriaueziu
darbu. Ateikite, o mes jums parodysi
me, kad pas mus laike koturiu menesiu
galite daugiau pinigu uždirbti negu ko
kioje nors kitoje krautuvėje mieste.
Owen I. Moses A Co.
Wsst Chicago avė. ir Carpenter st.

Reikalauja vyru ir merginu, turineziu
norą ir gabuma teatrus loszti. Tegul
dasižino daugiau sziuo adr?su:
Teophillus Stakauckss
1021 Cass avė.
St. Louis, Mo.

Reikalauja darbininku in vakarinius
Steitus Michigan, Wisconsin ir prie pa
kranelio Pacifiko prie geležinkeliu, len
tų ptovinycziu, akmenų skaldinycziu,
kasyklų ir kitokiu darbu. Mokestis nuo
626 iki 132 ant menesio, valgis ir ruimas
dykai. Keliones kasztai pigus. Teipgi
duodame darba ir ant laivu. Sznekame
lietuviszkal.
Klausdami infofmacijcs
per laiszka indekite už 2o. marke ant at
sakymo.
J. Maszanauckas, Lietuviszkas Agentas,
3126 8. Halsted st. Chicago, III.

ir varda su pravarde apgarsintumem.
Kiti vėl raižo: labai norėtu, kad juos
isygydytumem, bet teippat bijosi, kad
musu apgarsinime juju vardas nepapu.lt,
tai bnt sarmata priesz gimines ir pažįsta
is us.
Uitai sziuomi ant kart visiems praneszame, kad sava* padekavones iszgydyti, tai tik pagal savo norą kuinas gah
pagarsint lai k retežiuose, jeigu jis, t. y.
iszgydytas teip dėkingas yra.
Padekavones talpinamos mus paežiu
apgarsinime arba paveikslai ir, jeigu
iszgydytas isz užsiganedinimo ir dėkin
gumo praszo ir pavelija, bet niekada
priesz norą nebuvo nes ir Amerikos tie
sos (provos) nedaleidžia ir nuskriaustam
priesz pažystamus ir gimines, reiktu pa
gal jo nore už bledi atlygyt.
Per tai kežnas atsziszaukes, jeigu dar
turi kiek sveikos gyvybes terganeziam,
tai netik ka bus iszgydytas, bet ir gali
būt be jokios baimes, jeigu pat po iszgyjimoneneres, tai ligontc slaptybes, nuo
mus nieks ne už tukstanezius doleriu
neiszgaus, vienok pats jei nori, tai gali
gynint ir tt. Su godone
Dr. E. C. Co'.lins Medical Instituto,
140 W. 34th *t.,
- New York.

1

A. Ivanauckas puses dienos uždarbi 1.50
J. Galinio, J. Kundrotaviosiuo, J. LabeDskis, M. Juodis, Ad. M Užkloti po
11.00; A. Lagunaviezo 50e. Viso sudė
jom •14.87. Viso labu 1138.82. Skirti
L. 8. D. P.
_ .

f< r

ajd, ruAAini kampai. *
Prekė 730

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera
U
užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
zą Wilkauski, turtingai ar beturtis; rodą
u No.1904.
©
k ožaame dalyke. Degtine ir alus pui
J nodo* franeuzitkos I y-,
kus. Neužmirszkite adreso:
ylos Kki.reHs, minkttal ite
k imi t i apdarai, kampai ii:
J. Wilkoviki,
118 Grand st.,
Hobdken, N. J. marginti, auksiniai parotai

Fanuos ir dalbai.
New Yorko valstijos lietuviszka kolio
mjada turi keli* deszimt farmu ant
pardavimo, kai kuriu prekes ežia tede
dame: 40 akru firma už 3800,99 akru fir
ma už 31000, 199 akru firma už 31650,
133 akru firma už 817OO ir kito*. Vitos
to* firmos su triobomis, reikalingomis
ūkininkui. Parsiduoda ant lengvu iszmckMcziu. Del artesnių informacijų
raižykite pa* czionykszczius lietuvitzkua fermerius indedami už 2c marke at
sakymui.
Geo Kle«k A Co.
Poolville, N. Y.

Knygų Kataliogas.

bijojo*, kad Užgijus In sayo apgarsini- Kazys Kirtai
ma lalkrasztyje, nepaminavo tumėm liga Jonai Peža .

..3.60
2.00

*

Eleistojas

Didžiausias

LIETUVOS

ant nugaros ir tono, raudo-,
cal begotai auksinti lapų
saitai, raudini kampai.
Prekė $1.00

pinigų Siuntimo

I1ITUVISKD KNYGŲ
No.1905.

Baltos skurdės kieti
drūti apdarai, gražų* iš
spaust! iimarginimal, auk
suoti, lalpų kraitei.
Prekt 3Oo

924-33Mst. Chicago,III

No.1906.

