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Kurske veik visi rinkėjai rinkus jam nepritariančiu derėti Prancūzijoj paskolą peno valsčiui apreikšta, jog mo priežastys buvo daug di Laikraštis „Kovensky Teprigulėjo prie rando prieši duipą, jos visai nešauktų, nu 800 milijonų ru fų ant gana jeigu į dešimtį dienų valsčius desnės, kad žmonėms tos mo legraf ’ užtikrina, jog kari
ninkų.
Išrinko Cherkovą, stotų paramos visų Maskoli- gerų išlygų. Gal parengti neišduos užmušėjų uriadnin- kyklos, kurios buvo ikišiol, ^kas padėjimas Lenkijoj ir
Revoliucija Maskolijoj. sėdintį dabar kalėjime. Vi jos gyventojų, o be paramos rinkimai ir apsvaigino pran
ko ir šovėjų į valsčiaus rašti patikti negalėdavo, kad ,,že Lietuvoj bus panaikintas pa
Tūlose Maskolijos guberni tebske išrinko: du lenku, žmonių randas neilgai gali cūzus, kad jie, dėl didesnių ninką, tai ant valsčiaus bus
maičių” tautos nėra, yra tik baigoj kovo mėn. (senojo ka
jose atsibuvo jau rinkimai ti vieną katalikišką kunigą, kraštą valdyti. Caras be negu gali gauti kur kitur pa- uždėta bausmė 3000 rublių.
lietuviai, kurie skiriasi į *že- lendoriaus).
krų atstovų į garsią Wittės tris demokratus ir du ūkinin žmonių pritarimo, vien su lukenų ir sutikoj imdugnį
maičiusjr augštaičius ir tt..
išmislytą viešpatystes dūmą. ku. Vladimire išrinko vieną biurokratų ir kariumenas pa- caro kišenių kišti
Iš Latvijos.
Kaune susitvėrė lietuvių Iš Betygalos, Kauno aps..
"Lenkijoj, Lietuvoj ir Latvi caro vienvaldystės šalininką, gelba galėjo Maskoliją valdy dytus nuo amži pinigus. Apsiginklavusių' Mausero
demokratų, komitetas. Pre 15 d. Vasario, Airogalos
joj, teipgi ant Kaukazo rin bet centrališkoj rinkimų ko ti tik tol, kol žmonės buvo Gal, vienok, būt, kad caro karabinais pulkas latvių at zidentu jo yra advokatas pristovas Mondirgas atsiuntė
kimų atstovų dar nebuvo, legijoj rinkėjai jį atmetė ir nesusipratę, dabar gi, kaip randas tyčia leič ia tokius ėjo į valšČiaus raštynę 10. ver Raila, kasieriu — Dras R. žemiečių viršininkui popietį,
Lietuvoj rinko vien rinkėjus. išrinko penkis demokratus. ir pats rinkimai parodė, jau paskalų?, kad kitur galėtų stų nuo Rygos, atėmė gin Šliupas, sekretorių — advo kuriame terp ko kito teip pa-Mat randas, paskirdamas ne Tūlos ir Maskvos gub., net kaimiečiai žino, ką daro. gauti pinigų. Juk neseniai klus nuo uriadninko ir rašti katas Samojevskis ir sąna sakyta: ,,Paliepus sausio 27
vienu kartu rinkimus visoj tai vienaitinės vietos, kur iš Susipratusių žmonių jau su Peterburge lankėsi įtekmių- ninko ir sudegino caro por riai — vargonmeisteris Gara-’ (vasario 9) d. Kaund^guberviešpatystėj, kaip daroma vi rinko daugiau konservatyvų. prievarta negalima valdyti. ginusias VokietBos bankie- tretą ir visus raštus.
levičia ir aptiekorius Poška. natoriui, Betygalos valsčiaus
suose konstitucijonališkuose Maskvos gubernijoj reakci Žmonės, sykį pradėję sau lai rius, Mendelsohn, kuris gal Už išdrąskymą Bušgovo Kauno žydai pastatė savo raštininko padėjėjas Romual
kraštuose, nogėjo pirma pa jos pasekėjai susijungė su svės reikalauti, supratę jos atkako derėtieji su caro ran valsčiaus kanceliarijos, ant 7 kandidatus: Wolfą, Brow- das Gioževskis, už pasakymą
matyti, kaip eis tie rinkimai, teip vadinamais Spalių ma reikalą, nenurims, kol jos du, meldžiančiu nuo jo pa valsčiaus uždėjo 500 rublių šoną, Abramsoną, Finkel- skaudžių prieš Jo Didenybę
ką žmonės:rinks.
nifesto vyrais ir papirko ūki neapturės! Korimais, gabe skolos. Taigi ^randui tar bausmės, o už atėmimą gin steiną, Ivinskį, Ozinskį ir Viešpatį žodžių, nubaustas
Randas/naudojosi iš visų ninkus, kuriems parūpino nimais į Siberiją, sodinimais naujanti laikraščiai, rašyda klų nuo girios sargų, ant gy Natansoną.
Katalikiškoji trimis kalėjimo mėnesiais ir
daleistų ir nedaleistų gin vieną vietą rinkėjų kolegijoj. į kalėjimus jau susipratusių mi buk prancūziški bankie- ventojų Zelburgo vai. uždėjo partija gi stato teipgi 7 kan šiądien pristatytas į Kauno
klų, visaip stengėsi padėti Tas teip suerzino demokra žmonių negalima nuraminti. riai, siūlo net 800 milijonų bausmę 3000 rubl.. Bet ką didatus: darbininką Tilman- apskričio policijos valdybą,
reakcijos kandidatams, kišo į tus, kad jie atšaukė visai sa Susipratusių darbininkų rublių, nori vien Mendelsob- čia, rodosi, valsčius gal būt so dirbtuvių Kazakevičią, kur bus išpildytas šis guber
kalėjimus be pasiteisinimo vo kandidatus, atsisakė rink atsišaukimuose buvo kalbi ną nuolankesniu padaryti.
kaltas?
kun. Olševekį, kun. Januše- natoriaus nusprendimas.”
visus laisvesnių pažiūrų vy ti.
nama nedalyvauti rinkimuo
vičią, Žilinskį, Ignatovičą, Mat, kaip buvę: R. G$oževIš Minsko.
rus, turinčius didesnę įte Išėmus Tūlos, kituose kra se, net juos stabdyti visokiais
Vokietija.
kun. Borpvskį ir advokatą skis, būdamas jau gerokai įkmę^ kad tokių negalėtų štuose daugiausiai išrinko budais, bet, kaip matyt, bent Aiškindamas parlamente
Minske lenkai ir žydai BU- Basiarskį.
kaušęs, valsčiaus raštininko
rinkti. Draudė visoms lai ūkininkų kandidatų, bet tie Peterburge ir Lietuvoj, dau- pasibaigimą garsios konferen Bivienijo, kad gaištų išrinkti
bute vieną-kitą žodelį išsita
svesnėms partijoms susirinki išrinktiejie kaimiečių i yra gelyj dirbtuvių dalyvavo rin cijos mieste Algeclras, su užmanytus rinkėjus.
Čia
Iš Kauno gub..
ręs priešingą valdžiai. Tą
mus, vaikė rinkėjus susirin vien ūkininkų kilmės, o kimuose rinkėjų ir darbinin šauktos sutyarkymnj Morok- žydai ir lenkai išvien stojo Kauno gubernijoj nuo išgirdęs Betygalos mokyto
kusius apkalbėti rinkimų rei šiaip jie apšviesti vyrai, vie kai. Taigi dar nežinia, kaip ko reikalų ir prašalinimui prieš rando įnagius.; Vie valsčių likosi išrinkti rinkė jas ir Gioževskį tuojau įda
kalus, nestabdė vien agitaci nas antai iš jų kandidatų yra rinkimus priims susipratę užgimusių už Morokko nesu nuose namuose policija su jai atstovų į garsią Wittės vęs policijai.
,,L. U.”
jos reakcijos partijai. Net direktorių gimnazijos Peter darbininkai. Kaip girdėt, tikimų terp Prancūzijos ir griebė berengiant priešingas durną: Kauno pav.: Babtų
teip randui nuolankiai parti burge. Mieste Maskvoj iš jie ant rinkimų nori atsakyti Vokietijos, Vokietijos kan valdžiai prokliamacijas. At valsčiuje — Šolkovskis ir Iš Telšių, Kauno gub..
jai, kaip Vilniaus vyskupo rinko 160 rinkėjų. Visi jie štraikais visoj Maskolijoj, cleris Buelow netiMttai ap ėmė hektografą ir daug pa An. Grudžinskis; Jasvainių Kaip paduoda laikraštis
Roppo sutvertai Lietuvoj ka priguli prie demokratų kon- ypač ketina sukelti štraikus alpo teip, kad jį reiiftjo išne dirbtų prokliamacijų.
valsčiuje — Vinckevičia ir „Gazeta Wilenska”; atkakus
talikiškai demokratų parti stitucijonalistų partijos, ran laukų darbininkų.
Jakaitis; Krasnoselo vai. — kariumenei, areštai ir kratos
Jeigu šti laukan. Dkbar jis išva
jai Vilniaus gubernatorius do šalininko terp rinkėjų nė darbininkai neapdirbs laukų, žiuoja gydytieji į Italiją. Is Bobruisko, Minsko gb.. Čalko ir Jasinskis. Raseinių pasiliovė. Kaip’ sako, visi
nedaleido atlikti susirinki ra nė vieno.
laukia badas visos Maskoli- Gal jis turės Suiisu nuo kau- Iš Čianykščio lazarieto pa pav.: Tauragės vai. — Vai- politiškiejie jau išgaudyti ir
bėgo 8 kareiviai pataisymo čukauskasir Mejer; Sartinin sėdi kalėjimuose,-vieni -nu
mų, kadangi, buk, tos parti Lietuvoj dar atstovų rinki jos gyventojus, kurio ir iš cletiaus urėdo pasitraukti.
jos mieriai priešingi rando mų nebuvo, rinko vien rin rinkta durna neįstengtų išnai- Garsi konferencija mieste batalijono, kurie kariško sū kų vai. — Bagdonas ir Au bausti administratyviškai,
mieriams. Tuom tarpu, at kėjus, bet jau iš to, ką išrin kyti.
Algeciras pasibaigė, dalyda do, už pasipriešinimą savo gustinavičius; Jurbarko vai. kiti dar laukia sūdo. Apie
metus grynai katalikiškus ir ko, galima manyti, kad ir čia Taigi rinkimai atsibuvo, vę Joję atstovai visų Europos perdėtiniams, buvo ant nužu — An. ^reidus ir A. Gref- du šimtai ypatų sėdėjo Tel
lenkiškus tautiškus siekius, viršų ims kandidatai demo bet jie ne teip svarbus, kaip didesnių vieš
ačltj Išvaži dymu# nuspręsti. Matyt, kad čus; Erzvilkos vai. — Joni- šių kalėjime, 150 ypatų išgakiti tos partijos siekiai mažai kratų partijos. Rodosi, kad tas, kas bus po rinkimų, ko nėjo. Nora V
įė pabėgti jiems padėjo jų
> Salantųvak —’ Ant. Pavilk išvežtų yra daug vietinių inkuom skiriasi nuo rando mie bent Kaune, lietuviai demo griebsis randas,, kaip tuos jo nusilęnkti, z J
riuš draugai.
lių. Tūluose kituose kra kratai padarė sutarimą su rinkimus priims darbininkai? išsiuntė savo defegatut Tair An. Kontrimas; Dobrėnų tėligentų, terp tų yra: Tadas
Iš Kauno.
štuose, kaip antai Odesoj, je- katalikais, teip bent galima Jeigu durna neužganėdys tenbachui padėkafunę už pa
vai. — K. Jasinskis ir St. Hušča, savininkas Naiįijadvaneral gubernatorius tiesiok manyti, žiūrint į pravardes bent didesnes žmonių dalies, sekmingą konferįhcijos už-, . Vilniaus moksld apygardos Zober; Ginteliškių vai. — rio; Dras -Ant. Sakelis iš
— panaikino rinkimus darbi išrinktų rinkėjų ypač kaimie ramumo MaŠkotijoj nebus, o baigimą.
Į '
. globėjas pranešė apšvietimo Trupkis ir K. Arbutis; Kre Darbėnų; Pr. Nowomięjski
ninkų kliasoj, kadangi dar čių kliasoj, kadangi ant 50 be tvarkos ir ramumo nė jo- Vokietijoj griebiasi vėl di miiitstėriui, kad iš 265 Kau-y tingos vai. — Juoz. Pleškis ir iš Gudždžių, studentas Varbininkai išrinko atstovų rin išrinktų rinkėjų toj kliasoj kia viešpatystė negali ilgai desnio persekiojimo lenkų. no gubernijos pradedamųjų Juoz. Bumbulis; , < Korcenų šavos universiteto; Jonas
kėjus negarbinančins rando. išpuola lietuvių apgyventuo laikytiesi, o nuvarginta caro Poznaniaus ir Vakarinių mokyklų, žmonės buvę uždarę vai. — Kaz. Mačulski ir Ign. Augirskis iš Darbėnų,studen
Buvo atsitikimai, kad polici se paviečiuose po 15 kunigų. Maskolija be tvarkos negali Prūsų provincijose pradinėse 116- Dabar iš tų 116 moky Daugintis; Gorždžių vai. — tas Peterburgo mediškos aka
ja tiesiog neprileido prie bal Ir Kaune, lietuvių demokra išbūti nė teip ilgai, kaip ki mokyklose žemesnius sky klų vėl pradėjusios savo dar Girždis ir Andrejevskis; Var demijos; Vlad. Nagevičia,
savimo jai išrodančių neišti tų komitete yra du kunigai. ti turtingesni kraštai. .
rius
mokyklų I lankanti bą 48 mokyklos. Bet kadan nių vai. — T. Zimkus ir J. studentas Varsavos veterina
gi tokios pertraukos ėsančips
kimoms ypatų.
Gal būt, kad jie nepriguli
Lileiko; Zoranų vai. — J. rijos instituto; Edv. Ivanau
Vilniaus jeueral-guberna- lenkų vaikai tikėjimo buvo
Prievarta laike rinkimų prie vyskupo Roppo sutver torius nuo vidaus dalykų mi- mokinami lenkiškoj kalboj, negeros žmonių mokymo rei Zalepuga ir V. Varkala; Za skas ir kiti. Didesnė jų da
buvo kuo didžiausia, bet ir tos lenkų katalikių demokra nisterio gavę prisakymą ge dabar ir tas, pristkymu Ap kalui, todėl mokyklų vyre rasų pąv.: Kvietkų vai. — lis sugryžo atgal. Naru tavisu jos pagelba randas ne tų partijos, kurią teip remia rai prižiūrėti sugryžusius iš švietimo ministerib, likosi pa snybė esanti nusprąųdusi iš Gelažisir Bruzgulis; Popelė- čią areštavo ant gatvės Kau
pildyti žmonių geidavimus ir
daug pelnė, priešingai, gali Amerikos ,,Žvaigždė”.
nelaisvės iš Japonijos ten bu naikintas. Klausymas tik, įsakiusi, kad pirmiejie metai nųval. — Šleiva ir Čerkesas; ne, bet jau sugryžo, tik ne
ma sakyti, su prievarta, be- Taigi su rinkimais biuro vusius kareivius, kad jie kaip supras tikėjimo mokslą,
Čadokų vai. — J. Čižanas ir valia jam prasišalinti iš Tel
sigriebdamas visokių reakci- kratai, vedami Wittės ir Dur- Lietuvoj negalėtų platinti išguldomą vokiškoj kalboj tose mokyklose visi dalykai J. Lapušinskis; Panedėlio šių pav.. Dauguma iš sua
jonieriškų įnagių, randas la novo, nedaug ką pelnė. Jie revoliucijonieriškos dvasios. jos nemokanti lankų vaikai? butų mokinami lietuviškai, vai. — Tamenas ir Brinklis. reštuotų visai nežino, už ką
biausiai sau užkenkė, nes be- tikėjosi, kad policija ir ka- Tokiais prisakymais vidaus Jeigu maskolių valdžia netei tik kad mokinama butų ir Vilkmergės pav.: Ątaykščių juos suareštavo.
sikišdamas į rinkimus, ap- riumenė, karės laiko tiesos, ministeris neužslogys tos dva singai elgiasi su lenkais, tai rusų kalba; antriejie metai vai. — A. Jodelis ir Mie- 22 d. vasario (senojo sti
statydamas kareiviais ir poli- sušaudymai nekaltų žmonių, sios, nors jos ir negalėtų daugely j dalykų Prosų ran busią viskas išguldoma jau škauskas; Ovantų vai. rinki liaus) atsibuvo rinkimai rin
cistais rinkimų vietas, kad sodinimai į kalėjimus tūk platinti buvę Japonijoj kar das elgiasi dar neteisingiau. rusiškai. Lietuviškai moky mai likosi panaikinti. Šiau kėjų į viešpatystės durną, iš
tuom nngazdyti ir teip jau stančių neištikimų veikėjų, eiviai. Dvasią tą yra kam Maskolijoj lenkus spaudžia ti, visiškai atmetus rusų kal lių pav.: Vekštėnų vai. — rinko daugume valsčių rašti
kariumenės žiaurumu nugaz- gabenimai įtekmingesnių vy platinti ir be buvusių Japo randas be žmonių pritarimo, bą (pirmaisiais metais), esą Čuvinskis ir Strazdauškas. ninkus ir kitokius valdžių įdytus žmonis, juos, ypač su rų į Archangelsko guberniją nijoj kareivių, ji Lietuvoj Vokietijoj gi tą daro randas negalima dėl to, kad su lie Panevėžio pav.: Fakrojaus nagius.*
manesnius, dar labiau prieš arba į Siberiją teip nugazdys atsirado pirma, negu iš Ja bet su pri ta rimti vokiečių, tuviais tose mokyklose esą ir vai. — Šumskis ir Danisevisave sukėlė. Čia aiškiai pa rinkėjus, kad jie rinks vien ponijos sugryžo nelaisyiai. arba bent jų išrinktų atsto- žemaičių (?), latvių, žydų, čia; Linkavo vai. — Audri- Iš Panevėžio, Kauno gub..
rusų.
’ *
>- šunas ir Gepaitis; KrakinO- Likosi čia suareštuotaWigisirodė 'teisingumas patarlės: gubernatorių ir policijos vir Žinoma, ir ten buvę nelai
ką Jupiter nori nubausti, šininkų nurodytas ypatas ir svėj, kareiviai, be abejonės,
Šį rudenį visų 'civilizuotų Valdžiai rodosi, kad Kau vo vai. — Mickus 4r Kudris; tatorius Galovanovskis ir jo
tam protą atima. Ištikro, tokitubudu ir durna bus tik prisidės prie palaikymo tos kraštų delegatai vėl rengiasi no gubernijos valstiečiai pa Remigalos vai. — Juška ir giminaitis Žukovskį. Golorando tarnai laike rinkimų rando įnagiu, dar labiau su- dvasios, bet ji laikytųsi ir be susivažnrotrį Haagą ant an tys nieko neturį prieš rusiš Kinderis; Panevėžio vai. — vanovskio sūnūs yra univer
siteto studentu. Pas jį rado
elgėsi daugelyj vietų kaip be drutinančiu caro ir biurokra tų kareivių. Dvasią tą la tros sandaros konferencijos kas mokyklas; - mokyklas, Jaspaitis ir Aleliunas.
girdi, uždarę ne patys lietu
pročiai.
tijos sauvalią.
Su tuom, biausiai Lietuvoj prilaiko ca prašalinimui neėutikimų terp
Zarasų pav. ant rinkimų daug prokliamačijų, kalbi
8 d. balandžio buvo rinki vienok, Durnovo ir Witte, ro tarnai savo žiaurumu ir viešpatysčių. MasMftija ža viai, bet atėjusiejie iš Kuršo rinkėjų smulkių žemės savi nančių boikotuoti garsią Witmai tikrų dūmos atstovų kaip galima manyti, apsiri neteisingais pasielgimais su da dalyvauti, b*t reikalauja, latviai.
ninkų pribuvo 515 rinkėjų: tės išmislytą dūmą.
Teip
išsiaiškinusi
mokyklų
daugelyj tikros Maskolijos ko, jie mat neįstengė supra* žmonėms ir kol bus neteisy kad ant kpnferdhciji* nebū
išrinko 98 ypatas, tame skaigubernijų. Laikraščiai pa sti, kad ir Maskolijoj žmonės bė ir prispaudimas, dvasia ta tų keliami nė jdki k&usymai uždarymo priežastis, valdžia, tliuje — 16 kunigų, 2 popu, Iš Šiaulių, Kauno, gub..
davė žinias apie išrinktus ne tie pats, koki buvo dar neišnyks. Viens Minsko gu vidurinių viešpdtysdfą reika pateisindama tokį* išaiškini 30 bajorų, 50 ūkininkų ir Atsibuvo čia susivažiavi
178 atstovus.
Tame skai- dešimtis metų atgal. Pasiro bernatorius Kurlov, savo pa lų, ypač prieštaftn!ija*kelimni mą, sako: 1) kad mokyklos miestiečių, o tame skaitliuje mas turinčių tiesą rinkti rin
tliuje yra daugiausiai atsto- dė, kad šiądien ne vien mie liepimu šaudyti į pulkus be klausymo paESjimer „ žydų beveik visur laikomos juk — 16 sentikių maskolių. kėjus atstovų į viešpatystės
durną. Turinčių tiesą rinkti
esančios pačių žmonių, ne
. vų liberalų demokratų par stų gyventojų, bet ir kaimie sidžiaugiančių dėl klaidingai Maskolijoj.
Telšių pavietyj išrinko tik pavietyj yra 1043, bet ant
vyriausybės pinigais; 2) kad
tijos, rando kandidatus veik čių supratimas spėjo pasi suprasto caro manifesto la
2 riukėju. Tauragėj išrinko susivažiavimo atkako tik 67.
visose
tose mokyklose esą
visur pergalėjo rinkėjai. Jei kelti, nors tą randas stabdė, biau prisidėjo prie palaiky
44 rinkėjus, o tame skaitliu- Vietą susirinkimo saugojo
kimšte prikimšta mokinių
gu kur su prievarta ir pasise kaip tik galėjo.
je — 17 kunigų.
mo revoliucijonieriškos dva
(maž»daug 70 vaikų vienoje Kaune, lietuvių demokra kariunienė. Išrinko 21 rin
kė išrinkti rando partijos
Svarbu dabar žinoti, ką sios Lietuvoj, negu gali prisi
mokykloje) ir 3) kad visose tų partijos kandidatai į rin kėją, o tame 13 kunigų.
rinkėją, tai gubernijalįškuo- randas toliau darys? Gal, dėti visi buvę nelaisvėj Japo
•tose mokyklose, kuriose buvę kėjus yra: Dras Šliupas,
se rinkimuose pasirodė reak- persitikrinęs, kad durnoj bus nijoj kareiviai. Prie kiek
Iš Vilkmergės, Kauno g..
UŽ apsilankę kurstytojai, buvę
Laikinis
kariškas
sūdąs,
cijonierių partijos rinkėjų ne rando šalininkai, kurie vieno žmogaus caras negali
kun. Januševičia, Ciemno-.. 26 d. vasario (senojo sti
. mažiau ir galų gale visgi iš ant pirmo susirinkimo gali ir juk sargo pastatyti, o be sar užpuolimą ant ginklų krau ir toliau mokoma senoviškai lomski, advokatas ’ Raila,
ant nužu- ir mokyklos neužsidariusios. Judkovski, Samojevskis ir liaus) iš Vilkmergės varė į
rinktas tapo ne rando šali- visą Wittės išmiol^tą konsti go nesuvaldys žmonių, neuž- tuvių, nuspren
Vilnių surakytus suimtinins:
- •
niinkas. Vėlesnės žinios tik tuciją perkeisti, padaryti ją slogys juose revoliucijčnierb- dymo: Anderseš Spesą ir Kiek čia yra teisybės, skai Jarošimas.
ant tytojai patys
Rotenbergą;, Gulbin
numanys.
Kauno pav. iš turinčių Trockį, ęirigacevičių, Beivipatvirtina pirmutines, visur visai kitokia, negu geidžia škos dvasios.
ną ir Usevičią. Ant kelio*
rando ir reakcijos šalininkai caro tarnai, visai durnos ne Laikraščiai rašo, buk ma katorgos per visą AL Sedi- Mums vien aišku : kad lat tiesą balsuoti 1740 ūkių sa
vienas iš areštantų puolė ant
vininkų,
į
Kauną
pribuvo
tik
mą — ant 12 metf katorgos, viai čia visai be reikalo kalti
likosi pergalėtu
šauks? Bet jeigu Witte, ifr skoliškam randui pasisekė išvarikų ir nuo vieno desetnin41
rinkėjas.
nami,
kad
mokyklų
uždaryi UltekstoSkobę išteisi!
‘ i
J*
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nauninkai, daužydami per čius dirbti susitelkia. O jei paliktų kunigus ir ponus.
žandus ir mokindami nuolan gu kunigas paima nuo žmo Bocijalistai,- žinoma, ne
kumo prieš caro žmogžudžius, gaus tą kaulą, tai ant jo rė griaus bažnyčių," ne naikys
uis, III. Su tokius kaip ir pats caras, ir, kia. Kitas kunigas dar ne- tikėjimo, ne smaugs kunigų,
sargų ir atėmė nuo jų kardus žiūrėjęs mokyklą, likęs ne vi prilaiko darbininkų pusę; de
stojus
kpltynvins,
uždarė sa žinoma, popai cerkvėse suva paslganėdina kaulu, bet ir nes kunigai ir bažnyčios tų
ir revolverius.
Norėjo pa sai pakakintas; ko jam tru mokratų partija susideda iš
vo
dirbtuvę
Re
pubiic
Iro n <fc rę, gerai sų kodylu išrūkyda patį darbininką prarija. pačių vargšų žmonių užlai
karti sargus,. bet vienas iš ko — nėr žinios. Užtat gi dvarponių ir turtingų ūki
SteeVCo.8, kurioje dirbo apie vo teip, kad ir per didmarį Argi toki atsitikimai, koki komi, todėl, naikindami baž
areštuotų perkalbėjo kitus. vaikai padarę jam didelį ninkų, ji visai nesirūpina
1500 darbininkų, tada stovė
nyčias, skriaudą darytų jas
Visi areštantai pabėgo, paė džiaugsmą.
Paklausus, ar apie darbininkus.
Darbi ti kol ne7pradės dirbti angle- keliaujant, ne išdulkėjo, ir buto Ketetaičiuose arba Kra užlaikantiems į žmonėms, te
žiuose
dar
negalėjo
Ameri