Aukos reikalams revoliucijiuio
Nauja Lietuviška Spaustuve
judėjimo MaskolijoJ.
Ant
Towti of Lake
Kaip jau syki pagarsinome, negarsin
sime daugiau tu aukautoju pravardžių,
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa 4736 S. Wood St., arti 47 tos.
22 d. kovo su szluom svietu persiskyrė daryti praszo mus kai-kurie aukauto Atlieka visus drukoriikus darbus pigiau,
gražiau ir pagal naujagadynt&ką madą.
Antanas Kiltinovlcz, Kauno gub., Rasei jai.
A. B. Žemaitis, dru korius.
nių pavieto, Sztleliu parap. Lietuvoj
Aukos „Lietuvos“ redakcijon
paiiko trejata vaiku ir moterį, 45 metu
atėjusios.
amžiaus, Pergyveno Chicagoj 14 metu.
Isz
Brier
Hill,
Pa. M. Klivak, A. Da“Lietuvos” Agentai
Prigulėjo in dr-stes ssv. Jurgio ir Kun.
Zygmanto. Szy. Jurgio dr-ste lydėjo nuniene, J. Danunas po 11.00. Viso 83.
NEW YORK. N. Y.
A. Le«nlewekia, 144 E. Houaton 81.
kuna su vėliavom in ssv. Jurgio bažny- Skirti L. S. D. P.
Isz Brooklyno, N. Y. V. P. Mockus
czia ir isz jos. Už ka isztariu szirdinga
So. BOSTON. MASS.
acziu dr-stems ir Julijonui Eidymtui,ve 50c; K. Stepulionis, K. Stepulionis, O. Nikod. Gendrolis,
19 Athens Street
dusiam pagraba. Velionio kūnas likosi Stepulioniene, F. Mockiene, M. SzytnkeNEWARK,
N. J.
vieze
po
25c;
smulkesniu
20c.
Viso
25 d. kovo ant szv. Kazimiero kapiniu
V. AmbrazeviC7.il, 178 Ferry st.
palaidotas per lietuviszka graboriu Po •1.95, persiuntimas 10c. Viso •1.85.
A. Btanelis, 66 West St.
Isz Waterbury, Conn. A. Baltrnszaivilą Mažeika.
cziute 31.25; P. Bekeraitis, J. GriszkaucBROOKLYN. N. Y.
kas, O. Strakalaitiene, O. Mikutiene po Sun. Rinkewiczius, 73 Grsnd st.
Brukuojamos Maszinos Pigiai! •1.00; A. Mikuta50c; J. Strakalaitis, M.
8HENANDOAH, PA.
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- Bekeraltiene po 25c. Viso •G.SS. Mai Andrius M&czis. 131 S. Msinst.
kuojama Maszina.
nymas chekio 15c. Lieka tO.lO.
WATERBURY, CONN.
Isz Cleveland, Ohio. A. Siderlaviczla
Maszina Odeli Typewriter No. 4,
Vincas Žubrickas
kurios iksziolei preke buvo 310.00, dabar •2.00; A. Milbutas, S. Palialionis po Jonas Žemsntauckas, 39 W. Porte? St.
ja galite pirkti už.......................... $6.95 • 1.00; J. Garmus, J. Zalionis, J. Bendo
NEW BRITAIN, CONN.
Mat mes nupirkome szitu maszinu kas, J. Saviaikis, A. Ukialis, K. VarakoM. J. Cheponis, 72 Jubilee St.,
1000 isz vienos subankrutyjusios firmos nis po 50c; J. Karpavycgius 30c; P. ZuBALTIMORE. M D.
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p bina.«, P^_ Czernius. M., Jabubenas, J.
giai. Maszinos yra naujutėlės, tik ka Karf, P. Palialionis, J. Strimaitis, J.Va- L. Gawlts, 2018 N. VVashington st
711 5y. Lombartlst.
liantukonis, O. Daukšai ule, A.Kulikanc- Jonai Želvis,
isz-fabriko paimtos.
PHILADELPHIA, PA.
Kas reikalaujate geros drukuojamos kas po 25c. Viso 39.55. M. Jakubcras
10.'3 So. 2nd St.
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios, nuo kriksztynu •1.30.
Viso S10 85. M. A. Ignotas,
SCRANTON. PA.
nes kaip azi 1000 iszparduosime. tai jau Gauta (10.73.
i '
Joseph Petrikis,
1514 Ros* Avė.
kitu teip pigiai negausite.
PITTSBURG, PA.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos Szios aukos pasiaustos C. R. Sz.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Bquaro S.S.
kasztuoja po 310.00. Taig pirkite dakasteriu! J. Dūdai.
. bar pakol pigios yra.
ELIZABETH, N. J.
Isz
Chicago,
UI.
J.
Kunceviczia,
M.
u Gausite jas po 16.95 pas:
211 First st.
Kavaliauckar, O. Naduszauckas, S. Na- Dom. Boczkus,
A. OLSZEVSKI,
ffESTVILLE, ILL.
942 33rd St.
Chicago, III duszaucka* po 50c; J. Dalbuks, T. Dal
bų k* po 30c; A . Ažukas, A. Piatraitia, V. S. Kreivėnas.
A. Dalbuks, J. Dalbuks po 25c. Viso
BROCKTON, MASS.
Guodotiui Ukesai 29tos Va nlos 33.60. Skirti L. 8. D. P.
Petras Marcinęaia,
63 Blcndale, St.
nepamirszkite balsuoti utaminke, 3 d.
Isz Paterson, H. I. A. Zdanavicze, E.
balandžio, 1906, už John Golombiewski,
MINERSVILLE, PA.
Republikoniszko Kandidato ant Alder- Kindaroa, J. Januszaiti*, P. Jasiukevi- Juozas Ramanauskas,
mono 29tos Vardos. Jisai yra iszmintin- cze, A. Jasiukevicze.J.Sadanckas, V. Ja-'
SPRINGFIELD, ILL.
gas, suprantantis ir geras žmogus, gimęs siukevieze, K. Spreinaitis, M. Navickai,
J. Klembauskus, 2028 Peoria Road
M.
Anczius
po
25c.
Smulkezniu
auku
Lenkijoj, bet jau 22 metu gyvena ChiWILKESBARRE PA.
cagoje, III. Viso turi 33 metus amžiaus 45c. Viso t2.05. Skirti L. 8. D. P.
Surinkta laike prakalba 18 d. vasa A. P. Aleck, 06 N. Hancock st.
ir jau nuo senei dirba politiszkus darbus,
už tai jis supranta politikes darbus. rio 1906 m. Wilmerdingo L. S. draugy
WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.
Nepamirszkite už ji balsuoti, o jlpai stes ant Wilmerding Auditorium.
K. Vasiliauckas, J. Glavincko* ir M.
jums patarnaus visuose reikaluose ir
GILBERTON, PA.
Maczioni* po 8! 00; A. Vaitkeviežiene, J.
nepamirsz lietuvius.
J. Ambrazeviczius, Box 4
Vaitkeviczius, J. Baleviczius, M. Valentukeviezius, J. Petrutzkeviczius, J. PasMc KEES ROCKS. PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.
Sąnariams Ifetuviszkos koezius, Fr. Ardinaviczius, J. Sukalti*,
Kundrotaviczius, J. Balionas, A.Mor
. NEW HAVEN, CONN.
korporatyvisztns krautu J.kūnas,
J. Galinis, K. Kirszenas, S. VaK. Blažaitis, 524 Eisi Si.
ves „Žvaigžde”.
ludkeviczius, J. Kupstas, K.Leonavicze,