dabar jų nepaleidžia cariška
mė ir~ visus raštus, kuriuos reikia mokytojo lietuvio, visi ninkai smarkiausiai darbuo
kasiai.
Mat.
'minėta
dirbtu

meilė, nedaleidžia šelpt tėvy kos lietuvius pamokyti kaip gul tik tikintiejie pats savęs
rado paskui girioj sudrasky vienu balsu atsakė, nereikia. jasi, jie nesigaili nė gyvastį
vė
sukūrindavo
po
600
iki
ne skriaudžia, tegul nesiskertus.
Mat, žinojo ko klaustis! Te aukauk Jiems reikia gin 700 tonų* anglių, o neturėjo nės kovotojus. Suslpraskit, be kunigų apsieiti? Bet Jie
džia
už bažnyčias. Socijalivis
dar,
kaip
lytus
rudenio
gul butų pasiklausęs tėvų, klų, o iš kur juos gaut? Kei anglių prisipirkusi, kitos broliai, ir meskit tą tamsybę,
stai
ne kovoja nė už tikėji
laike
grybus,
vis
veisia
baž

Iš Dusetų, Ežerenų apsk.. tie tikriausiai butų kitaip at- kia pinigų ir jų reikia siųsti
išdulkykit cariškų popų vi
dirbtuvės
turi
pasirūpinę
mą,
nė
prieš tikėjimą jie
Kaip kitur, teip ir čia per 'rėžę. Mokyklos mokytojas kuodaugiausiai sočijai demo
sas kodylas! Bukime tikrais nyčias, už kurias paskui ir
anglių
ant
kokių
3
ar
4
mė

nykščių metų, lapkr. mėn. rusas po naujų metų norėjo kratams. Demokratai susi
karžygiais tėvynės.
Jeigu skerdžiasi, kaip tai buvo po vien terp žmoniiį platina su
nesių.
Darbai
dirbtuvėse
savo pareigų ne pildysime, rą metų atgal PhiladelphioJ, pratimą ir kovoja už teisingą
"buvo atstatytu valsčiaus vai tuojau išsikraustyti; buvo ir deda iš turtingų, tai jiems ir
American
Čar
&
Foundry
užsipelnysime išgamų vardą! o neseniai ChicagoJ. Kuni draugijos surėdymą. Kada
tas ir raštininkas ir jų vie daiktus savo išsipardavęs, pinigai neteip reikalingi, nes
Company
eina
gerai,
bet
gy

Jau ir dabar tūli atžsgerei- gas ne pasiganėdys žmogaus žmonių galvose ras vietą
ton vyrija išrinko kitus. bet paskui apsidraudė ir iki jie pats jų pakaktinai turi.
vulių
skęrdinyčiose
eina
ne
viai tą ne garbės vardą gavo, numestu kaulu, Jis žmogaus mokslas, tąsyk tikėjimas pat s
Bet neilgai teip buvo. Sau šiol tebemokina, norint val Tai jus Amerikoj organizuopergeriausiąi.
daugiausiai ant Jo užsipelnė vergu ne bus, jis už savo no iš galvų išdulkės,* nes abudu
sio mėn. gale pas mus atsi sčiuje jau bent keli nutari kitės ir prilaikykite darbinin
Tautiškas
’
krutėjimas
terp
musų godus kunigėliai (žino rų j ir siekių laisvę kovoja. vienoje galvoje nepatelpa.
dangino gubernatorius su mai padaryti:' reikalauja, kų pusę, nes -turite žiūrėti,
lietuvių
aptyko,
nerangus
buriu kareivių.
Valsčiuje kad mokytojas butų lietuvis kad jūsų pinigai eitų jūsų
ma, ne visi) kuriuos vietiniai Jeigu žmogus darbihinkas už Šiądien laikraščiai, kad ne
mus
lietuviai
ant
ko
gero.
jisai apskaitė 10 žmonių, ku-1 ir kad mokykloje butų moki naudai, o Amerikoj dau
lietuviai teip tebegarbina, centus, už numestą didžtur gadinti sau biznio, neužkabiS.
Pašalinis.
riucs pavadino ,,kurstyto nama viskas lietuviškai.
kaip Taradaikos dėdės išlei čio kaulą atsiduoda su kunu nėja tikėjimo, bet kad jis
giausiai aukauja darbinin
•f CoLUMsus, Ou. Prezi džiama ,,Saulė”. Tie atža ir dvasia, stojasi vergu, tai tankiai būva vartojamas už
jais” ir pareikalavo nuo su
„L. Uk.”
kai.
dentas
kastynių savininkų gareiviai laikraščių mažai Jis bus ir kunigo vergu; dar, įnagį skriaudimo darbinin
šauktųjų vyrą, kad jie tuos
Kareiviai dabar pas mus
Iš
Baltstogės,
Gardino
gb..
j,kurstytojus” tuojau išduo
siunta. Po kaimus gaudo stotuose Oliio, Indiana ir Illi skaito, gal Jie dar nežino, turbut ne buvo atsitikimo, kų, ne pro šalį ir darbinin
tų vyresnybei. Terp tų, vy Baltstogėj, ant geležinke neištikimas y pa tas, męs Jau nois, Winder, užmanė dar kad kunigai bažnyčiose revo kad kunigas butų prašęs kams butų su Juom ir Jo var
darbininko kame nors jį už tojimu geriau sisupažinti.
resnybės vadinamųjų, „kur lio stacijos suareštavo jauną nuo pusės vasaros turime bininkams, esančius nesuti liucijas pats parengia.
stytojų” buvo gubernato- vaikiną, pas kurį rado pun slapstytis, bet iki šiol dar ne- kimus pavesti nusprendimui Ant buvusio susirinkimo, vaduoti, o darbininkai be Jeigu šiądien kunigai ir baž
’ riaus paminėti ir naujai iš- delį priešingų randui pro- pagavo. Vasarą buvo paga santaikos sūdo. Klausymą 4 d.liovo, tūli narsus fanati kunigo apsieiti negali, kur nyčios pastojo įnagiu skriau
rinktiejie* dusėtiškių vaitas kliamacijų.
vę Dabriluką, bet po manife tą perkratinėa 17 d. balau-* kai, išgirdę kalbą apie revo gali, paveda kunigams pir dų ir neteisybės, tai ne tiek
su raštininku. Juos tuojau
stui 17 spalių, paleido. Da džio susirinkę Indianopolise liucijos Šelpimą, sustojo ir mutinę vietą. Jie iš to nau bažnyčių ir kunigų kaltė,
liepė suimti ir įdėti kalėji Iš Beteko, Gardino gub.. bar vėl nori areštuoti.
darbininkų atstovai.
ėmė ermiderį kelt, smarkiai dojasi. Gal ateis laikai, kad kiek tų, kurie stato bažny
Čia
atsibuvo
susivažiavimas
mam Iš tos dešimties žmo
Suvalkietis.
•Į Ptttsburg, Pa. Šitose rėkaut ir skrybėles į žemę darbininkams_prieš kunigus čias ir ne moka gyventi be
turinčių
tiesą
rinkti
rinkė

nių potam dar suėmė dvari
aplinkinėse vis daugiau ka daužyt: ,,Ką, esą, duot au reiks tokią revoliuciją kelti, kunigų.
> .■ F. M.
ninką Juozą Staucką ir du jus į viešpatystės durną. Iš Iš Zapyškio, Suvalkų gb.. stynių savininkų priima dar kas tiems žmogžudžiams soči- kaip dabar kelia prieš skriau
ūkininku: Juozą Barzdą ir turinčių tiesą balsuoti 4247
(Ištrauka iš laiško).
bininkų reikalavimus ir dar jalistams! Gal už Juos bro džiantį mus carą
Vincą Provozevičių.
Kiti ypatų, pribuvo tik 1995. Iš 7 d. kovo, Kaune buvo di bai prasideda tūlose kasty- lius žudo ir turtus piešia? Žmonės stato už sunkiai Iš didėlio debesio— mažas
lytus.
^fenki, kurių dabar jie^ko rinko du žydu. Pružanoj delis tvanas. Mat ledai su nėse, kuriose darbininkai bu Jie nesulauks, kad aš Jiems uždirbtus pinigus bažnyčias,
Tą galima pasakyti apie
(filologijos studentas J. Tu išrinko rabiną. Gardino su sikimšo už geležinio tilto ir vo štraikus pradėję. 5 d.ba duočiau! Ir dagi iš draugy atiduoda Jas vyskupams, o
mėnas, ūkininkų sūnūs: Pu sivažiavime išrinko: 24 mie užtvenkė vandenį. Tvanas landžio pradėjo dirbti 7 ka stės iždo aukaut.” Preziden paskui tose bažnyčiose ir ant 8 d. balandžio atsibuvusį gar
teikis, Urbeika, Valavičius stiečius, 7 bajorus ir vieną nuostolių pridirbo ant 2 ^mi stynėse.
tas, atsistojęs, pradėjo aiš vyskupo tarnų nori gaspa- sios (?) ,,2inyčios” seimą.
kunigą.
Braste,
iš
turinčių
ir krautuvininkas Kulikau
lijonų rublių. Ant daugelio T Henrise+ta, Ark. Wad- kinti, kad ant pereito mitin dorauti. Jeigu nenorime, Vos susitvėrus, ,,2.” pradėjo
skas), nėr žinios, kur pra tiesą rinkti 7053, pribuvo gatvių Kaune vanduo užliejo
kad kunigai mus\ skriaustų, girtis, kad turi vien Chicagoj
dell Co. sutiko mokėti darbi- go nutarta paaukaut, ir Jau
4137. Išrinko 7 žydus, 2 kelnores.
smego.
aukos pasiųstos, tai nereikia kad jų pakviesti policistai daugiau sąnarių negu Susi v.
ninkams^lčkirtš
algas,
kokias
daktaru,
du
bankieriu
ir
vie

» Be to, žmonės buvo pri
Pas mus dabar nelinksmos mokėjo 1^03 ''‘metuose, pada ant tuščio riksmas kelt. Tai nedaužytų galvų, pirma iš Liet Am. čia (nr. 3 „L”, ra
ną
vertelgą.
Valdžios
pa

versti saugoti monopolį ir ne
naujienos. Visus, kurie rei
truputį nutilo. Paskui keli mokime pats savo reikalus šė pirmsėdis, J. J. Hertmanatrukus sumokėti žemės mo naikino rinkimus Sokolkos ir kalavo lietuviškų knygų į rė su dėrbiiKnkais naujus katalikai
apimti pik atlikti be kunigų, kitaip vis vičia .... per 3 mėnesius ji
kesnius. Jei kas monopolį Kobriniaus pa v., kadangi valsčius ir ant reikalavimo kontraktins ir 100 anglekasių tumo, kad tėvynei pašelpą bus toki, kurie mus išnaudos 'Žinyčia) gavo daugiau sąna
išplėštų ar išdaužytų, visus mat joms nepatiko išrinkti pasirašė, suareštavo; kaip sugrįžo prie dirbo. nori sudėt Ją mylinti, pradėjo ir skriaus. Nestatykime baž rių negu Jos priešai per dvi
rinkėjai.
Gardine
fabrikų
Ter^e H^ute, Ind. 22 kitu keliu: „jau ką,esą,rinkti nyčių, ne duokime nieko ku dešimt metų: Chicagoje yra
nuostolius turėsią užmokėti
antai: Astraucką iš Lekėčių,
darbininkai visai nerinko.
angįių
kautynių savininkai aukas revoliucijai, tai geriau nigams, o pamatysime, kad Jau 3 kuopos su 300 sąnarių,
valstiečiai.
Juozą Rinkevičią. Veik vištete
Indiana
pūtiko mokėti aukas rinkt ant bažnyčios Jie ir be musų atras sau dar o Susivienyjimo kuopa turi
suose kaimuose areštavo po
Iš Biržių, Panev. apsk. Iš Lepelio, Vitebsko gub..
darbininkams
algas 1903 m. labo ir suorganizuoti parapi bą, netąsys žmonių po sudus, vos 151....—). Vėliau pirm3 ir po 5 vyrus. Kazokai
Vasario mėn. pradžioje Atsibuvo čia susivažiavi buvo ir pas manę ir norėjo Tose kasLyiiS^e darbai eįna ją, tai iš to visi lietuviai, gir kadangi dabar Jie nesigaili pedte rašė, kad jau Chicagopas mus buvo atvykęs „skrai mas turinčių tiesą rinkti rin paimti, bet išsiteisinau. Už kaip ir pirma.“
je 4 kuopos, taigi, sulyg to,
di, turės naudą, ir tautos var žmonių pinigų.
dytųjų” būrys, su gubernato kėjus atstovų į garsią durną. dėjo dideles bausmes ant . ChicagoJll. Tarnaujanti dą pakelsime svetimtaučių Dabar MaskolijoJ revoliu turėtų būti jau 400 sąnarių.
riumi, apskričio viršininku, Iš turinčių tiesą rinkti 2400 žmonių. Nežinia, kas toliau ant gatvinių karųCityRalway akyse. Mat su kuom musų cija, Ji labai* svarbi lygiai Vienok, kad tas netiesa, pa
jenerolu ^r kitais valdinin-. smulkių žemės savininkų, bus. Dabar žmonės bijosi Co.pareikalavo didesnių algų; nesubrendėliai nori tautą pa prastiems darbininkams kaip sirodė aiškiausiai ant „gar
Išrinko dau
kais, ramdyti buk sukilusių pribuvo 226.
net laikraščius skaityti, kad jie reikalauja ant 16% dides kelt, ir tas jiems labai pati ir kunigams, net počiam ca saus” seimo. Pats pirmsėdis
gume
katalikus.
Stačiati
žmonių, Buvo sušaukti Bir
užtikrino, kad „Žinyčia” tu
nių algų ir aut 13% trumpes ko. Tuoj išrinko komitetą, rui.
užtai nebūtų bėdos
žų ir Pabiržės valsčių rinkti kiai tuos rinkimus už
ri
nio darbo laiko.
surašyt, kiek yra St. Louise Kunigai, matydami darbi dabar suvirš 40 sanarių.
8t.
niai. Susirinkusiems guber protestavo, kadangi jiems
Paskui pradėsią ninkų supratimą, patys siun Mat, mokėta matematikos!
T GiLBERTjok? Pa. Čianykš- lietuvių.
natoriaus valdininkas per buk nebuvo pranešta apie
Bet, kad nė tiek tikrų „2itis policijom viršininkas atsi rinkt pinigus, Dieve padėk do darbininkus ant caro, bet
skaitė rusiškai raštą, kur įsa rengiamą susivažiavimą.
nyčios
” sanarių nėra,* pama
visgi
ne
mislija
darbinin

sakė duoti kastynių savinin pildyt kišenine dvasiškų pie
koma buvo sergėti monopo
tysime
toliau.
kams daboti kastynes miesto menų, gal kuris ir yra nupli kams lipti nuo sprando, kol
liai, gaudyti ,,pamokslų sa Paliuosavimas katalikams
Seimas
buvo šauktas ant
kęs, tai, gavęs parapiją, pri- darbininkai nesusipras ir pa
Prašalino pranaša.
policistus. c
kytojai” ir nepriimti pas sa Ligšiol musų krašte — Lie
sikirps avelių vilnų, ir rodys tys kunigų Jungo nenusikra- Imos valandos; nuo tada tu
ve, nevaryti mokytojų Jr tuvoje, teippat Lenkijoje, Vi Zion City. Prieš garsų
rėjo prasidėti. Ašgi pasivė
su pirštu į dangų, sakyda tys.
valsčių raštininkų, atiduoti tebsko, Mogilevo, Minsko, pranašą Dowie sukilo šeimy
linau
apie 15 minutų Ir Jau
mas:,, Jums ten sugražįs šimte Nors Amerikos lietuviai ir
ginklai, sumokėti iki gegu Volinijos, Podolijos, Kijevo na ir pasekėjai, kurie iki
maniau,
kad seimas prasidė
f 4 riopai!” Laukit, plikiai, savo deda aukas sušelpiami revo jo. Bet nemažai nusistebė
žės 1-mos d. mokesniai ir tt.. ir Kuršo gubernijose rusų šiol spangai jo klausė, ir nu
gyvasties galo, kad ten gaut liucijos Lietuvoje, ir prie to
Iš 8t. Lonis, Mo.
Perskaitęs, liepė tuojau po vyriausybės buvo draudžia tarė atstatyti jį nuo prižiūrė
atlyginimą už savo'parduotas darbo prisideda ir kaip koks jau, neradęs nė vieno ,,2.”
tuo popierių pasirašyti. Žmo ma daryti iškilmingi bažny jimo Ziono bažnyčios. Zione Darbai eina čia gerai ir ge vilnas dvasiškiems piemenė kunigas, bet ne visi supran sąnario — Jie susirinko apie
Dabar veik visi stovi pusėj Dowies riau nebūva.. ?
nės, išklausę skaitymo, pa čių vaikščiojimai.
liams, tik neužmirškite iŠ- ta mierius revoliucijos, todėl 2 valandą. Seimas prasidėjo
sakė nesuprantą, kas ten esą toks uždraudimas jau atmai priešininko Bolivos, net'ir Čianykščius lietuvius ga gaut adresą, kad žinotumėt, ir skirstosi į visokias parti 21 vai. ir pasibaigė 51 vai. —
parašyta. Beverčiant vaitui nytas, ir bažnyčių procesijos Dowies pati. ' Pats Dowie lima pavady t/atžagareiviais. kokiais keliais eit į dangų, jas, siunčia aukas kovojan iš 3 dienų liko vos 3 valan
tą raštą į lietuvių kalbą, su- galima bus, kiek tinkant, da buvo Meksike, bet jis, išgir Kaip vietinė švento Kazi kad nenueitumet plačiu ke tiems su caru. Bet caras ne dos. Iš visų 4 Chicagos „Žisirinkusiejie pradėjo niurnė ryti, tik reikės pirma pasirū dęs apie susibuntavojimą jo miero Dr-tė paaukavo $25.00 liu į pragarą.
kaltesnis už tuos, kurie carus nyčios” kuopų bu 300, o gal
ti prieš tokius reikalavimus. pinti, kad tokią procesiją lei avelių, greitai iškeliavo į Zio- revoliucijos reikalams (apie
pagimdė (čia klysta rašantis: 400 sanarių, dalyvavo — 18
Girtuoklių Priešas.
ką buvo ^Lietuvoj.” garsinta),
Kaip kurie visai balsiai ėmė stų vyskupas daryti, ir iš ną.
I
\
kaltesnis yra protingas, kuris ar, 20 ir tai da sykiu su visa
tai buvo nutarta, pabaigoj
barties. Bet kareivių virši anksto pranešti policijai, ka
neturintį
proto skriaudžia, administracija Ir direkcija.
Lėkimas nepasisekė.
Kas kaltas?
ninkas tuojau tokius drąsuo da ir kokioje vietoje bus da New York. Iš čia su savo vasario, arba 'pradžioj kovo,
Viso buvo apie 20—22 žmo
parengt'visuomenišką šnairi n Laikraščiuose pasitaiko pa išnaudoja, Jo kaštais sau ga nės. - Administracija užtikrilius ųutildė, rūsčiai surėkęs: roma pati procesija.
lybę tveria. Rd.) taigi kuni
orlaiviu išlėkė prancūzas
„Cit, jus niekas neklausia; Po tuo leidimu pasirašęs Nacųuet. Orlaivį rado pas kimą apkalbėti ręvoliucijos tikti daug straipsnių nieki gus (carą ne kunigai pagim nėjo, buk lytus sulaikęs dau
reikalus Lietuvoje. Visi su nančių kunigus. Bet kas
tuojau apleidžiu kareiviais/’ patsai caras.
dė, tik Jie Jį palaiko. Rd.), gumą, vienok tas da toli ne
kui
ant
kranto
prie
Fire
Paties gubernatoriaus suei Kryžiai ir šventųjų stovy- Island. Paskui rado ir kūną tuo sutiko, bet dabar apie Juos priveisė, kas Juos nege o dabar Jie jau patįs jį smau išteisina besigyrimų, nes vis
goje nebuvo: jisai tuomet los musų krašte ir kitose ka Nacąueto. Jis mšt nusileido tai visai niplfąs nesirūpina. rais padarė? Ar ne tie patįs, gia. Popas Gapon ką darė gi turėjo būti daugiau. To
lankė miestelio kunigiją. talikų gyvenamosiose vieto ant žemės klampynėse ir čia Juk buvo aųtį/iraugystės su- kurie šiądien kunigus peikia, pernai Peterburge? Popai ir je pat valandoje atsibuvusia
sirinkimę>fl*tasr įnešta ir visi arba Jų tėvai? Ne spėjo čia
Tik kada jau žmonės pradėjo se daug metų buvę gresiama prigėrė. / /
me S. L. A. 36tos kuopos su
sanariai priėmę, tai, rodosi, atkakęs žmogelis kruvinu kunigai, Jeigu eina pieš savo
skirstyties, pasirodė ir guber žmonėms statyti valdžiai ne
prakaitu uždirbti kelis cen išperą, tai, turbut,todėl, kad sirinkime buvo kelis kartus
priderėjo
^draugystės
virši