MOUNT CARMEL, PA. •
M. Vaina, F. Szaulis, J. Kazlauskas, A.
The Star
Jonas
Banis
Bos 511
Klarszis, J. Shaffer, J. Alegnaviczius, A.
General MerchandiseIvanauckas,
8.
Geležinis,
J.
Bilaitis,
B.
Keliaujauti
AjfcntaJ.
4603-4007 So. Ashland Av.
Rudzenskas, V, Vaitulevicze, A. Duce- J ar. Kazakeviczia
Chicago, UI.
viezius, M. Marcineviczius po 31.00.
K. Rutkus,
Pacai aprokavima krautuves už jes 8
J. Grigaliūnas 75c; J. Aliukevtcze, A. Felik. J. G ai minai
m. varymo „Liznio”, t. y. nuo atidary
Borilew, J. Žydelis, K. Kaszeka, J. Žu Stanislovas V slankas.
mo 20 balandžio, 1905 m. iki 20 sausio,
kauskas, J. Orlžikaa, P. Ragauskas, A. J. LAUKIS,
1906 m., korporatyviszka krautuve atneBarzztis, J. Bungartas, J. Atmanavicze,
sze 5,\% (procento) gryno pelno.
A. Szvižauskas, J. Czelkis, J. Giliui, A. Kur gali gauti „Lietuvą
Sziuomi praneszame sąnariams korpoIvanauskas,'8. Pranckevicze, J. Tamu- „Lietuvos” redakcija turi savo agentus
* racijos, kad, pagal nutarimą visuomeBrooklyne, Philadolphijoj, Baltimorej,
niszko korporatoriu susirinkimą nuo 15 levicze, P. Grigaliūnas, P. Szpikauskas, Bostone ir Brocktone.
P. Maczioni*, P. Kuzmickas, S. Taraila/
d. vasario, ežiu metu, dividendai buvo
Setai agentu adresai.
J. Kulozas, J. Juoczi*, J. Maczionis, P.
iszsiuntineti, bet nekurto laiszkai nesu
Brooklyn, N. Y.
Kumbirauckas,
A. Vaivoda, J.Katickas,
radę adrisantu sugryžo atgal.
73 Grand st.
K. Kairuksztis, J. Aliukeviczius, V. Ur- E. Froomes,
Todėl vietiniai sanariai ir sanariai isz
4.. Diriulaitis, 155 Metropolitan avė.
banavlcze, P. Maczioni*, J. Oyczlnikas,
Brooklyno, New Yorko, Philadelphijoa,
Phlladelphla, Pa.
A. Bražinskas, J. Abromaitis, J. Krivic
Sprihgfield’o, Danville’s ir kitu miestu
M. A. Ignotas,
1028 80. 3-nd St.,
kas, Z. Krvaliauckas, St. Butkus, R.
Jos M. Smolenski, 783 So. 2nd st
ir mieseziuku, kurie prisirasze 1905 m.,
Gziel, A Granba, V. K u nikis, P. Zabie
ir kuriems, jagal vizuomcniszka 15 d.
Boston, Mass.
la, J. Tsmulinas, A. šzpakauskas, J. F. J. Mackevicz, 83 Endicott Su
vasario nutarimą, priguli gauti dividen
Aliukeviczius, A. Levanavicziur, V.
Baltimoro, Md.
dus, ir kurie lig iziol neapturejo ju czeVIadksuskas, O. Miazkiniene, J. Mi- Wm. J. Morran,
kiu leoaporacijos per laiszka drauge su
8. E. Cor. Sharp A Camden str.
llauckas, Fr. Tamosziunas, Fr. Kai
korjoracijos atskaita, — malones prjF. Bakutis,
521 Columbia avė.
ruksztis, O. Kundrotavicziene, V. Vaina
siunsti savo antraszus in offisa korpora
Brockton,
Mass.
cijos dėl persiuntimo dividendu, atskai po 50c.
Jonas Pocius,
14 Intervallest.
M.
Allukfcvicziene
40c;P.
Karuzevitos ir kitu žinių reikaluose korporaci
Pas szituos agentus gausite „Lietuva”
ežiu 30c.
jos.
J. Szvizauskas, A. Szimkus, J. 8zlm- už 5c. kas subata.
Abelnai, meldžiuos visu sąnariu kor
poracijos, permainant savo atrasta duoti kus, M. Dzinika, A. MillauCkas, J. Vasiliauekas, K. Savickas, R. Kundrotavižinoti apie tai korporacijos offisui, idant
ezlus, V. Muzikauckas, V. Andrtuszkepriėjus szeip reikalui arba susirinkimui
vieze, V. Vaicziulionis, V. Miliauckas,
galėtumėm sąnariams praneszti.
C. Palionis, J. Stasiuleviczius, A. SiklleSu godone
vieziuj, J,. Stasiuleviczius, M. ValaviV. Milaszevicz — prez.
BREVIORELIS
czius, Pi Vaina, M. Leoną vieži ene, J.
J. Varkala — sekretor.
Katalikiška Maldų Kmygklk,
Kazlauskas, S. Staruolis, V. Szpakauskas, P. Miszklnis, K. Czernauckas, A. Pavesta Lietuvos Katalikiikal JaunuomėnoL
Knyg*la* misi*UiX3M- ?v»l*piu IŽO, (tori* % colio.
Pigiai ant pardavimo namas su lotu Czelkis, D. Apaigevlczius, M. Vainiene,
Buczerne ir Grasėme. Biznis asistuoja D. Bajorūnas, K. Kundrotavicziene, J.
maUaknuyi nritii baSaiofisa. Jfiiiot, mtfpardir
dtdtįcMltalboot: Ietyjau 20 metu apgyventoje vietoje lietu Peterson, K. Baranckas, P. Piktai*, M.
niUtai ir lietuvUkd. Twi viMt nUtalingru
viu ir lenku arti dvieju bažnycziu. Prie Ivanauckiene, J, Kaczkonas, J. Dudinsga. Balta plona g«rį poplcra. Čia gra įa»
žastis pardavimo liga.. Atsiszaukite in ka*. A. Latvys, M. Kaczkonas, J. Dam
brauskas, J. TamoszlBnas, Z. Malūnas,
„Lietuves” redakcija.
(30—III)
St. Briekssa, P. Vitkeviczius, St. J<evaPigiai ant pardavimo geras saliunas
Ne.l90L .
4rtf cukrau* fabriko. Priežastis parda navinzlns, A. Grigalevteziu*. J. Moti*
konis, A. Maciulevicsins po 25c.
Juodi, kieti, drūti au
vimo kita* bizni*.
Viso surinkta ..................... .....378.95
dimo apdarei, tirodoksdp
82 W. Taylor st. Chicago, Hl.
•kuriniai, gražus ils psustl
Smulkesniu...................................... ...1.15
ilmargtnimsL lapų kraitei
. Gera proga dėl ingijimo locno namo. 2
Tie sunaudoti ant uždengimo kasrtn
stuboa, dvejom* szeimynom*. Pigiai parengimui prakalbu.
parsiduoda. Atsiszaukti pa*
4 d. kovo tapo paaukauta lis kacos
8. MACK
Lietuvos Bunu draugystes 350.00.
. 212 First st.
Elisabeth, N. J.
Po apkalbėjimui svarbesniu dalyku ant
užbaigos susirinkimo likusieji* maža*
No. 1902.
skaitlius draugu, tapo užmanyta per A.
Juodi, kieti, drūti anApgarsinimas.
Klarui aukaut po vienos dienos uždarbi
Daugybes iszgydytu ligoniu, kurie tik tam szventam darbui revoliucijai už •kuriniai. grasas itspanstt
buvo staiizauke su visokioms ir esrmat- Lietuvos laisve. Ant užmanymo aukau
lyvoms ligoms, guodžiasi: jau butu so- ti viso* dieno* uždarbi aukavo:

vOLSZEVVSTO

Balto* skarelė* minkilai Ukimitlapdarai, pers
iu galu bėga auksuoto*
uostos, auksuota* kryžius
J ant nugaros parakas,
cksuoti lapų kraitei. runJtnl kampai. Prekė. 83 c

No.1907.

Baltos celulotdos gra. ’
žų* apdarai, ižrudo kaip
balčiausias sionistu* kau
las, čysta, slidi, žvilganti;
ant !<>oo * iksuotas kiellkas ir kvietkelč žaliais ir ki
tokių purvų lapeliais, rundini kampai, lapų kraitei
begotai auksinti, su viena
kauline ant vidurio kabu
te.
PrekS........ 3125

MALDAKNYGES.
AIsžm Aukso Altorių*.ksteliklsska mskln kny.
(rele. Maldos yra ry*.n>«tinos. w»k»rto«*, pne
»pawtedne«, komuaijo*
miazpsru ir
daagybe kita; niežiu maldo* eu abrozelial*:
ml*zpar*i girdami lirtuwl*zki ir lotiniszkl
Alsug lotyni*xku giesmių giedamu prir i*zsta
tymo SS. Sakrameato. procesija, pakraplai■ao ir tt. Yra 6 litaaijo.: pasine* Sz. M arijo,
P. ir Karaliaus Ik>wido: aktai, raianezial,
stacijos, karuak*. keliolika *»wrntu giesmių
ir tt. Yr« tat naujausia ir gražiausia knyu«rl»
U* wisu lietuviuku msldaknrglu. daili, tai
ta, slidi popiera; stambus, aiszku* d ruko*
Mitra
coliai. Szitu knygeliu apdarai

1801 Mažas Aukso Altorius, pra
stais. drūtais ypdaraU, auk
sintais krutai*, b* apkali
mo.................... ,..,.JW)a

1808 Mažas Aukso Altorių*,
prastai*drūtais.apdarai*, auk
sintai* kraštai*, apkaustytoms
briaunom*
pasidabruotomis
blėtelėmis. su kabute....7&O

1803 Maža* Aukso Altorius,
maroko skuroa minkštai* apda- -

sinti krantai, su paraials ir
kvietka............... ........41.123

1804 Mažas A ūkio Altorių*,
francuzilko* gluodnios skute
lis apdarau, apvaliai* kam
pai*, auksinė kvietka, kryžių*
ir kraitai...'...........ŪSO

Reikalaudamas Šifkortes, ar siunsdamas Pini
gus i Krajų, nej ieškok kitų agentų, nes
niekur geriau nerasi kaip pas

A. OLSZEWSKI.
Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

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

A. OLSZEWSKI,
924 33-rd St. Station 60, CHICAGO, ILL
83 Gjrrenliso Vatedeltei sasidrdanti ilatluonln 630Ethnologija arba n oksla* apie žemė* tauta*
•ekanMa gražiu paaokaiėiu: At«l*rrikinlmM;
Pagal Dr. M. Haberlandta pante Šernas.
— Vo«is; —Ka* IzoIum; — Gatve* valkai; —
Chicago. III. 10(18. pusi. 867. Yra tai svarbiau
raparMo ItedM:— Mteko saraaa; — tjienote*;
sia mokshJka knygaapie visas musu pasau
— Keleivis. Chleugo, III. 1U0S, pusi. *3..13o
lės žmonių veisles. Ji parodo visu vleipatysčiu. visu žrines kra*t u ir net mažiausiu sale
43 Pasako* H gyvenimo lletuviikų Vėlių be)
lių žmonis Ir ju paveikslui A prato ju kilmes
Velnių, surinkto* D rv J. BaMuavičiaas, 4T
parva. tikėjimą, papročius, nžitemima it abel
pu.lap , Chicago. 111. 1X0 m. Šioje kaytote
nai viską. II patilpusiu paveikslu matysite
telpa keli limta! gražia pašoku: apie rojų
žmonių gražiu, prastu ir bianriu, tūla visas
(dingui, CyKiu. pekla, apie giltine, mara,
kūnas plaukais apžėlė*, veidas į beždžiones
ketera, apie d*a*e« (dužia*), velnio*, u vaipenatus. Raita* ivf n tas sako: .'Sutvėrė Die
dinirnaal ir tL Pasako* užralyU* t kiote
vas žmogų ant abrozo Ir paveikslo savo,” bet
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kaune gub,
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidus, mato
pagal kauniečiu kalba. Suvaiko gub. togai
me dideli nevienodumą, tada nežino kurie M
auvalkteiiu kalba.Prusa Lietuvoje pagal Prū
ju yra penatus paveikslui Dievo. Kas nori
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
ir tt. Km mėgsta gražia* pa,aka*, tegul nu
•ia knyga. Preke Leaniaryto*...312.00
siperka lla Kuyga. ITeke neapdar ... *1.30
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apdaApdaryto*................................................Isj.OO
44 U mano atsiminimų (au autoriau* paveik
slu). ParaM Draa Vluca* Pietaris, spaudon
Pinigus siuskite ant adreso:
parengt Dra* J. Basanavičius, Chicago. III..
iMSjn., puti. SOI. Grai.o* apysakėlė* 11 gy
venimo sodiečių,
sodiečių........................................ 700.
veninio
004, 33^d8t
Chice&ut UI07 LletnviJko* Pašakne Y vairine. Dalia I. St>
rinko Dr. J. Hasanavičiua, Obicago. 11L, 18T8
m. pusi. 2X0. CU telpa UI labai graliu. Juo
kingu ir žingeidžia pasakų. Kaa Šita knyga
ture*, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truk*. Preke neapdaryto*................31.123
Apdaryta.................................................. 31-30
114 Poną* Ir Bernas, Chicago, UI. I9M pusi. M
Apysakaite L.4el*tojau« ii gyvenimo maskolilku kaimiečiu; Siiiaaidi norinčiam susinoSinti su buviu ir *eolygom* gyvenimo mukolltku kaimiečiu; Ji verčia *kaitytoja jausti
gerų laikrodėlių, žie
drauge su prislėgtai* varžų žmonomis.... l£te
194 Robinsonas Kruiiua. Graži ir morališka padų* armonikų ir kitokių
saka. Antra perteksite laida. Chicago. III.
ĮSOS post 83............
86c
daiktų. Prisiunčiu liet,
183 žmogų* Ncpliulki*. Vertė IMvedliko Nėrį*
Chicago. 1U„ 180*. pusi 28. Graži apysakėlė:
kalbo katalioga dykai.
kaip turtingo prekajo sunua apsivedė au var
ginga mergina Ir laimingiau gyveno už kitu*,
V. J. DAHIJ0NAITI8,
su turtingom* apsivedusiu*........................lOc
010 Deda atvažiavo. Komedija vienam akte.
8108 a. Halstid st. Chicago, III.
Pagal tenklika sutaisė K, B-a ir M. P i*. Chi
cago. I1L 19U2, pusi «. Šita komedija buvo
keli* kartu* lošta liet u vilkos draugyste* Pe
terburge, Maskoiljoje. Ji yra maskoliCkos
valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir l
Lietuva persiusti, Maskolijo* valdžia Jos par
siuntimo nedraudžia.."................................SOc
013 Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija vie
nam* akte. Pagal tenklika sutaisė K. B;* ir
M. P-te. Chicago. III. IMS, pusL 48. Bite
kuygute teip kaip ir No. 310 yra Maakolijos
censuros daleiata ir gali būti Lietuvon alun- iszmokti dailiai raižyti be mokintojo pa
čiama........................................................ISc
0012 Mindaugls Lietuvos karalius. Chicago. W. gelbės, nuo 24 puslapiu, 10 centu (mar
1900. pusi. 86 Istorilkaa paveikslas paakiuose
aktuose. Lenkiikal paraH Julius Novickį, komis).
lietu vilkai vertė Vincas Kapsas (Draa Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojam*
teatru....................
...123e Bok Ift* Station D.,
New York.
331 tlte golvou — velniai vuodegon. Komedija
viename akta. Pagal teaktūa sutaisė M. P U,
Chicago, 411. 190Z, pusi. 81. Šita kuygute teip
kaip ir No. Z10 yra Maikolijo* cenauros daleiNaujos, Naujos!
**lr todėl gelt būti Lietuvon slunčiama-lOc
471 Akyvi apsireUkimai sviete, ant kuriu žmo
Popteros
gromalom*, tokiu dar nebu
nės nuolatai žiuri, bet ju gerai nesupranta,
Chicago. Ii!., iZH. pusi. 76. Su paveikslai*. vo. Su puikioms kvietkelems, darbinin
Parodo ii ko darosi žaibai, griausmai, lietus
Ir sniegas; ka* yra debesiai, aat ko jie laikosi, ku vargsiu, laisves dainelėmis. Su pa
ir
..
aoc
veikslėliais ir gražiausiais krašileliais.
473 Mokslas apie žeme ir kitus svietus.Ju bū
vi ir pabaiga, Chicago, III. ) A*, pusi. 256. Su Kas pikiuos invyniojes sidabrini 10c ir
pavelksteliate. a praėo kas yra žemi, it ko ji
sasidede. aat ko laikosi ir kaip sukasi, kas rra marke už 2c, tam prisiusiu pus* tuzino
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip jos toli Ie ant pažiūros; 5 tuzinus nž tl 00.
na nuo kitos; kaa yra plianetos, kometos Ir ki
V. J. PETKOM, "
tos zetal matomos žvaigždės. Y ra tai vienatinė (4—18)
knyga, it kūno* smogus gali tikrai aiailvieitl 303 N. Main st,
Brookton, Mass.
prekė............................................... ygg
Drūtuose, gražiuose apdaruos..........31.00
475 Aritmetika. Knyga ItalmokinUnnl rakan
dų. Prekė............................................. 85c
480 Biologija arba Mokslas apte jurus daik
tus. Pagal prof, Nusbaum* sutaisė Szernaa,
Chicago. III., 1901, pusi. 147. 8u paveiksią lai*.
Tai yra mokslas, kokiu bužu radosi sutvM- „Lžetuvo®“ Keliaujantis A<entaa
mal ant musu žemės, kaip jis vystėsi pradėjus
nuo mažu vabalėliu kol daėjo Iki paukičiu, važinėja po Luzernss pavietą Ir renka
žvėrių Ir kitu sutvėrimu....... ............. 4Oo
prenumeratas; per JI galima gauti viso
(5ČU Svieto pabaiga. H rusliko verte PrJHuteha.
Cblcaga, nT/lflOT. pusi. Ji. Kaanoridaaiži- kias knygas „Lietuvos” įsileistas ir 4žnoti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito
rubsžyje.
<te kaygate............
MM
Ilsiai store.
037 Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurinės ▲marikes. Cbteago, IH.. 1838 m. pusi. 334. Aarato kaip Kolumbas atrado Aunrlm.lrnki čia
tada žmonės gyveno, koki žmonis pĮrmiąustai ii Rurapoa pradėjo Amerikon plaukti, ko-