natorius; kurie su juo matė leidus. Dabar bus kitaip:
Numirė milijonierius.
patys nori ant darbininkų daugiau žmonių, negu ant
si, džiaugėsi paskui galėję iš kryžiai ir šventųjų štovylos' Boston, Mas. Pasimirė čia ninkams rūpiniesi tą nuta tus, o jau Jam [reikia bažny sprando sėdėti ir todėl, kad seimo, 6 seimas juk svarbes
rimą išpildyt i. j j Kiek žinau, čios ir be kunigo apsieiti ne
dabar leidžiama eta ty ties
pasakoti savo reikalus.
vienas iš savininkų Chicagos vienas sanar^ ir laišką pa gali. Jeigu pralobėlis to mato didesnę darbininkų ga nis už kuopos susirinkimą!
Gubernatoriui ir jenerolui kiekvienam, kas tik nori. galvijų skerdinyčių, E. 8.
lybę (jeigu didesnė galybė Po atidarymui seimo, tapo
išvažiavus, kareiviai pradėjo Šventojo Rašto pasakymai 8wift. Pasimirė jis nuo plau siuntė prezidentui, kad apie kiam žmogeliui, kaip šun, darbininkų, ką jie įgavo tik skaityta konstitucija, kurią
tai pasiriipytg^ ir sušauktų numeta už sunkų darbą kau
,,malšinti” biržėnus: pėsti galima dėti ant kryžių, nieko čių uždegimo.
nepaprastą sutrinkimą pas lą, tai kodėl prie to kaulo ne per savo reikalų supratimą, turėjo delegatai išnagrinėti.
ninkai darė kratas, bet nie nesiklausus, bet jei kas no
kyrimui komiteto, atspaudl- sirinkę tie, kurie dirbti ne tai jau ne lengva nė kuni Neminėsiu čia ginčų apie
Expliozijos.
kur nieko nerado; suėmė rėtų kitokį parašą padėti, tu
gams, nė kitiems bus ant y vairius dalykus, paveizdan,
vieną žydelį; dragūnai gi tuo ri gauti tam tikrą iš guber Rogersvile,Ten. Lentų plo nimui plakatų ir nusamdy- rpoka, ar ne nori, Jeigu varg jų sprando jodinėti Rd.).Lie apie žymę visai neatsakančią
viny čiose Kybs Ford eiplio- mui tam ^.tikslui svetainės, šas žmogelis tokiems nori sa
tarpu Biržių aplinkoje plakė natoriaus leidimą.
davo
garinis katilas. Explio- bet musų prezidentas atsakė: vo pinigus duoti? Bet kuni tuvos revoliucijonieriai socl- vardui „ŽinyČia”, kai-kuriuos
žmonis už sugadintus telefo
zijos trįs darbininkai likosi „ Kas užmanė^ tegul ir rūpi gai, Ir grauždami tą kaulą, j ai tetai yra vien susipratę lenkiškus žodžius Jr tt., bet
Iš Lietuvos.
nus.
Užmušti, o penki sunkiai su nas tais reikalais.” Teip ir nori būt laisvais, ponais tų, vargšai darbininkai; jiems vien pasikakinsiu paminėji
(Ištrauka iš laiško).
Dragūnus su 2 armotom
žeisti.
atseina kovoti ne vien su ca mu ,$inyčiOB” siekių. Sie
i sukišo .Rumšiškių kaiman, Klausi, ar gauname pini Parkersbubg, W. Va. Vel pasibaigė. A tėjo ir kitas kurie sunkiai uždirbtą kaulą
ru, bet ir su visokiais ponais kiu , ,2inyčios”, sulyg konsti
netoli Biržių.
Ūkininkai gus .Amerikos lietuvių au kantis garlaivys „Hoxie” iš draugystės ųiėnesinis susirin duoda, jie nesiduoda savę už skriaudėjais žmonių. Dabar tucijos 8čio artikulo, yra —
aimanuoja, kad kaip kuriems kaujamus. Pareina. jų, bet lėkė į padanges. Dešimtis kimas; viskas virto kitaip. nosies vadžioti tokiam žmo tinėj revoliucijoj, jeigu ir pa platinti tarpe lietuvių apšvie
maža pašaro belikę; sunku labai mažai. Kaip, girdėjau, ypatų expliozijos likosi sun Pribuvo didesnė dalis car- geliui, kuris, gavęs nuo didž
timą, susipratimą, meilę, vie
busią gyvuliams pavasario pas jus po laikraščius kyla kiai užgautų, o tame skaitlįu- bemių ir fanatikų, kuriems turčio už savo darbą kaulą, sektų caro sostą išversti, tai nybę ir tiems panašių gražių
laukti.
ginčai už tuos pinigus. Žino je 2 ypatoa sužeistos mirti- tėvynės meilę seniai iškratė mano, kad gavo jau viską ir darbininkai dar menkai pel dalykų. Ant pabaigos kon
■Tuo patim metu Biržių mo- ma, reikia pinigus duoti fe
maskoliški oficierai ir kiti či- prie to kaulo dar nemokan nytų, jeigu ant savo sprando stitucijos vėl paminėta, kad
ko at^mė laidą, su kuria pra kyklą lankė iš Kauno direk kiai partijai, kuri daugiau
dėjo mušti per galvą. Ketu cijos valdininkas. Žmonės siai veikia. .Tokia partija
ri likę areštiniai puolė ant kalba, kad valdininkas, ap yra soči jai-demokratų, kuri
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svarbiausiu jos uždaviniu tai ir klausė, kada bus ,,Vie- ir laikraščiams aiškiau su- nėdina visuomenę,todėl „Lie- stėr'? per gromatas, bdt^ie atsiliepdamas draugui B.Bal- Šiol iš savo girių niekur da
yra: pirkti žemę ir ant jos inybės” apvaikščiojimas. Apie prantama ir teisingiau. J. tuva^’, Nr. 14, pakėlė užma pasargą paskliedė. ne savo čiunui,taVp kitko užkliudė ir nebuvo buvę?, negalėjo nie
statyti pabrikus arba ki- 'Tėvynės Mylėtojų dr-stę, tur Butkus nepriguli nė prie de nymą ji atnaujinti Chicagoj draugystėms, bet lietuviškai ,,Kovos” redakciją, minėtinai kaip atsistebėti. Vienas klau
tiems, už brangiau, pardavi būt, ir mažai težino, nes jei legatų susivienyjusių drau ir apsvarstyti ‘reikalus neuž visuomenei, norėdami apjuo- šio laikraščio išleidėjas. Bet simas po kitam veržėsi iš jo
nėti, taigi, snlyg to, „Žiny- |gu žinotų, tai nesakytų,'kad gysčių, nes jis buvo delegatu kliudytus
PHiladelphijoj. dint ne tik XXI seimą S. L. kadangi ,,Kovos” išleistojų snapo, o motina nepaliko nė
čia” susitvėrus vien bizniui, lietuviškos organizacijos nė tik nuo L. S. P. A. 1 kuopor, Ištikro lietu vištas seimas Phi- A., bet visą „Susivienyjimą vieši nėra, kadangi ją išlei vieną klausimoje atsakimo,ka
ką ir administracija atsikar- ra, kuri platina apšvietimą ir bet atsisakydamas iš partijos ladelphijoj buvo pirmaš lie L. A.”
_
džia ir palaiko keletas šimtų daugi, kaipo senai matronai ir
totinai užtikto, kad „Žiny- -tos vietą turi moksliška (?) (podraug ir iš kuopos).nusto tuvių susivažiavimas Ameri Tie kunigai, nedyvai, jeigu susipratusių lietuvių socija- pridera, ji daug keliavusi,
čia” busianti „biznisava” or „Žinyčia” užimti. Nežino, jo būt ir delegatu, o jau var koj ir tūrėjo atlikti jjvarbiau- nori, kad, kunigus net už listų, kurie yra pavedę tek- daug mačiusi ir apie kiekvie
ganizacija. Čia keistas da mat, kad Tėv. M. dr-stė ne du suvienytų 30 draugysčių sius reikalus lietuvių. Jis jlogus darbus niekas neuž niskąją pusę laikraščio man, ną dalyką mąsčiusi.
lykas. „Ž.” nori visais lietu liepia skaityti knygas, bet neturi tiesos balsuot. •
turėjo svarbesnius, reikalus gautų. Bet teip būti negali, ai, žinoma, kalbant apie Varnukas atkreipė akis ant
vių reikalais užsiimti, nori pati sąnariams dykai dalina, Oficijališkai atsišaukiu į p. atlikti negu S. L. A. atlieka Lietuvoje, teisybė, kunigų „Kovos” išleidėjus, visų pir minios, kuri ant bažnyčios
platinti apšvietimą, dagi biz jas išleisdama. „Ž.” sąna Butkų, kad užėjus norui bal ant ąavo seimų ir turėjo už blogi darbai giliai užkavoja- mu užkliudo manę patį.
kiemo vaikščiojo ir užklausė,
nio keliais! Ar tas duosis pa riams labiausiai rupi, kaip suoti, nebalsuotų vardu 30, imti ne dieną, bet dvi ar mi, jie patįs liepia už juos Nedyvai kad užkliudo. nusistebėjęs.
daryti, tai klausymas. Žmo greičiau likti turtingais, pa bet tik vardu 29 (nors žinau trįs dienas laiko.
melstis, o blogumą giliai už- Bėda tame, kad neteisingai. — Kas per vieni tie gyvu
nės paprastai dirbą pasidali sidaryti ponais-akcijonieriais. ir kitų draugysčių murmėji Terp nedidelio būrelio lie kavot. Čia gi kitaip: žmo Kun. V. D. sako, kad ,,Ko
nę, kad geriau jį atlikti, Ar negražus, mat, idealas: mą, bet aš už jas neatsišau tuvių daugiaus būva tuščių nės netylus, įpykę ypatingai vos” išleidėjai atsisakę gar -r- Tie yra žmonės, sunau.
,,Ž.” daro atbulai — ji nori „žiūrėk, kur pirm 5 ar 10 kiu; tas jų pačių darbas), polemikų ir ypatišku ginčų už 16 seimą, tai ir savo linkė sinti svarbesnius L. L. S. rei — Kas tas daiktas, kurii
apšvietimą, mokslą, dailą ir metų žemė teprekiavo vos nes musų Imos kuopos L.,8. negu apsvarstymų abelnų jimuos seiman kartais įbruka kalus. Akyva butų dažinot, jų kunus apdengia ir pria
biznį platinti, viską vienu $1.00 akeris, paskui prekiuos P. A. sanariai visi pilno pro tautiškų ar kitokių naudin žodį užgaunantį kunigus, bet kuom kun. V. D. tą savo pa vėjo plevėsuoja, kada jie pa
to, ir balsus gali patįs aiš gų reikalų ir tokiu budu mu niekados bažnyčias, ar tikėji sakymą išteisįs ir kuom pri- sikrutina?
kartu,sulyg jos, „Ž.” bus lie po $300 ar daugiau?”
tuviams viskuo. Paklausus,
Kadangi , ,Ž. ” vien „bizni- kiai paduoti, be pagalbos p. sų laikraščiai pripildyti dau mą, nes visi žino iš konstitu rodys. Ikišioliai dar niekas — Tai drapanos, kuriomi
kaip ,,Ž.” platins apšvietimą, seva” organizacija, nori savo Butkaus; patariame su tais giaus tuščioms polemikoms. cijos, kad 8. L. A. neturi nebuvo atsakyta talpįt, kas jie kūną pridengia, kad ne*
Philadelphijoj, rods, nedaug nieko ypatingo prieš tikybą, Tiesiog lytėjosi reikalų L. L. 'butų šalta.
atsakė, kad kai-kada dary sąnarius padaryti tokiais tur darbais „geriaus liautiesi”.
sianti susirinkimus ir ten aiš- teliais, kokius mes matome Vardan Imos kuopos L. S. ką nuveikta apart išrinkimo nė už tikybą, kaip žmogui S. Gal rasi kun. V. D. turi — Ar jie neturi plauks
Rev. Centr. Komiteto. Ir jatinka, tegul teip tiki.
kysianti apšvietimą, o labiau su cilinderiais vaikščiojant, P. A.
ant minties tą savo paškvilį, nų?
Sekr.
A.
Bernotas.
dėlko teip buvo, ar guodotiTie Šeši kunigai, neužkęs- kuris tilpo 49 nr. „Lietuvos” - — Ne. '
siai liepsianti sąnariams kny ir kad ,,Ž.” šaukia lietuvius
ni rengėjai nematė nieko dami liaosesnių pažiūrų žmo j. m.? Tą talpinti atsisakėm — Na, o kaip jie lakioja?
gas skaityti (Verta jiems į krūvą išnaudojimui kitų,ar
Iš Sprjngfleld, 111.
daugiaus, nes tik jie seimo nes, nori maskoliškai pritu- ir pasakėm dėlko (žr. „Ko — Jie ne lakioja, nes jie
paliepti ne vien knygas ba ir tų pačių lietuvių, par
skaityti, bet ir laikraščius). davinėdama paskui žemę Nuo pirmos dienos balan programą težinojo. Dabar mes rėt prie byt po semu, kaip vos” 30 nr. „krasos dėžu neturi sparnų.
Argi vien su „Žinyčibs” pa- brangiau, tai, man rodos,kad džio prasidėjo štraįkai anglių turime progą su geresniu pro jie nori. Taigi jie Ii uosy bę tėj”). Kas to „literatūros Varnukas išsišiepė, padarė
gelba gali lietuviai skaityti norinčiam žemės plotą pirkti kasyklose. Paskutinę dieną gramų visuomenišką seimą neapkęsdami, iškišo savo jė žiedo”, išėjusio iš po rankos negražią miną ir tarė:
knygas? Man rodos, tam da suvis nereikalinga „Žinyčia.” kovo net ir mulus iškėlė iš atlikti su mažais kaštais, ir zuitišką politiką ant „Susi- neva laisvamanių vadovo, dar — Nenorėčiau būti žmo
lykui nereikalinga „Ž.” tar- Jis gali žemės ir nuo geležin kastynių. Žmonės laukia il dėlto su mažais kaštais, kad vienyjimo L. A.”
neskaitė, tai lai perskaito. gum.
go
štraiko.
Nors
nieks
neži