be, auksinti kraitei... .11 50

.

l IOarbiūiBlisztos KajgelesM

ris gero iiai žemei yra padare*. Teipgi telpa
Suvtenytn Valstija konstitucija, knri yra reikalingteusi* A marike.1* gyvenančiam dtl su
pratimo kokia* jis i
valia daryti, ka* ne
31.OQ
Apdaryta....^...-.
31.»ft
5»O

Petras Szlakls,
8321 Auburn av.,

|UI. . ■
.
........ ..............
Km tai yra sooijaliatet, ir ko jie nori.........-,.le
Chicago, Iii.

kur vėl

A.Baczenas ir J,Žymontas
Lietuviszki Kriauczifti.
Dirba visokias drapanas ant apąteliavimo paganiau j austo* mados gražiai ir
pigiai. Taiso, valo ir prosina nesziotai
drapanas ir parduoda gatavas visokias
drapanas. Pigiau kaip visur. Reika
laudami geru drapanų ateikite pas mus,
o gausite ka lik norėsite.

Baczenas ir Žymontas
3244 So. Halsted st

Chicago. III.

Popteros gromatu rascymuL

r

v Popieroa »įtinku įrašymui, naujai
isimislytu, 35 gatunkai, labai dalios, su
visokiomis dainelėmis, pasveikini mala,
visokiais paveikslėliais ir sytlgancziomis kvietkelemia. Žodžiu sakant, labai
dailios popteros. Parsiduoda 12 popieru su konvertais už 25c, 5 tuzinai už
•100. Popieru turime lietuviszka ir
lenkinku. Sztorolnkams ir agentams
duodame gera uždarbi. Pinigui, ma
žiau dolerio, aiunakita paežio markėmis.
Kanados markiu nepriimame. Adre
suoki!
(4—2)
C. INTAWICZ
103 W. Division st
Chicago, III.

Tikėk Geroms Gyduolėm*.

Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydancz>o*, tik ui 32.CO.
Jei nusllpneje plaukai slenka, reti,gal
va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke
tik 32.00.
Jei tikrai reikalauji pagelbės, nelauk
toliau, vartok jas dabar, nes tohaus ju
preke bus triguba. Norintis atsakyme
gauti ra rodą, teprisluaozia 10c. stempo? mis. Nuo musu metodo* tuksianczi*t .
pasigalbejo. Paraižyk aiazkiai ka nori

dirbti/.

Kaa auvaiks? Draeaa..........17. ..”.X.'.

1007 Malas Aukso ^Įtarius, bal
tos celiulioido* apdarai, k v ietims

ChicafO, III.

(Taros 33-ios ui. ir 83-io PI.) į
Telephonas Yards 6012. *

darbini:.ūui 30-

snkyliįo)

paris, su kaulia* kabote, auksin
ti kraitei..............................312 00

labai isztroszkes, o
pa* ji galima atsivedyti, ne* jis turi
puiku ir szalta bavarska alų, gardžia
rus k a oezinezena
arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau
ilgiau ra UmisU kalbeli negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl veselin ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, oypaoz už tlumocziu
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnuziu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Naujas Budas

J. Laukis

1800 Maža* A
n*, baltos
celiulioidce
kvtetkos.su kauline
stalai kraitei
J ? . . Ū SO

Kaulai kur tu
bogri? Nugri pas
Petrą Salėki ne

Reikalaujant

P. Mikolainis,

1803 Mažas Aukso Altorių*, ap
dėta baltais slonteu* kaulais,
■u S medalikėliais. aksomo nu
gara, apkaustytos briaunos si-

i

Po vaidilos tiesom*. Kapitalas 353.(00.

Siuncziame pinigus in visas dalis svieto.
Laivakortes parduodame ant goriausiu
laivu visu laiviniu kompanijų.
/ 8. MACK,
413 First st.,
Brach 102 Ferry st,

LIETUVA
Tamista jau senei reikalavai szitokL
auksinio laikrodėlio. Tamista jau pa
ilsai be pirk i nedarnas mažos vertei
' laikrodėlius.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

MABJA DOWIATT

.......... pas........... *

, _14 k. Auksuotas (Solid Gold Filled).

Laikrodėli* (moteriuke* ar vyrtir.kts, uždaryta* ar adara*)
Įmigino mr Walthain viduriai*,
akmeniais Galvele
Užaukuma* ir nustatoma*. Lukutai Ir viduriai granu
tnoti ant 80 metu, peoseti* kiekviename laikrode
iyj»J*igu-gl tamista **i*k-tlek nesi manai apie laikrodėliu*,
tai teipgi, be abejone*, žinai, kad papraati laikrodininkai
juo* po tn ar 630 perdavinėja.
Me*e*ame DIDŽIAUSIAIS laikrodėliu pirkliai* Ameri
koje. Turime reputacija TBISINGUMO, per ilgu* meta
lu dirbta. Tamista gali REMTIS aut visko k* mes sakome
Jeigu tamiria atrasti, kad menamu laikrodėli* ir reteželu
nėra toki* Raip me* ji perriatome, sugražink Ji mums, c
me* tamlstai sugražinsime tamirioa Išmokėtu* pinigui.
_ Kiekvienam pilkėjui, ordenuojant ūmam ta'ke, duosim*
DOVANAI 14 k. AUKSUOTA retežeh (gvarantuota ant IV
metu). 60 00 verte*,
•
Pn*inn*k mum* tamista SOo (ž oentineml* markėmis), <
likusia suma,60.t0. užmokėsi tamista tuomet, kada teik ro
di *tvež ir apžiūrėję* ji Expr**o ofise su vlskuom sutiksi
Arba gali tamista prisiuarii mum* visa* pinigus, 610-00, isz
kalno, o me* tomistai laikrodėli per psezta ar per paduot*
areziausia Expre*o ofisą priefunsime.

Kauna jub. BzauJlu pawleto.

7

Agentą V? hole sale Watch Co.
1267 Broadway,
New York.

LINKSMYBE NAMUOSE. I
GEM ROU-ER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.
Grajyjama masziua arba vargonėliai, su
, '^-5,... -

kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mokslo visokius marszus, valfcus, polkas, kadrilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga
dėl gie<lorių, kliubų, draugysezių, vese-1
l'U, vakariuszkų ir kitokių pasilinksniini-l
H nių. Geriausis dalykas dėl užbovyjymo sveczi'! Muzika yra padaryta ant atskiriu adauir.14 volelių.
\01unu. Kartu
rv.iriu .su
nežais du<>-i
< i:<>- Į»»
tinių
su vargt
vargonėliais
daine 3 volelius už dyką, bet jų galima I*

gauti nno mus*l kiek k“ nori P° 25 cen- B į

w

tns iui voleli.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo- n|

lėlių
__ __________
1_______
,, 16 colių ilgio, 14 plocrio ir 9 aug- I1 L
ų atskiriw kataliogą.
Sveria
15 svarų;
szczio.
____________
_ _ paleidome ui V?
□o. Visur parsiduoda po $^/00,
$o*OO, bet mes
mes ant
trumpo laiko
$5.00. Norint pasinauduoti isz-azytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.
Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller O^gan, ku
rie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio,
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką.
Vargonėliai visur parsiduoda po J12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA
Musiį Preke Tiktai $6.75.
American Typewriter druka- ,
vojama masziua yra reikalinga
dėl kiekvieno žmogaus. Su ja
Įgalima drukuoti teip greitai ir
f' raliai kaip su maszina už
100. Kiekvienas be jokio mokslo gali su ja drukuoti- ir visokiuose kalbuose. Maszina yra
įdėta į puikią skrinelę ir sveria

TelerouM: OaaN 7082.
Tsiefonvot gataa HB kiekvienom

l
*
U
F.

penkis svarus. Isz viso yra 73
litaros ir ženklai.Tą maszinągaI
Įima gauti sekaneziuose kalbuose: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis,
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ir skandinaviszkomis. American
[drukanojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po
>10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už J6.75. Kas nori pasinauduoti i
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziame I
laikrdsztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz j
kalno, .tegul pnsiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime ta vorą. Ki- l
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti | I
visus krasztus svieto.
‘
I
Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir pigiaus !
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gražį kataliogą kiekvienam kas
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavoms
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

Chicago Medical Clinic

- Oras, kuriuo mes kYepūcjaipe.
Žmogus gali gyventi, daugeli dienu be maisto ar vandens, bet be degto
(kvėpuojamo oro) jie mirsite in*keliu minutes.
Žmonų tas tikro serga tiek pat nno iszalkimo deglo, kaip ir nno stokos
maisto — nors degis yra Ii uosu! Kodėl T Todėl, kad jei gleivine* pievų tavo
plaucsiu norą sveikame padėjime, tai krauju negali sugerti degto per dellkatnū sienų oriniu celių.
Dr. Juo Sirrom’s Plauni u Kartuoles pagimdo sveika padėjimą plauciiu
audiniu Ir gleiviniu plėvių issklojancsiu orines teles. Tai yra tikru vaistu
nno Kosulio, Ssalcaio, Karsstines ir Bronchito •— gydykla nuo sun
kesniu ligų plauczlu — Pneumonijos ir Džiovės.
Jei sergi taipgi negromuliojimu, tai Dr. Juo Birrom’s Skilvio Kartuoles
reikia vartoti drauge su Plaucsiu Kartuolemis
Preke 61.00 ui bonka arba 6 bonkoe atsargiai supakuotos siunesiamos bite
kokiu adresu ui 66.00, apturėjus pinigini prisaką ar bankini ueki.
Tikrosios turi musu parasza ant kamszezlo.

Morris Forst and Co.,

Pittsbnrg, Pa.

Vieninteliai agengai ant Suvienytu Valstijų tr Kanados.
Dr. Jean Birrom’s
Dr. Jean Birrom’s
Kepenų Ksrtuolee
Skilvio Kartuoles
61.00 ui bonka
f 1.00 ui bonka
Vartojama daktaru ir Ligonbucsiuoee po visa svietą.

[ Guodociniea** Kunigams iszdir
>be:-Kanas, Arnotą*, DaluuitlĮkea, Albu. Stulas irwi*o«b*ii,nytiniu* paredns. Višaki darb^ ai* lieka artistiszkai in laiką.
' Noredamoe guodotinoa Dr-tca,
>arba guodotini Kunigai, kad Jura

Guodounotns tautiszkoms ir baž
nytinėm* 'draugystėms isrdirba:-'

‘
H

788 W. 18th StreėL
Priima ligonius kožna diena
nuo 8 iki 12 ryto.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

,
’i
f

H

I

KetutK-e, Amerikoaiszkasl
Wellawas, Bzarpas, Juos
tas, K n kardas, Ženklelius,!
Kepures ir dėl Marszalku^
parodus.
darbas batu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti uvo tautetj, paveskite ji tikrai
lietuvvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St,

Degtini
o

Morris

]

Chlcago, III.

forst

& co. OljSlyvinė
VIUC.