daugumas delegatų bus tie Kad jie nekenčia ne kata Kas iš amžių neapkenčia dar — Gerai — atsakė motina
pininkystėir da nebuvo ,,Ž.” kelio kompanijos ar nuo val
jau lietuviai knyga# skaitė ir džios nusipirkti, kaip-kada no, kaip ilgai gali tęstis jis, patįs, kurie atkaks ant S. L. likų, arba žmonių su kito bininkų judėjimo, o nemoka — šitas parodo, kad protas
švietėsi.
gal daug pigiau negu per bet vargšai visaip jį apkal A. seimo. 8. L. A., veikda kioms pažvalgoms, tai koksai vienok jo šmeižti, tai lai per tavo pradeda lavintiesi.
ba.
mas visuomenės labui ir šį Dievas juos tempia į šalį, ku skaito tą kunigo VI. D. pa — Vienok — atsakė varnu*
Svarbiausiu siekiu „Ž.” „Ž.” tarpininkystę.
,25
d.
kovo
Lietuvos
Sūnų
dalyką negalėtų paniekinti. rioje daug yra nekatalikų, o mokslą, o užtikrinu — iš kas, komplimentu padrąsin
yra —kolionizavimas. Kiek Kaip sakėme, iki šiol prie
vienas sąnarys moka po $1.50 „Ž.” priguli su virš 40 sąna draugystės turėjo savo mėne Galėtų prailginti dieną kitą net ir didžiausias rėdąs Wa- moks. To męs netalpinom, tas — kodėl vieni žmonės ne
įstojimo mokesties ir kada rių. Sąnariai, įstodami, mo sinį susirinkimą ir nutarė pa seimą ir atlikti visuomenišką shingtone yra nekatalikiškas. nes tai buvo zaunos nuvytu šioja senus, suplyšusius dra
prisirašys 1000 sąnarių, nu ka po $1.50 įstojimo moke daryti vietinių lietuvių visuo seimą. Delegatai turėtų gau Iš tokių apsireiškimų ma-^ sio buržua jaus, nesimpatizuo- bužius, o kiti naujus, bliz
pirks kiekvienas už $100 vie sties. Iš viso iki šiol „Žiny menišką susirinkimą. Ir ki ti mandatus nuo savo kuopų, tyt, kad jeigu ši šalis butų jančio revoliucijai, o kelian gančius?
ną akciją. Su tais pinigais čia” surinko įstojimo mokes tos čianyksčios draugystės draugysčių ir visuomenės, o valdoųia vien katalikų, tai čio evoliucijos autoritetus — Kadangi pirmutiniai ne
pirks jeib kur plotą žemės, čių $40.00—42.00. Taigi iš pritarė tam užmanymui. Su turėję mandatus ant buvusio kitokį neįžengtų į čia kaip (pvz. dr. Šliupą). Tas rašt- turtingi, o antriejie turtin
išstatys pabriką, palieps ge viso yra „tikrų” „Žinyčios” sirinkimas bus 22 d. balan seimo, galėtų būti su senai tik katalikai, o dabar prie palaikis ne tiktai kad ne L. giležinkelio kompanijai perve sąnarių ne 40 ar 60, bet vos džio, 7tą valandą vakare, sa siais. Turėtų būti, n žinom a, rėdo nekatalikiško, daleista L.*L. reikaluose buvo rašy — Neturtingi! Turtingi!
sti geležinkelį ir tokiu badu 27, kiti visi 60 ar iki 300 lėj Paddy William’s,pn. 122| absoliutiškai, nepayty viskas be skyriaus visiems apsigy tas, bet nė ne viso komiteto Ką tas reiškia?
pakels žemės vertę. Aplink (kaip pirmsėdis garsino) yra 6th North st. Musų užma seimas ir atskiras nuo S. L. venti, net tiems, kurie kitų, vardan. Pats kun. V. D.pa . Motina varne pamąstė ke
pabriką prasidės apsigyventi da „paukščiai krūmuose”, nymą prižadėjo remti šitos A. seimo. Delegatai į neturė kaip žydas chazerio, neapken rašė, pats pasirašė, nesiklau letą sekundų; ji jieškoją tin
žmonės,išstatys miestą ir ake- juos reikia da pagauti. Mat, draugystės: 79ta kuopa 8. L. tų būt leidžiami be mandatų čia.
sęs viso komiteto sąnarių kamo varnuko’prottii prilygi
ris pakils nud> $1.00 ant nors „Ž.” ir „biznesine”, vie A., Sal. Širdies Jėzaus, šven ir ne daugiaus kaip po vieną Kurie kunigai ne niekina (prie kurių ir aš, šiuos žo nimo ir paskui pasakė:
$100.00 ar daugiau. Taigi, nok už sąnarius priima ir to Juozapo ir dar kitos drau nuo kuopos arba draugystės. kitus, tai juos ne niekina ki džius rašantis, priklausau).
— Persistatyk sau, kad tu
sąnarys, įmokėjęs §100 už ak tuos, kurie gal nė sapnuoti gystės. Susirinkime ketina Galėtų būti, žinoma,ir nuo vi ti, kurie apšmeižia kitus,gau Todėl „Kovos” redakcija nė jokio grūdelio, jokio kirmi
ciją, galės už savo akciją gau nesapnuoja apie prigulėjimą, me apkalbėti musų tautos suomenės. * Tokiu budu ne na apšmeižą jie patįs.
turėjo tiesos, nė galėjo tal nėlio neturėtum ir nerastum,
ti jau $1000 ar daugiau. To o kiti gal prižadėjo prigulėti reikalus ir norime iš tarpo būt, teip kaip Philadęlphi joj, Tokios pasargos padavi pinti. Kitus gi visus L. L.S. o tavo artimas varnas turėtų
kiu budu turtas „Žinyčios” už kokio laiko. Geschaeft ist vietinių lietuvių išrinkti ko beveik pusė delegatų' iš vieno mas, geidulys apjuodintXXI oficijališkus reikalus, k. t. labai daug; tu butum neturmitetą ir rinkėjus aukų, su- miesto. Juk ne daugumas seimą ir S. L. A. verčia ne- apyskaitas, kuopų praneši- tingu, o anas turtingu.
pasidaugintų dešimtį ar dau geschaeft!
giau kartų — ir ,,Ž.” pasida Beto .reikia da priminti, šelpimui brolių tėvynėj ko delegatų gali ką gero nuveik noroms atsišiepimą prieš ap mus ir tt. visuomet talpino — Teip, bet vienok neil
ryti) Morgan ar Rockeffeler. kad iš tų įstojimo mokesčių vojančių už laisvę savo gim ti, bet jų apsvarstymas ir su juodintojus musų organizaci me ir talpinsime, iki kol Sus. gai. Nulėkčiau pas aną var
Bet nė vienam sąnariui neva varoma*agitacija daugiau są tines šalies. Ant paskirtos pratimas. Mandatai ir laiš jos, ir stodami jos apgynime, Liet. Laisvamanių pripažįs ną ir kada jis ikyaliai prilelia turėti daugiau kaip vieną narių, —tikrų ar ne tikrų — dienos kviečiame susirinkti kai turėtų būt prisiųsti nuo drąsiai galime tart, kad api- „Kovą” sau už organą, ir■ stų,duotų jis mas lesti.
akciją, o ir ne mažiau; visi pagauti. Ikišiol išleista ant visus lietuvius ir lietuvaites. Philadelphijos seimo ir kas purvint geidžianti Suaiviny- iki musų Partija tą atras ne- — Tas tiesa, kadangi pas
sanariai turi visada būti vi agitacijos reikalų suvirš $42, Skaitlingiau susirinkę, dau ne buko apsvarstyta ant da mą L. A. Įtekti patįs purvi patogum. Bet tai viskas tu mus dalykų stovis teip tei
same lygus. Žemę „Žinyčia” teip kad kasoj yra nepritek giau gero galėsime nuveikti. vusio seimo.
rės atsilikti oficijališku ke singas; vienok žmonės visai <
ni.
pardavinės jeib kokiems žmo lius kelių doliariu.Apšvietos Visų pareigos lygios, visi pri Į šį seimą turėtų būt kvie Chicago ir apielinkės drau liu.
kitaip rėdosi: tas, kuris daug
nėms, ne vien lietuviams, dailus reikalams nelieka nie valo rūpintis savo tautos ir sti visi, kas tik lietuvis ir jo gystės, nors tie kunigai drau Kun. V. D., kaip pirmes- valgio turi, viską pasilaiko
pirks žemę tas. kas brangiau ko, o apšvietus, reikia labai- gimtinės šalies reikalais.
turėtų būt svarbiausiu mie- džia lanky tiesi ant seimo, gal niame straipsnyj, teip ir da sau.
Vincas
Černiauckas.
už ją mokės; bet prie „Ž.” te laljai „Žinyčiai”, nesdagr ne
riu: suvienyti partijas revo- ap vaikščiojime nedalyvaus, bar, visuomet išeina aikštėn,
— Net tuomet, kada jis;
gali vien geri, ,,tikri” lietu žino kiek lietuviškų laikraš
voliucijos veikimuose Lietu bet į seimą neatėję neiškęs, kaipo socijalistų priešas. Tasr privalgęs ir daugiau valgyti
Iš Chlcagb, III.
viai prisirašyti, kitataučiams čių Amerikoj išeina, o jau
kad nors patirti ir pamatyti labai įdomu. Juk laisvarna- negali?
t
voj. į
„American Medical Asso- Musų partijos, kokios joslkoki yra tų liberalų seimai, niai^turi socijalistų platfor — Teip, nors jis ir perpilnevalia naudotis tais geru lietuviškai parašyti, turbut,
mais. Teip sako konstituci ten nebus mokančių. Mat ciation” mokina publiką pra tik nebūt, gali turėti savo ir koki tie liberalai žmones, mą, turi jų programą. Ko- nas.
kalbomis ir parodymais, kaip programus, bet mes, norėda o į seimo salę visiems yra va dėl vienas kun. V. D. norii. — Bet, mama, juk tai kvai
ja, vienok, pažiurėjus į susi moksliška dailos dr-stė!?
rinkusius delegatus, nesinori
mindžioti tuos principus? lystė.
i
Prie šito ištariu velijimą, apsisaugoti ir gydytis nuo mi iškovoti dirvą, ant kurios lia įeiti.
Pasargos gimdytojai kuni Kodėl jam tokia didelė yrat — Tas tiesa, • vienok turi
tikėti, kad visi yra „tikrais” kad ant besiartinančio seimo, džiovos (tuberculosis). Tas galėtume partijiškai žydėti
lietuviais.
Kai-kurie užsi Susiv. L. A. geriau į rankas visas darbas yra didelės ver ir savo propagandas varyti, gai geresnį sumanumą pada duota valia, kad, nežiūrint įi atsiminti, kad kvailystė, tai
spyrė, kad ir lenkams butų paimtų kolionizacijos reikalą tės musų viengenčiams. Įleis turime eiti visi iš vieno. Nė rytų, jeigu su krapylu pir seimų.nutarimus, jis elgiasii žmonių papuošalas ir išmintį
daleista prie „Žinyčios” pri ir sutvertų grynai lietuvišką visus už dyką.
vienas Susivienyjimas, nė so- ma išvarytų velnius iš gavęs, su organizacijos reikalais, tagalima varnoms priskaitygulėti ir juos, esą, reikia pa kolioniją, o ne „biznisavą.” Teip vadinamas „Eihibit cijalistai, nė klerikalai sky paskui savo teisingumą iš kaip jam patinka? KodėlI ti.
daryti turtingais, bet ant lai Tikiu, kad Susiv. sanariai of devices and appliancps rium negalės daug ko pada žmonių, tai nereikėtų krapy- savo darbus nori primesti vi Varnukas klausė toliau:
mės, užsispyrimas nuėjo ant greičiau žemę nuo Susiv. for treatmant of tuberculos- ryti, nes partijos sunaudoja ti bažnyčių grindis parapijo- sam Susivienyjimui L. L., o — Vieno dalyko da gerai
vėjo — uždrausta „netikriems pirks, o ne nuo tokių „bizni- ia** prasidės 2 d. balandžio, daug pajiegų, besiriedamos nų krauju,'nereikėtų ui savo šio paties reikalus apleidžia? nesuprantu. Kaip tas pasi
ant penktų lubų Public'Lib- terp savęs. Da -yra laiko, tiesas žmonėms atiduoti gy Tuomtarpu skundžia , .Ko daro, kad vienas žmogus tiek
lietuviams” prigulėti prie savų kompanijų”.
rary
Bldg., Michigan avė., reiktų todėl reikalą visuome vastį, nereikėtų katalikų ku vos” redakciją prieš sąnarius, daug ima, juk kitam nieko
„Žinyčios”, nes ,,Ž.” yra gry S. L. A. 36tos kuopos dele
terp
Wasbington
ir Randolph niško seimo apsvarstyti.
nai lietuviška tautiška orga gatas
nigus su žmonėms sūdyti teis- kurių daugumas priguli prie nebelieka? Kągi tai tie žmo
et.
Įeiga
į
Eihibit
ant
nizacija, nors jos sąnarių ar
dariams
nekatalikams.
L. 8. P. A., lyg norėdamas nės valgo?
Kurmis.
J. Ilgandas.
Washington st. Parodos die
— Iš javų padirbtą duoną,
administracijos pravardės ir
Gerai bųt, kad Susivieny- tyčia supiudyti? .
daržoves,
ėriukus, jaučius,
nomis
tęsis
iki
28
d.š.
m.
Geriau
liautiesi.
baigiasi ant „ewski”, ,,wicz”
* J. O. Sirvydas.
jimas L. A. ateityje pražy
paukščius,
trušius, zuikius,
Kalbos
gi
bus
laikomos
suir kitų, „grynai lietuviškų”,
Stebėtina, kad šiame laike
dėtų dvigubai, geistina, kad
Šeši
kunigai
prieš
XXI
S.
ožiukus....
galūnių.
terp lietuvių įsiviešpatavo batvakariais 8 vai. vakare
tie kunigai ateltije sutelktų
Į L? A. seimą.
— Bet ar nepriguli visiemi
Taigi išeina, kad „Žinyčia” noras būt ant visko vienval ant pirmų lubų to paties na
V arnos.
savo parapijonams išmintin
duona,
daržovės, ėriukai, jau
„Žvaigždės
”
,
12.
niim.,
pa

grynai „bizneva” organizaci džiais. Jau nebepirmas sy mo. Įeiga nuo Randolph st.
gesnes pasargas, negu dabar
čiai,
paukščiai,
triušiai, zui
P
arašo
P
aul
H
enry
.
sirodė didelėms litėroms pa
ja. Garsinimąsi, kad ji tau kis matosi laikraščiuos J. pirmos duris po dešinei.
suteikė draugystėms, tada, Kartą atlėkė varna, prie kiai, ožiukai?
Gegužio mėnesyje tas dar sarga Chicagos buk bažnyti ramybėje gyvendami, ^įtek
tiška, dagi moksliška, yra Butkaus ir dabar ,,L.n p. a.
Ne, vieni žmonės aptve
baltgalvių rūšies priklau ria—laukus,
nėms
draugystėms,
kad
neda

bas
bus
atkartotas
Milwaupadaro tvorą apie
,,Ar
liauties?
”
balsavimai
vien uždangalu, lyginai kaip
sime visi šioj naujoje tėvy santi, su sunum iš artymos
lyvautų
liberališkame
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vilkas avies kailyje, kad ge vardan 30 Philadelphios
nėje, o geidžianti žmones er Marly girios į Paryžių ir nu
S.
L.
A.
seime
’
nė.posėdžiuo