COR. SECOND AVĖ. & SMITHFIELO STREET

a >

P1TT8BURG, PA.
Mes esame pagarsėję po visa* 8uv. Valstijas, kad parduoda
me geresne degtine pigiau negu kokl-nors kita firma ar degtines
krautuve Amerikoj.
Mes apmokame visu siuntimo leszu (kaviu) in rytus iki
■ New Yorko ir in tearus iki Chloagos snt pirkinis virsiant 65 00.
Jeigu parsieina U,Mu siunstl,.duodame 10 nuoszlssti, idanttuomi
pirkėju parsisiunsdinimo lestu galėtu apmokėti,

Ea

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. 6.
218 FULTON STREET.
NEW YORK CITY, U. S. A.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.'
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at*
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, rneužsitikintis, ^lusigą,
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
q
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemotališkus sapnus, nubėgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiŠkas dalis, nusistoj imą šlapume palaikius per
naktj, skausmą strčnose, Inkstų ar pūslės ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
- _2‘
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. _ Gyduoles siunčiame be atkreipimo •
atydos^po visas dalis pasaulčs.

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą.
Offlm atidarytu kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po plotą Ir vėl
■uo 6Iki 7 vakaro. Nedėtiem Ir Švontadienom nuo 10 Iki 12.

CHicago Medical Clinic,

344 S. State Street, , arti Harrison ui.,

. CHICAGO, ILL.

gKrįST*

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS

OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulycziu.
Gyvenimas viriui Aptiekęs.

ILL.

CHICAGO,

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

JOHN’S ELIKIR

Iszgydo vl**s skilvio liga*, negromuliavima,
negalejima valgyti, *kaudejima krutinės duobiukeje ir tzonuose, atrirueima vėjo ir negar
džių skystimu, gurgima ir iszputima viduriu,
ėdimą rėmo*, jautimą lyg guzą arba kamuoly
gerkleje ir negaleJima jo nuryti, suipaudima
•zlrdies. gaa*b*. vėmimą rytmety) ir atsikosė
jimą tiriztuskrepliu, kartais labai pajuodavu
siu, prikirtej ima burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapa, skausmą viduriuose,
tryda, ap*lvelu*y, Isaakyjusy ir skaudama lie
žuvy- bėgimą kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plauczlu. szirdie* plakimą,
negalejima miegoti, sunkuma galvoje Ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalime
ar pageltonarima veido, svaigimą ir skaudė
jimą galvos ir daug kitokiu nesveikumu, parinanczlujuionesvelkoskUrio. Jeigu turi nors
viena isz viražui paminėtu ženklu, tai tuojaus
orderiuok Jobn's Elixlr geriause gyduole nuo
skilvio Ilgu. Gaunam su virsz 300padekavoniu
ant nedėlios. Preke 61.00 už butely, 6 buteliai
už 65.00. Viduriai turi isssiliuosuoti mažiau
siai syky ant dlanos ir jeigu to nepadaro, tai
jie yra nesveikL Naudok John’s Llver Pili*,
nuo viuuriu užkietėjimo, tiktai 25c už skry
nele. Indek pinigu* in gromata ir adresuok

Nerviszki Vyrai.
Vyram* raikaiaujantlama pageibo* prl*iun*la
kopija(iruui rec.pto dykai. NaC.D.D.
na apgavingu* valatu*, tiktai racapta.
PertkaitvkUf ma patarga
ATSARGIAl.

8zi pgiarg* yra vyram* mgrianto* nerr!*»ko* *i*temo*. kari* per savo jaunyste* klaida* j*
papilde. Klausykite mano patarimo. Sartoku*
banda patentuotu*angavingus valatu*. elektrlisku* diržu*. “*peelalt*tu*” ir kitu* netikualui be
verte*gydymu*. Nuo diržu nepagyaite, o numa
tai vartadami valatu* aunatkyclte pilvo žlebcxio
Jitaa, užnuodinsite vl»a sistema ir padarysite
•avo Ilga neitzgydoma.
Daug metu ass kentėjau savo Jaunyste* k lai-,
daa, nervisaknma, naktiniu* tekėjimu*, (koka
vyri tikumo, silpna atminty, stoka ambicijos,
neramume, gėdingumą, strėnų skaudejima. vuatiny nusilpime ir tt. kaip peiksią* pirkau ir var
tojau visokia* patentuota* gyduole* ir viską ka
tik issgirde*. Ant galo buvau priversta* važiuo
ti in Eropa p*geibo* jlenkoti pas garsu daktare,
kurs man* ir iugyde.
*
To daktaro receptą, pagal kuri man veistai
buvo užtaszyti, asz ir dabar turiu pa* save. Kaip
tai sunku yra pagyti neo tu Ilgu a** žinau isz
patyrimo, todėl asz noriu ir kitu* pagelbeti. Ka*
man apraazy* savo liga, ass jam pasiusiu užpeoietvtame taiszke to recepto kopija au patari
mai* dykai. Au jau gavau azlmtu* laiszku las
vltu tzlo* tzalie* krasztu nuo vyru, kurie raaro
kad tirdami vairiu* pagal »zy recepte vi*l*xkai
pagijo, teip kaip ir aaz.
Recepte užraszytl stipru* bet nevodlngi valI (tai ir receptas teip paęaszytas kad vairius gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje ui mažus
pinigus. Gavę receptą, jei nenorėsit* patys eiti
In apliek* užsteliuoti vaistu*, tai peršaukite
man, o asz jum* Juo* ežia Chicagoje pasirūpin
siu ir prialunslu. Ass nesanoiių 'C. O. D. Kad
lizvilioti nuoju* pinigu*, arba perduoti Jumis
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu patemyslte
mane kame nors neteisingu, galite tai paganyti
Uitame paeitame lalkratztyje.
Szi pasarga gal nebus daugina garsinama,
taigi ruzyklte man ssiandian, o gausite to re
cepto kopi)* ir reikalingu* patarimu* dykai
tuojau*. 8zy paiiulltima ašz galiu atlikti b* Jo
kiu J u urs kautu. Adresuokite:
gC. Bentson,

P. H. box 655, Chlcago, III.

JOHN’S SUPPLY

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo
žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Didumas: 8H x 11 coli% 16 pusi^. Amerikoj ant
'metę 88.SO. Kam rupi Lietuva ir žinoti ka*
dabar tenai* dedasi, tai nžsiraėykite LIETUVOS
ŪKININKĄ, Jame telpa teisingo* žinios ii viso*
Idletnvo* ir kittĮ kraity svieto. Kas norėtų užrašy
ti dėl savo drangų Tėvynėj gyvenančių, metų pre
kė 61.75; Ameriko viena* num. dėl pamatinio 7 et

Ordenuojant siunskite pinigus registruotame laiszke ar per
S Mouey Orderi ant vardo Morris Forst dt Co , Cor. Second

Vyrams Tiktai!

Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO

Avė. & Smithfleld 8t,, Pittsburg, Pto.
Pareisiunsdinkije musu privatlszknji prekių surasza.