tenai
eiti.
tuviai
lai,
iš
anksto
paragyti,
riau sugaudyti 1000 lietuvių, draugysčių.
Minėtos
30
zint, tesikelia prie pravosla tapė ant vieno bažnyčios
se, nė ;apvaikščiojimuose, nes
— Ir kiti žmonės klauso ši
kurie duotų po $100 kiekvie draugysčių niekados neįga- nepraleidžia šitos progos.
viškų popų į Maskoliją, ir iš Notre Dame bokšto, kad to uždraudimo? b
tai
ėsąs
ne
katalikiškas
sei

nas. Jos sąnariams, matyt, liavo p. Butkų vardan jų vi Aš tikiuosi, kad kiekvie
vien su anais teerzina baisius kiek pasilsėti. Vęs nutapė, * — Teip, man rodos.
labai mažai terūpi tautystė, sų balsuoti. Jos visos buvo nas lietuviškas inteligentas mas, ir susivažluoj^ žmonės burliokus prieš žydus, nes pradėjo jau aplinkui vaikšti — Asilai! Vienok, kada
įvairių liberališkų pažvalgų,
nes, kaip rodos, vos keletas susivienybę,tik rengimui sei pasinaudos iš šio kildušingo
dabar proga, o ne erzint ge nėti ir viską gerai apžiurinė geriau dalyką apmastau^ nė
. jų tepriguli prie lietuviškų mo, bet anaiptol ne pavedė darbo '„American Medical kurie niekina kunigus, baž rus lietuvius prieš S. L. A. ir ti, kas inteligentiškiems su kiek iš to nesistebiu, kadan
nyčias ir šv. tikėjimo dogmatautiškų draugysčių — prie p. Butkui balsuot, ką tik jis Assuciation”.
gi Čia eina kalba apie žmo
jo seimą.
tvėrimams ir pritinką, ku nės,
tus.
Antanas
K.
Rutkauskas.
kurie negali lėkti. Męs
Busivienyjimo L. A., Tėvynės užsimanys. Draugysčių yra
Ex-centr. S. L. A. sekretorę riuos pranešimas^ apie caro
Po
pasarga
pasirašė
šeši
nepaisytume
tų tvorų.
Mylėtojų ir kitų. Kitas da čia visokių: Laisvamanių
T. Astramskas.
atsilankymą nieko neapeina, To šitam išsitarimui vaikš
kunigai:
M.
Kraučunas,
N.
Lietuvių
visuomeniškos
gi klausė, girdi, kada bus kuopa, kuopa L. 8. P. A.
J. Lukošius, A. Skripka, A. Dėlei kun. Dembskio atsi kurie žudo laiką ant niekų, čiojo saą varniukas, pasidi
seimas. x
„Vienybės” ar „Susi vieny ji- Dr-tė Šv. Cicilijos,Gyvojo Rašitai ceremonijai naujas dra džiuodamas, aplinkui ir glo
liepimo.
mo” apvaikščiojimas! Mat, ■žančiaus ir tt. Niekada jos Kadangi lietuvių seimas,- Petraitis, E. Stefonavičia ir
stė su snapu savo gražiausią
J.
Ambrozaitis.
• Pereitam , .Lietuvos” nu- panas bedirbdami.
žmogelis girdėjo šį-tą apie vienu balsu negal balsuot. atsibuvęs 22 d. vasario, PbiVarniukas matė Paryžių plunksną.
rengiamą Susiv. L. A. seimą, Kiekviena gal paduot savo ladelphijoj, Pa. likosi teip Tie kunigai, teisybė,galėjo meryj, kunigas VI. Dembskis, pirmu kartu, ir, kad jis iki
Vertė J. Ilgaudas.
balsą, ant ko ji nori; tada bos kaip! neužbaigtas ir neužga- | parašą pasiūlyt savo draugy- L. L. 8. Centro sekretorius,

•
. ............... ■
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Kaip jau -pirma sakyta, ta „Lietuvoje”, buk kunigai
daug vandens, jį tais dvejais
šoniniais kanalais nuleidžia turi Marš du menuliu^—Pho- sudėjo $5000 kun. StefonaviAstronomiškas Vaizdelis.
į vakarus ir į rytus ir tokiu bos ir Deimos. Mėnuliai la čiui suprovojimui socijalistų
J. Ilgaudas.
budu apsaugoja nuo užtven bai maži; mėnulis Phobos tu ir valkatą, pastačiusių bažny
(Pabaiga).
kime pirmutinį, išilginį ka ri apie 9—10 km. diametro, čią ir kleboniją vertės $12Ypatingas išsitarimas se nalą.
o Deimos apie 8 km. Phobos 000. Argi ne garbė lietu
no
mokslinčiaus
apie
Lygiai
teippat
Marso apsuka Marsą labai arti, vos viams ir^ar nę didelė nauda
mokslinčiaus
Schiaparel- goventojai ir ant salos 5900 kiliometrų atstume. tėvynėj? , Kam gailėtis tų
li’o Marso ięmlapius: „Ant Thaumsia, ant dešiniojo glo- Tolumas bus kaip nuo New tamsunų^inigų, jie uždirbs
pirmo požvilgio ant žemlapio buso šono, padarė. Tenai Yorko iki Berlyno. Mėnulis pabrikuose ir vėl atneš ant
puola į akį paraleliški kana vanduo nubėga pietuose pa Phobos keliauja gana greitai mišių, už šliubus, krikštus ir
lai ir ne vienas abejoja apie dirbtu kanalu į gamtos pa aplink Marsą — į 7| valan kitus patarnavimus!
Negana su parapijonais
teisingumą šitų žemlapių. dirbtą ežerą, į saulės mares, dų, o kadangi Marso diena
Vienok, darytieji© paveikslai iš kur vanduo nubėga kana turi 24| valandų, tai mėnulis vaidytis''Ir Jviešus reikalus
yra tikromis kopijomis Schia- lais į šiaur-vakarus ir rytus. kelis kartus vienoje dienoje valdyt. Chicagos 6 kunigė
parelli’o žemlapių, kuriuos ir Šiaur-vakaruos nubėga van ant dangaus pasirodo. Ka liai pasiskubino parūpint cir
daugumas astronomų už tei duo į kitą ežerą dvejais, la dangi šitas mėnulis greičiau kuliarą į savo aveles, kad ne
singus pripažino. — Kam tas bai ilgais, kanalais su di- aplink planeta aplekia, negu imtų daly vumo ant seimo Sus.
abejojimas? — Kadangi bu dėmsems jūrėms surištą. Ši pati planeta aplink savo ašį L. A., nes, girdi, galite užsi
Bijokite
vimas paraleliškų kanalų tos jūrės yra tarpe 14 ir apsisuka, tai. jis ne rytuose krėsti „schizma”.
teka,
kaip
musų
.žemės
mėnu

žmonėliai,
nes
tai
baisi
liga,
vien tuom išaiškinamas, kad 180° ilgumo ir tarpe 50 ir
jie yra darbu Marso gyven 60° šiaurinės platumos ir lis, bet vakaruose, kas labai bet kas ta* liga serga? Tai
tojų, nes gamtos padarytais, teipgi kanalais su pietinės įdomu ir šitas apsireiškimas pats kunigai. Prašalinus
jie
negali
būti
išaiš Marso dalies jūrėmis, Mem- yra vienatiniu musų saulės „samoderžavus” ir fanatikus
kinami. — Užtai mat — noria žėmėje,surištos. Apart sistemoje. Antras rgi Marso iš Susi v., ta organizacija, dėl
darbo produktai, arba pro šitų, yra daug kitų kanalų mėnulis, Deimos, yra nuo stabdymų ir niekinimų iš
tingų sutvėrimų padirbti, ka labai praktiškai ir gerai pa Marso paviršiaus apie 20200 ambonų, per kuniginius laik
nalai jokiu budu negali bu- dirbtų. Keletas tų kanalų kiliometrų atstume. Jis ap- raščius ir kitokiais budais,
per tuos 5 metus teip pasikė
ti, kadangi augštai išsivys yra net 300 kiliometrų plo lekia plauetą į 30 [ vai.
lė, kaip jiems valdant, ta or
čiusių gyvūnų nėra! Vien čio, kiti net apie 500 km.
ganizacija ne butų pasikėlus
ant žemės teyra tokie gyvū Bet, kaip rodos, yra visas
Kunigija Ir žmonės.
ir per 20 metų; dabar tie
nai, vien męs žmonės, čiaku- Marso paviršius daugybės
Kas galėjo mis] yti, . kad at
schizmatikai turi $20000. Ar
mažesnių
kanalų
išrėžytas,
ras, augščiausias laipsnis vibudime musų tautos atsiras
tai ne skaudu?
/ sos gyvybės sviete, tegalime kuriuos męs, esant Marsui'
tarpe musų norinti pančioti
Buvo mėginta suvienyti
tokius perversmus ant pavir teip toli nuo žemės, nė su ge
žmonių protą visokiais me
spėkas ir šelpti Lietuvoje nu
šiaus pagaminti, mano ir iš- riausiais teleskopais nepatėlais. 19 ir šiame 20 šimtme skriaustus maskolių valdžios,
; vadžioja „tikintieji©” abejo mijame.
čiuose, eilės mokytų vyrų
bet argi gali teip svietiškie
Marso gyventojai kanalus
tajai. — Teipgi ir keletas
pradėjo skelbti gamtas tie
ji© padaryt kaip dvasiškie
mokslinčių nenori sutikti su šiteip padirbo: abiejose pusė
sas, jas pritaikė prie musų
ji©? Na ir,žinoma, jie šaukia
šita nuomone, vienok, turbut, se busiančio kanalo sumetė
gyvenimo, mokino,kaip iš tų
katal. seimą, kuris gal per
po
didelį
pylimą,
*teip
toli
užtai, kad ne jų galvoj šita
tiesų žmonės gali naudotiesi,
maldas lietuviams atgaus vi
nuomonė užgimė! — Jie nori viens nuo kito, kaip kanalas
tai kunigai iš ambonos ir raš
sas tiesas, caro valdžios iš
žem tapius garsaus Schiapa turi būti platus. Užtai, to
tais tamsuoliams kalte kala,
plėštas. Bet ar visi kunigai
rel li’o, kaipo vadykliškus pa kiu budu dirbant, reikia ka
kad tai tik bedievių darbas,
teip daro? Ne. Yra tokių,
statyti, aiškindami, kad tie nalui 300 km. pločio tiek jau
stengiasi žmonių protus val
darbo,
ką
ir
10
metrų
plo

kurie eina su žmonėms, aiški
neva dvilypiniai kanalai nuo
dyti teip, kad nė jokia šviesa
na jiems1 Visą dabartinį padė
šviesos perlaužimų musų at čio.
nedasigautų. Bet pažiūrė
jimą Lietuvoje, tuom padidi
mosferoj paeina. Visi moks Keliaudamas po svietą, už
kime, ar kunigai pats tiki į
na aukaiįr auklėja augštelinčiai, nesutinką su šita tikau ir aš tokį-pat kanalą,
tą,į ką žmonėms liepia tikėti?
snį supratimą terp parapijoMinėtas
nuomone, yra fantastai» bet žmonių padirbtą.
Štai keli paveikslai paskuti
nų. Teip bent daro kunigas
ne apginėj ai ar atstovai to kanalas yra Rheino ir Rhonių atsitikimų:
1) Laike
Žilinskas ir dar kiti, kiti gi
kių mokslų!? — Gerai!—Te dano upių kanalas, kurio van
pirmo suBžeminio mūšio tar
neturi tokiems darbams lai
gul bus jų teisybė; vienok, dens paviršius 3—4 metrus
pe maskoliškos ir japoniškos
ko, nes reikia pro votis su panors ir mane prie tų fanta augščiau aplinkinės žemės
armijų ant Yalu upes, popas rapijonaįs, rašyti Srkuliarus
stų priskaitys, visgi priside guli. Kanalas likosi teippat
Sčerbakovskis, paėmęs kry
ir kitaip žmonis gazdyti, atdu prie šalininkų teorijos padirbtas kaip Marso kana
čių, vedė kareivius į mūšį,
kalbinėtįjaną. besirupinimo
aiškinančios, kad kanalai ant lai: abiejose pusėse kanalo
bet
japonų
kulkos
jį
tuo
jaus
apie savo reikaiua.
Marso padirbti. — Kodėl? — tapo dideli pyliihai nupilti ir
paguldė, kryžius negelbėjo.
Jeigu gi
Taigi matome, kad mes tu
Kad pats persitikrinau. Pir kanalas gatavas.
2) Povas Gapon, 22 sausio
rim visuose musų darbuose
miausiai, galima viename va žmonės šitą kanalą 300 km.
1905 m., vedė minias darbi
didžiausią priešą tarpe savų
kare per žiūroną dvilypinius pločio butų darę, tai, be abe
ninkų
pas
carą
Peterburge,
jų; nors istorija išfodys visus
.' ir pavienius kanalus matyti. jonės, nebūtų darbas bran
nešdamas kryžių, bet pradė
jų nedorus darbus ir ką
Kanalai net, laike nuo laiko, giau atsiėjęs, vien butų dide
jus kareiviams šaudyt, bėgo
jiems tas kenks, kada jie nu
keičia vietas, o kaip kada ir li plotai vaisingos žemės ap
į vidurį minios, kad kulka ne
mirs? Bet dabar jiems malo
suvisu prapuola. Vienok semti, ko žmonės stengiasi iš
sugriebtų. Kryžius negelbėjo.
vengti,
darydami
kanalus
ir
nu semti doliarius iš kišenių
- vietos kanalų yra teip išminBet tai,sakysim,maskolių tikė
tamsios minios, penėtiesi ir
t-?gai parinktos, kad męs, jie tokių plačių tol nedirbs,
jimas negeras, todėl ir kry
linksmintiesi ruimingose kle
žmonės, išmintingiau negalė kol jie jiems nebus reikalin
žius negelbėjo.
Pažiūrė
tume parinkti. Ant kairio gibonijose.
kime
į
katalikus
lietuvius,
Marso
gyventojai,
vienok,
Lizd.
jo šono globuso matoma ma
ne skaitant keliolikos piovyrių susmaugs, einanti lanku negalėjo kitaip padaryti, jie
nių, atsitikusių, lenkiškose
į rytus, yra gamtos padaryta, mat taikėsi prie sakinio:
Atjauninanti gyduolė.
bažnyčiose. Atmename visi,
toje marių siaurumoje y fa „Verčiau kelis plotas vaisin
kas
buvo
Philadelphloj,
kada
Didelį
triukšmą pagimdė
ppssalis Heslienna ir salos gos žemės paaukauti, negu
sargai
tvarkos
daužė
buo

Francijoj tarpe gražiausios
Ausonia ir Heilas ir tt.; vie leisti vandeniui visą žemę už
žėms
žmonių
galvas
ir
žmo

lyties pagarsinimas vieno fronok abu
bėsikryžiuojanti tvenkti”. Ir Marso gyven
nės
kunigui
bėrė
raudonus
fesoriaus,
kad jis buk išra
kanalai salos Heilas, parale tojai turėjo pilną tiesą. Jei
pipirus
į
akis
(teip
kunigai
dęs
gyduolę,
kuri sugražina
liški kanalai sausžemių ir gu jie nebūtų teip padarę,
jaunumą ir gražumą kiekvie
trys kanalai ant ealosThauih- tai kasmet dideli tvanai bu garsino).. Visi kryžiai,esanti
bažnyčioje,
tylėjo,
negelbėjo.
nai moterei. Tūkstančiai or
sia, ant dešiniojo globuso šo tų Marso paviršių, jeigu ne
11
d.
vasario
šių
metų
Chicaderių
ir pinigų tapo Biustą
no ir tt., yra padirbti inteli visai, tai bent iš dalies, išnai
goję,
ant
18
gatvės,
susikigarsintojai,
vienok pasirodė,
gentiškų Marso gyventojų. kinę.
virčinus kun. Stefanavičiui kad gyduolė niekuom dau
- Ant Marso kanalai todėl rei Tokius darbus Marso gy
su
parapijonais bažnyčioje, giau nėra, kaip paprasti vei
kalingi, kad beveik visas ventojai galėjo kur-kas leng
jis
ne
meldė Dievo altoriuje do milčiukai, labai gadinanti
Marso paviršius yra sausže- viau ir sparčiau padaryti ne
esančio,
bet puolėse prie po- veido išžiūrą. Jus galite ap
■ miu ir tiktai siauri vandenys, gu męs, kadangi viskas ant
yra lengviau Įleistų pirma pašauktų, kad tepti ir apsibarstyti veidą
kaipi juostos,sausžemį surai Marso kast
milčiukais, dažais ir kitokiais
žo, o kaip žinome, saužemis negu ant žemės, o gal būt, jį gelbėtų, ir, kaip girdėjau
koemetiškais vaistais, vienok
parapijonus
kalbant,
pats
stabdo vandenų plaukinėj!- Marso gyventojai turi, arba
kunigas bažnyčioje griebėsi aptepimas da nereiškia tikrą
mą nuo polių prie ekvato- turėjo.daug geresnes mašinas
negu męs, kurios teipgi dar už geresnio negu kryžius išgydymą. Yra neatbūtinai
• riaus.
ginklo. Taigi ir čia kryžius reikalingą vąrtotl Trinerio
Nors ant Marso ir yra tie bą ne mažai palengvino; be
negelbėjo, kunigas ne su Amerikoųįšką. Eliksyrą Kar
kanalai, vienok visgi pasitai kurių, galima sakyti, negali
kryžium gynėsi, ne kryžium čiojo Vyfco, i kuris . suteiks
ko, kad vanduo didelius* že ma tokius darbus atlikti.......
stengiasi žmonių minias nu jums naują kraują, — sveiką
mės plotus užlieja. Kad van Šita ištrauka iš mokslin
raminti. Pašaukė policiją į ir gryną kraują. Vartodami
duo žemės plotus užlieja, tą čiaus knygos apie Marso gytą vaistą įgausite naują vei
bažnyčią ginti kunigų reika do išžiūrą—'išžiūrą sveiko
rodo tų plotų spalvos persi- ventojus ir ant jo esančius
lus, Worcesteryj, seniau Bo žmogaus. . Vfcdstas padarys
mainymai, jie būva tamsesni. kanalus, be abejonės, nevie
stone ir kitur. Taigi matom, grom ūbavimo ii systema vei
Kaip išrodytų ant Marso, jei nam iš skaitytojų įsidės į gal
kad ir kunigai netikį į die kiančia k pagimdys visų kū
gu ant jo jokių kanalų ne-* vą, o gal ir nevieną svajonę
vus padarytus žmonių ran no organų ^utžkminga darba
butų? Jeigu Marso gyven apie astronomiją pagimdys.
koms.
Kunigai mokina žmo vimosi. IBBrabi geresnio vai
tojai nebūtų padarę kanalą Bet ar šeip ar teip, šitas aiškiai
sto kaip flįrinerio Ameriko
nės: , ,kaip ir mes atleidžiam niškas EkkByras Karčiojo
einantį nuo pietų į šiaurius, parodo, kad ne vien męs esa
tai, laike sniego tirpimo ant me augščl ausiai stovipti su saviems kaltiems”, bet pats Vyno, Vaistas gydo, paakpietinio poliaus, liktųsi visa tvėrimai gamtoje, bet kad to paveikslo neseka, o provo- stina veiklumai ir sutvirtina
jasi su parapijonais ir tūk Jeigu jūsų veido išžiūra ne
sala Heilas vandeniu apsem yra ir daugiau tokių, ant kitų
graži, jeigu neturi apetito,
ta. Vienok dirbėjai šito ka planetų gyvenančių.
Męs stančius moka‘advokatams, jeigu pajiegos mažinasi, tai
kad tik „chamus” pergalėti.
nalo da ne pasikakino tuo esame vien valdonai'* musų
vartok šitą gamtišką . vaistą.
Parapijonams Apvaizdos Die
vienu, bet padirbo kitą, nuo žemės, o ant kitų .svietų yra
Gaunamas aptiekose arba pas
vakarų į rytus. Kada pirmu kiti augštai pasikėlę gyvūnai, vo Cbicagoje. apart kitų pabrikantą Juozapą Trinerį,
kaštų, vien advokatas kaš 799 8a Ashland avė., Chicatiniame kanale būva per- valdonai jų šftnės.
?A •
tuos į $1000, bet buvo minė go, HL

Planeta Marš.

niojo ploščians šono yra plaučių skylė, kuri
gali užsidaryti ir atsidaryti (At); ji eina į
plaučių guolį (Mh). ;
Pagal Sekinei*].
1 Vynmedinis moliuskas yra sausžemio su
tvėrimas. Todėl ir plaučių guolis, kvėpuo
Vėžiai minta visokiais gyvūnais ir aug- jant, darbuojasi kaip plaučiai.
meniškoms medegoms, o prireikus ir pūvan
Visi minkštakūniai-sutvėrimai turi kūną
čiais kūnais. Taigi vėžiai, teipkaip kiaulės,
minkštą,
nuogą; tas rodo, kad moliuskai,
ėda viską, kas tik jiems papuola. teip kaip ir varlės, turi kūną pritaikytą gy
Vėžiai pagauna, palaiko ir sudrasko į venimui vandenyj. Bet vynmedinis moliu
šmotus pagautį didelėms žirklėms pirmuti skas gyvena ant sausžemio. Todėl kūnas
nių kojų. Bet su tų žirklių pagelba jie ne jo turi būt kuom nors apsaugotas nuo džio
gali sudraskytų šmotų perduoti snukiui, bet vinančio sauso oro, kaip ir kūnas gyvenan
perduoda juos antrai ir trečiai kojų porai, čių ant sausžemio amfibitų. r(<
kurios jau tą padaro.
Ištikro,-kūnas vynmedinio moliusko iš
Nasrai vėžių apsiausti šešioms poroms teptas limpančiu skystimu, kuris nedaleidžia
nasrinių dalių. Pirmutinė dalis kieta, iškar- išgaruoti vandeniui iš kūno. Apart to, vyn
buota, yra svarbiausiu įnagiu kramtymo pa- medinis moliuskas gyvena drėgnose vietose.
gauties.
Kitos poros nėturi tokių kietų Jis slenka tik naktimis, kada yra rasa, arba
kramtančių dalių, joms vėžys vien perduoda kada augmenys šlapi. Sausose dienose, kai- .
maisto šmotelius pirmutinei porai ir prilaiko tinau t saulei, moliuskas su visu pasikavoja
tuos šmotelius, kad jų nenuneštų vanduo.
savo dėžėj,
Savo penkioms kojų poroms, vėžiai pa
.Moliusko dėžė susideda iš spirališkai su
lengva plaukia pryšakin.
Atgal stumiasi sukto kanalo ir ji auga draugę su moliusku,
tik išgązdinti.
todėl šitie gyvūnai nereikalauja per visą gy
Pamatęs arba pajutęs priešą, vėžys plau venimą mainyti savo dėžių, kurios yra, gali
kia greitai ir pasislepia olose arba kitokiose ma sakyti, tikrais namais, saugojančiais gy
pasislėpimo vietose.
Plaukdamas greitai, vūną nuo negero oro ir nuo priešų. Sienos
vėžys muša smarkiai į vandenį savo pilveliu, dėžės didesnėj dalyj padarytos iš kalkinės
arba, kaip tai žmonės sako, kaklu; tąsyk jis, medegos. Moliuskai ima kalkes drauge su
lyg šuoliais, stumiasi atgal. Taigi vėžių maistu, arba laižydami murinės sienas ir ki
pilvelis yra krutėjimo, pasistumimo organu, tokius daiktus. Paskui kalkės išeina terp •
kaip žuvių vuodega. Todėl jis ir susideda ploščiaus kraštų ir tokiu budu moliusko dėžė
iš vienų raumenų kaip žuvių vuodega.
vis didinasi, auga drauge su gyvenančiu joje
Kad vėžys galėtų Bavo pilvu mušti į van gyvūno.
denį ir stumtiesi su Jo pagelba, jis turi leng
Kadangi dirbimui dėžės šitie moliuskai
vai Taity t i esi. Todėl tai serdokae ant vėžių reikalauja kalkių, tai jie ir laikosi tik tokio
pilvo arba -kaklo susideda iš atskirų žiedų. se vietose, kur yra tojė medega. Todėl tai
Paviršių pilvo padidina dar vuodeginės plė vietose, kur yra daug kalkių, kaip antai —
velės iš penkių plėvelių.
>
vynmedžių laukuose, kuriuos tankiausiai so
Vėžiai vandeniniai sutvėrimai, kaip ir dina turinčiose daug kalkių dirvose, gyvena
žuvys, kvėpuoji pažandėms, taigi kvėpavi daug šitų moliuskų.
mui sunaudoja vandenyj esantį sutirpusį
Vynmedinis moliuskas minta augmeniorą; atsikvėpimui todėl nereikalauja iš niu maistu. Palengva slinkdamas iš vietos į
plaukti ant paviršiaus, kaip tai turi daryti vietą, moliuskas jieško sau maisto, kuris su- ,.
varlės arba kitokį kvėpuojanti plaučiais su sideda iš augmenų lapų. Slinkdamas, pasi
tvėrimai. Pažandės tos yra iš abiejų galvos naudoja iš kojos, su kurios pagelba stumia- r
pusių ir uždengtos gaivinta senioku. Teip si pryšakin. Platus kojos padas išleidžia
kaip pažandės žuvių, jas nuolatai perplauja daug slidaus skystimo, kuriuom moliuskas ;
vanduo. Vėžiai vienok b© vandens gali iš ir čiuožia, nepakeldamas visai savo kojos,
būti daug ilgesnį laiką negu žuvys.
bet vien ją sutraukia arba labiau ištiesia. / t
Žiemą ir pavasarį galima rasti vėžius su
Moliuskas gali sau rasti maisto pakakti
ikrais, taigi su kiaušiniais prilipusiais prie nai visur, todėl nereikalauja skubintiesi,
mažų pilvinių kojalių. Ikrus turi, žinoma, slenka palengva. Bet dėl tų palengvų kru
vien pataitės. Išsivysčiusius iš ikrų Jaunus tėjimų juos suranda priešai, kaip antai straz
vėžyčius pataitės teipgi tūlą laiką nešioja po dai ir kitokį paukščiai, nuo kurių negali pa
pilveliu. Tokiu saugojimu ikrų ir silpnų bėgti; saugoja vien šiek tiek kieta dėžė, ku
vaikų vėžiai palaiko savo veislę, saugoja nuo rioje šitie gyvūnai gali nuo priešų visai pa
išnaikinimo, saugoja nuo priešų, kurių vė sislėpti.
žiai turi nemažai.
Moliuskas jieško maisto arba čiupinėda
Vėžius gaudo ūdros, vandeninės žiurkės, mas savo ūsais visokius daiktus aplinkui,
unguriai, ešeriai, lydekos, o daugiausiai jų arba su akių pagelba; akys išrodo kaipi du
išnaikina, turbut, žmogus. Apart serdoko, juodi taškai ir yra ant galo ilgų ūsų. Ūsai
nuo priešų vėžius saugoja jų gyvenimas, be- viduryj tušti ir prie mažiausio dasilytėjimo
sislapstymas olose ir kitokiose sunkiai patė- įsitraukia į kūną kaip pirštinės pirštai. Pa
mijamose pasikavojimo. vietose,, panaši į skui moliuskas vėl, išpalengvo juos iškiša ir
dugną vandenų parva, greitumas, atsigyni apčiupinėja patiktą daiktą.
;
mo gi ginklu yra žirklės, kurioms net žiurkę
Nasruose
moliusko
yra
įnagis
panašus
į *
gali nubaidyti.
tarką. ’ Tai dantuotas liežuvis, kuriuom gy
Europos jūrėse gyvena visokių vėžių vūnas graužia augmenų lapus.
daug, iš jų vienok svarbiausi yra:
Rudenyj moliuskas uždaro dėžės skylę
Omaras. Omaras išveizdžiu nesiskiria kalkiniu dangčiu ir įpuola į žieminį miegą,'
nuo paprasto upinio vėžio, tik už jį daug di kadangi žiemos laike nėra lapų, tai nemie
desnis: turi 45 centimetrus arba IĮ pėdos il gant, reiktų badu padvėsti.
gio. Šitų vėžių prigaudo jurose kas metai
Vynmedžio moliuskas gali žmogui atne
daug milijonų ir siunčia gyvus ir marinuo
šti
blėdį
vien tąsyk, jeigu prisiveisia kur per
tus į visus musų žemės kraštus.
daug, paprastai tie sutvėrimai nevodingi.
Krabbai teipgi gyvena jūrėse, turi trum Pietinėj Europoj juos žmonės renka maistui
pą pilvelį ir paplokščią, apvalią krutinę.
ir valgo teip kaip austerius.
Kas vasarą vynmediniai moliuskai iška
sa su koja žemėj duobelę ir deda į ją 30—40
arba ir daugiau kiaušini^ žirnio didumo, iš
kurių išsivysto jauni moliuskai.
Minkštakūniai sutvėrimai arba moliuskai.
Apart šitokių kaip vynmedinis, yra ir
Minkštakūniai sutvėrimai arba moliu
nuogi
moliuskai. Tie netari visai kalkinės
skai turi minkštą, bekaulį kūną. Pasiirimo
dėžės.
organu yra koja pilvinėj kūno pusėj ir esan
Girinis moliuskas gyvena drėgnose vie
tis prie Jos odos šmotelis. Daugumas šitų
ąutvėrimų gyvena dėžėse iš kalkinės mede- tose giriose terp krūmų ir medžių tankumy
nuose. Kūnas jų visokių parvų, pradedant
gos. .
nuo rausvai-gelgvos, baigiant juoda.
Laukinis sliekas pridirba daug nuosto
lių daržuose ir laukuose, kur nuėda jaunus
Pilvakojai moliuskai.
želmenis.
Pilvakojaimoliuskai yra tai minkštakūniai
Prėskuose vandenyse yra daug visokių
sutvėrimai turinti užriestą liemenį, atskirtą pilvakojų moliuskų, kaip antai: ežeriniai
galvą ir koją pavidale pado; daugumas šitų moliuskai, pradiniai ir kitoki. Jūrėse gi jų
moliuskų gyvena Bpirališkai susuktose dėžė yra dar daug didesnis yvąirumas.
se.
Vynmedinis moliuskas turi 9 centime
trus arbr 8| colio ilgio, apatinė kūno dalis,
su kurios pagelba moliuskas slenka pryša
Dvipusiai moliuskai.
kin, vadinasi koja (F). Pryšakinė kojos da
Prie tos kliasos priguli minkštakūniai
lis neaiškiai atsidalinusi galvos pavidale sutvėrimai, dirbanti dėžę susidedančią -iš
(Ko), su dviem _čiupinėjimo ūseliais (Fu). dviejų pusių, neturinti galvos, o koją turi
Viršus kojos yra gelsvai rudas, iš kalkinės kirvio pavidalo.
medegos dėžė — su tamsiais dryžiais. Dėžėj
Upinis arba žaliasis moliuskas, kaip
pakarotas visas gyvūno liemuo (R) su vidu
rodo
jau pats vardas, gyvena upėse. Dėžė
riniais organais. Iš dėžės skylės, iš jos kra
jo
Busideda
iš dviejų pusių, iš lauko žalsva,
štų išlenda raukšlė galvos odos (RMt). Tojė oda, kaip ploščius, apima moliusko kūną, o viduryj žibanti, perlinė.
Upinis moliuskas panašus į uždarytą
todėl ir vadinasi ploščiuml (Mt). Ant deši
knygą, apdarams knygos atsako dvi pusės
dėžės (Sch). Abidvi pusės sujungtos gana
lankiu lanku (S). Pirmutiniam ir paskuti
niam knygoj lapui atsako du skvernai ploš
čiaus (Mt), tvirtai prigulanti prie dėžės šo
nų. Antram ir trečiam knygos lapui atsako
dvi poros pažandinių lapelių (K), o likusiejie lapai, drauge paimti, atsako liežiuviui
(R) ir kojai (F) moliusko.
Su pagelba kojos, moliuskas gali palen
gva slinkti iš. vienos vietos į kitą, bet šitie
moliuskai retai kilnojasi iš vienos į kitą vie
tą. Norėdamas persikelti iš vietoB, moliu
skas terp dėžės pusių iškiša savo kirviui pa
našią koją ir kaip laivas -inkarą, įleidžia į
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MHXUA GORKIJ