In

Morris Forst dc Co«

vynas!

Attorney ind Comselor it Lii,
Chunber of Commercė Bldš. Room TOS
8. E. Uorner LaSalle & Washington sts.
CHICAGO* UJU.
Telephone Main 3642.
Wienl n telis lietuwys advokatas, baigės
moksl| 1urisprudenci1osozion Amerikoj
Wėda proiras kaip ciwiliszkas teip
kriminalisskas irisuose soduose.
Bes. 3112 S.Halsted arti 31 mos.
Tel.Yards 6046

pittsburg, pa.

fpAvlr/JTy!

Torkoly!

k

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 ypatlskai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savkagybę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
(kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

New YoHc City.

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

Ineiimaa Dykssi-

Ant 17 Akmeni
RaHro^IlUrodalU
— U

Patentuota* rtpllttorius, *u*ukia u**uka'^OgK^’igl bu Ir nustatoma*. tj
AfMiUBIbMFD*. rinku ar mourlstku,
/3aroja?feaKxXvk isk auksuotas. dvigubi
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 vldarnakcaio.
1 > ■rSkW“UuBtlB8''
luktrul,
Paprasiyk dažiurutojo prie daru lietuviaako*
^iisffPSrflaGlltrr»»1»t Iszkviet kuolas.
Knygos, visai dykai! Atsissaukit saladlen.
■ <r Ikrai gerai laika rodo
Yra visur vartojama*
844 South State St. arti Harrison
gslaiinkello
tarnu,
CHICAGO* ILL.
^MįffSpCT^gjFaK kaipo geriausiai laika
>WifiWBalCw8y laikanti*;
vvaran^*Ke|Qhi7
t uotai ant 25 metu.
Say lalkrodeiy pasiūti*
Mm* O. O. D. aat kiekvieno adraeo, *u paveiyjimataram minuoti. Jeigu bus tok* kaip rasto
se, sratmokek azpresvi SS 79 Ir atvežimo
kasitu* Ir pasiimk tatkroiair, >1 na, a*mokėk
-----------------* •M
VteBOMBtO. A
’-mlnk. kl n* mg, pot iaikro00. Prie U krodelio dat
žaly kitar mokėti635
----------------------------pndedam*
MK tai-tinta labai gr«žu ieaolugaly
M kompasu dykai.____________ . . _

KOZMINSKI & YONUORF,
73 Daarborn «t.

Mm ikolijzme PINIGUS ant turUDy-

* SRITHREHI STgflff

844 South State St* Chicago, III.

Pate myk stebuklus Osteologijos
Cbicaso, 1U.
» i.
Fiziologijos
„
„
% Neurologijos
„
' M
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo
lopezio iki grabui.
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.

F.P Bradchulis

C0R- 8EC<”<0

Skaitykite ka sako Dr. L. Landos!!!

'

8108 S. Hsdsted at.

Kai-

bsme visuose kalbose.

NulMMal IszrutM MmMum:
NauJaisbiu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
yra pa**kasi>*iau<i, gydo daugyba
taes su džiaugsmu prigelbesime, pasko-1 ***** vaistai
Plauk** Ukrai ataugina, *liažlma. pHi»Uodam i tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos isslygos. Agentai
apujokami dosniai. " '
NdirYork ABrooklyn, U. & A. -

' Kxceislor Watch Co.,
900

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas tr kirurgas
3258 S Halsted st., Chicago*IU
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanosiaa,
užaisenejusia* ir paslaptingas vyru U

DR. B. MAROSS
Daneszu visidMi tauki ežiose die
nose asz perta*an s*vo ofisą ant

167 DEAfcBORN ST.
ANT KAMPėlSUOllROt 8T^
ROOM BO6* T BTO FLORO

CHICAGO. ILL
Czional su dadejimu /Vairiu elektrųgydaneziu maszinu ar instrumento,
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz ta metu aas savo

Szaltmis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
kleisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro
B. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą k būna linksmas ant visados. - ■
®
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bądu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?
Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas
New_Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirriškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltTniuSveikatos.
Issgydyto nuo
iHzgj dyta« nuo
Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moteriirT^matizmotoitos
tai matyt iš daugybės padėkavonių sskos vidurines
Hros.
•SSeS“10* v1’ kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- M. Vidlczlene
Jou. ^bukevieze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, Westwood,
Box «o, Blįt1to«įj^ paduudame čion kelias:
Garbinga* Profesoriau;
. Dauggall* Profesoriau Ir Specialiste:
Telki*,priimti nuo manęs, prastos žmonos
Su linksma iirdžta-praneSu Tamtatai, kad
llrdlngf ačiu u* ligydyma manę* nuo neregu.siu visai .velka* ir liuesas ano reumatizmo
llarlfkos mėnesinės, varginusio* man. per «
skausmą
ir dieglių pečiuose, raukote, kojose
melu*; kankino mane dideli* plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimą* viduri^koją, skaudėjnna* galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi
niubę save specialistai*, bet vii be naudo*, kol
apsirinku baltosios vėl mane naikino. Per vi
st tą lalk| perleidau daug visokių daktarų ir
nedaalgtrdau apie Jn*n garsųjį Institutą, per
•■vartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet
kari pilnai atgriebiau savo sveikata, nž ka ••lu dėkingaa ii ėlrdie* Orui E. C. Colllas, ve
veltai ir tik kada apvaliau savo ligą Jum* tuolydama* pas JĮ kreiptis visiem* sąvo tautie
čiams. Ilgydytails,
Augusta* Bok ta,
1M6 Hudson SL,
Ailagheny City, Pa.
76 Rara toga Si,

MielM Profotorfzn:
‘ Pr»n«ėlu Tamlitekjog e«!o pasveikęs 1611jros. nuo kario* mane gydėte — pertankau*
ėlaplnlmo, uždegimo pūslė*, lytiško* silony-

; p-tteid.. d.., d.H«, na? K“$1"prrf£i i,.“ktsS .« S“ W
Vadovas į Svaikatf. J%*i( spccialiiki vaistai
mane galutinai iėgydė ir dabar di.iaugioosi 13
savo laimingo ėeirayniėko gyvenimo !>'. .rtymo meilės noriu iit^ pagarsinti apie Ui savo
vientaučiame, esantiems tokiame padėjime
kaip mano, Idant Ir Jie galėtu atgriebt, savo
sveikata ir būti laimingai*.
Mystic. (3*a.

Skaitytojau, jel^tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų. k. a.; Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų -y Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Neyirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų,
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu.
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skatismingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus® į šitą
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis iikros pageltos.
- :
Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, o apturėsi. PtoL
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas « Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai d adė ta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.
•
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Kam sirgti ir varginti savą jei lengvai gali boti išgydytas, atsišaukdamas pas:
szendien esu pasekmiogiausias specijalistas visoj Chicagoj. J Mano gygyduoles nesiranda jokioj antiekoj,

Dr. E.C. COLLINS, Metai Institute,

140 W. 34.111 St, Nei York City, H. Y. |