. — Ir tame priede, kurį jis įbruko į jūsų Istamino. Gvozdev nusišypsojo, atsiminęs, jame žingeidumų, ar jis suprato, kad ne
straipsnį? — aitriai paklausė leidėjas, ironi kaip jie tų žmogų apdirbo, ir su priimnumu stengs nuo to žmogaus atsikratyti, tik ga
škai sučiaupdamas lupas. , 4 . cn
ėmė žiūrėti į pilkų, žemų Dimitro Pavlovičo ilaus paklausė Gvozdevo:
— Na tai kas? Ir tame^.
SU- skrybėlę.
Kartais redaktoriaus skrybėlė
— Apie kų-gi jus norite kalbėti?
IŠ RUSU KALBOS VERTA
praskite, Vasilij Ivanovič, kad
nyko už kitų skrybėlių, ir tas, nežinia kodėl
— O teip sau.... apie viekų! Žinote,
liberališkas laikraštis!
tai, Gvozdevų pykino; tada jia pasistiepęs spaudžia man širdį, nes skriaudų jaučiu
A. L..IS.
— Bpauzdinant dviejuose tuksiančiuose ant pirštų galų žvalgėsi, jieškojo ir suradęs sau......... Sėskime štai šičia.
Apsiavęs buvo sunkiais batais su dide egzempliorių,
"
rokuojant tame neapmokamus jų vėl šaipėsi.
— Neturiu laiko.........
liais užkulniais, teip kad einant garsiai trep ir mainomus numerius — sAusai atsakė lei
Teip,
sekdamas
paskui
redaktorių,
sėjo ir jo žingsniai ilgai buvo girdėtis dide dėjas. — O musų konkurentai eina devy jie ir štai į galvų parėjo jam atminimai išėjo
—
Žinau.... laikraštis!
Nukųs jis
tų
liame, panašiame į daržinę, redakcijos kam niuose tūkstančiuose...... ii hc~
jums
puse
gyvenimo,
visų
sveikatų
ant jo pa
laikų, kada jis, Gvozdev, buvo da šaltkalvio
baryje.
dėsite.
Aš
juk
suprantu.
Jin.
leidėjas,
kas
Nikolka, o redaktorius — popasuniu Mitka.
’ — N-na?
dl • š
kita! Jam laikraštyje pinigai, o jums —
.— Ot ir geografija au istorija! —sušu
Turėjo
juodu
da
draugų
Miškų,
pramintų
— Daugiau nieko!
v. d
ko leidėjas, kada Gvozdev išeidamas užtren
Buvo da ir Vaska Žuko v, sūnūs kraujas! Tatai- berašydami jau ir akis su
“Lietuvos” Agentai.
Redaktori us be viltingai - numojo ranka Cukriniu.
kė duris.
urėdninko, gyvenusio kraštutiniuose gatvės gadinote .... Sėskitės!
NEW YORK. N. Y.
ir,
galvų
nuleidęs,
išnaujo
pradėjo
vaikščioti
Prieš juodu, išilgai tako, riogsojo dide
—- Vasilij Ivanovič, aš tame dalyke vi
namuose. Geri buvo namai, seni, apaugę
A. Lesniemkls, 144 E.Houston St
po kambarį.
lis
stuobris
— pusiau supuvusios liekanos
sai
nieko
.........
—
skęsdamas
rankas,
lig
samanomis
ir
iš
visų
pusių
apstatyti
trobel8o. BOSTON, MASS.
—
Šaunus
padėjimas!
—
niurzgėjo
jis
kadaisi
galingo
aržuolo. Lazdyno šakos gu
jausdamasis
kaltu,
prašneko
metraupažas
ir
palaikėmis-.
Vaskos
-tėvas
laikė
daugybę
Nikod. Gendrolis, 19 Athens Street
trukčiodamas pečiais. — Koks tai iš visų pu- gražių karvelių.... Ant kiemo buvo sma lėjo nusvirę ant medžio, tverdamos žalių šė
atsargiais,
mažais
žingsniais
prisiartino
prie
NEWARK, N. J.
leidėjo. — Aš dėstau statymų ir jokiu bu- siundymas! Visi šunes ant vieno, o tas su gu slapstytis, kadangi Vaskos tėvas buvo di trų; pro šakas švietėsi da dangus, apvilktas
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st
du negaliu žinoti, kų man ten pridabotojas abraška. Cha-cha! Ir tas nelaimingas dar delis šykštuolius ir kieme laikė visokį laužų saulėleidžio dažais; saldus augmenų ir lapų
A. Staselis, 66 West St
po ranka pastumia. Aš visų naktį ant ko bininkas! O, Viešpatie!
— senus, sulužusius vežimus, statines, skry- kvapas pripildė orų. Gvozdev atsisėdo ir,
BROOKLYN. N. Y.
— O jus, tamietėle, nusispiankite ir nu nee. Dabar Vaska yra paviečio daktaru, o atsisukdamas į redaktorių, kurs vis da sto
jų......... esmių visada čia, o ten, namie, pa
Stan. Rinkewiczius, 73 Grand st
ti serga, vaikai be priežiūros......... jų treje siraminkite! — patarė Jam, pagalios, Vasilij vietoje senų namų stovi gelžkelio statės vėjo neramiai besidairydamas, prašneko vėl:
8HENANDOAH, PA.
tas........ Aš, galiu sakyti, kruvinomis ran Ivanovič, širdingai nusišypsodamas, lig kad krautuvės.... Buvo ir daugiau draugų,
Andrius Mac zis, 131 S. Mainst
— Truputį šiandien išgėriau.... Nuo
pailsęs
nuo
visų
tų
barnių
ir
nesmagumų.
—
komis
dirbu
jums
už
trisdešimt
rublių
algos
vis
tai
vaikai
aštuonių,
dešimties
metų.
Vi

bodu
man gyventi, Mitrij Pavlovič! - Nuo
WATERBURY, OONN.
ant mėnesio......... O Teodorui Pavlovičui, Atėjo ir vėl praeis, ir savo garbę vėl atitaisy si jie tųsyk gyveno miesto pakraštyje, Užpa savo draugų darbininkų aš kaip tai nutolau,
Vincas.Žubrickas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St kada jis samdė Gvozdevų,.sakiau: ,,Teodor site. Dalykas tas daugiau Juokingas, negu kalinėje Slapiojoje gatvėje, gyveno terpsaa- mano minčių visai kitokia pakraipa.... Pa
Pavlovič, sakau, aš Nikolkų pažystu nuo-pat dramatiškas.
vęs dideliame sutikime ir be paliovos pešėsi mačiau jus šiandien ir atsiminiau, kad juk ir
NEW BRITAIN, CONN.
.
M J. Cheponis, 72 JublleeSt.,
mažų dienų ir pasakysiu jums, kad Nikolka
Jis meiliai ištiesė savo minkštų rankutę su kitų gatvių vaikais. Naikindavo jie so jus buvote kitusyk man draugu.... cha, cha,
yra nenaudėlis ir vagis, žmogus visai be suži redaktoriui ir rengėsi išeiti iš redakcijos į sa dus ir daržus, kiaulutę dvaran varydavo, cha!
BALTIMORE. MD.
L. Gawlts, 2018 N. VVashington st
nos.” Jis jau ir teismo buvo teistas, sakau, vo kontorų.
ripkų mušdavo ir kitokius žaislus prasima
Jis nusijuokė, pastebėjęs, kad redakto
Jonas Želvis,
711 W. Lombard st.
dagi ir kalėjime tupėjo.........
nydavo;
mokinosi
parapijos
mokykloje....
rius
žiuri į jį ir jo veidas nuolatai mainosi
Staiga atsivėrė durys iš kontoros ir tarpPHILADELPHIA, PA.
— Už kų tupėjo? — užeimųstęs paklausė duryj pasirodė Gvozdev. Buvo su kepure ir Nuo to laiko praslinko jau dvidešimt penki vis kitokiais reiškimais, kas ištikro darė jį
M. A. Ignotas, • 1028 So. 2nd St
juokingu.
•
redaktorius, visai nežiūrėdamas į pasakoto- mandagiai šypsojos.
_
\ metai. .
—
Draugu?
Kada
teip?
SCRANTON. PA.
Buvo laikai ir pra'ėjo; buvo vaikai —
— Aš atėjau pasakyti jums, pone re
Joseph Petrikis,
1514 Ross Avė.
— O jau senei, Mitri j Pavlovič.... Tuo
— Už karvelius......... tai yra, ne už daktoriau, kad jeigu Jus norite užvesti prieš tokie jau išdykę ir suskretę, kaip ir šaltkal
vio
Nikolka
—
ir
štai
dabar
jie
paliko
svar

met
męs
da gyvenome Užpakalinėj Šlapioj..
PITTSBURG, PA.
karvelius, tik už laužymų spynų. Vienų mane bylų, tai sakykite, nes mat aš iš čia iš
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S-S. naktį jis septynių karvelidžių spynų*k sulau važiuoju, na, o etapu gryžti nesinorėtų.
biais žmonėmis. O šaltkalvio Nikolka įklim pamenate? Per kiemų nuo kits-kito. (h
žė!......... ir visus karvelius paleido išlėkti
— Eik laukan! — kone verkdamas nuo po Užpakalinėj Slapiojoj ir pasiliko. Anie, priešais mus — Mišką Cukrinis, šiandien va
ELIZA BETH, N. J.
— visus paukštelius išvaikė! ir mano pčra įsiutimo sušuko redaktorius ir šoko į vidurį baigę parapijos mokyklų, pakliuvo į gimna dinamas Mikola Jefimovič Chrulėv, teismo
Dom. Boczkus,
211 First st
zijų — j’8 ten nepateko.... O kų, kad teip tyrinėtojas; tuomet prisilaikė pas savo ru
širmelių, vienas su kuodu, kitaš kulvartas, kambario. .
>
VVESTVILLE, ILL.
užšnekinti redaktorių? Pasisveikinti ir už stų tėvelį.... Pamenate Miškų? Tankiai
teip
ir
dingo.
Labai
brangus
paukšteliai
..
V. S. Kreivėnas.
— Tai, vadinasi, kvit! — tarė Gvozdev, vesti kalbų?....
Pradėti tuo, kad persipra jis mudu už plaukų patųsydavo.... Tik
— Pavogė? — žingeidžiai paklausė lei pasitaisė ant galvos kepurę ir ramiai apsisu
BROCKTON, MASS.
šyti
už
įžeidimų,
o
paskui pašnekėti — tęip kodėl jus nesisėdate? Sėskitės!....
dėjas.
kęs išėjo.
Petras Marčlnonis,
63 Blendale, St.
sau,
abelnai,
apie
gyvenimų.
...
Redaktorius linkterėjo galva ir atsisėdo
— Ne, tuo neužsiima. Buvo, teisybė,
— O-o! bestija! — su pasigėrėjimu šūk
MINERSVILLE, PA.
greta
Gvozdevo. Jis žiurėjo į jį įtemptomis
Redaktoriaus skrybėlė da vis dūlavo
teistas ir už vagystę, tik jį išteisino. Tai terėjo Vasilij Ivanovič paskui Gvozdevųlr,
Juozas Ramanauskas,
akimis
žmogaus, besistengiančio atminti kų
pryšakyje,
tartum
viliodama
jį
pas
save,
ir
jis, pasileidėlis......... išleidinėja karvelius širdingai besišypsodamas, palengva ėmė
tokį
senei-senei
užmirštų, ir trynė sau kaktų.
SPRINGFIELD, ILL.
Gvozdev
ryžosi.
Lygiai
tuo
sykiu
redakto

ir džiaugiasi ir šaiposi iš musų......... Mušė valktis ploščių.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road
rius
ėjo
vienas
sau
pasidariusia
tarp
publi

O
Gvozdev
leidosi į atminimus praeities.
jau jį nekartų. Vienų kartų buvo teip su
kos
platesne
vieta;
žingsniavo
jis
savo
plo

—
Ot,
kada
tai buvo mums gyvenimas!
TCTLKESBARRE PA.
' muštas, kad dagi špitolėje gulėjo.........
O
Už dviejų dienų po aprašyto atsitikimo nomis kojukėmis šviesiose kelinėse, galvų be Ir kodėl tik žmogus nepasilieka vaiku visų
A. P. Aleck, 71 N. Hancock st.
kaip iš špitolės išėjo — pas mano kūmų vel Gvozdev,
pasirėdęs mėlyna .bliuzą, pajuosta paliovos kraipė tai į vienų pusę, tai į kitų ir, gyvenimų? Auga.... kam? Paskui įauga į
WORCESTER, MASS.
nius krosnyj paleido.
diržu, užleistomis ant žvilgančiai nušveistų primerkdamas savo trumpareges akis, žvalgė žemę. Visų savo gyvenimų velka visokias ne
Ant. Bernotas. 12 Harlemst
t
— Velnius? — nusistebėjo leidėjas.
kurpių kelinėmis, baltoje kepurėje, pakreip si į publikų. Gvozdev beveik susilygino su laimes. ... įširsta, pavirsta į žvėrį.... kvai
GILBERTON, PA.
— Bet niekus mala! — trukterėjo pe toje ant šalies ir gerai atsmauktoje į pakau juo ir iš šalies meiliai žvalgėsi jam į veidų, lybė! Gyvena, gyvena ir — gyvenimo gale
J. Ambrazeviczius, ' Box 4
čiais redaktorius, suraukęs kaktų, ir, vėl šį, laikydamas rankoje gembėtų lazdutę, laukdamas atsakomos progos, kad pasisvei vieni niekai......... Grabas ir.... daugiau
„ .
Mc KEES ROCKS, PA.
kramtydamas lupas, užsimųstė.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St
kaip koks ponaitis vaikščiojo sau „Kalnui” kinti, ir tuo-pat tarpu labai trokšdamas ži nieko_____ O tuomet męs, būdavo, tai gy
NEW HAVEN, CONN.
— Teisybė, tikra teisybė, tik aš ne teip
Kalnu vadino pašlioderų Upės šlaitų; noti, kaip jį redaktorius priims.
venome! be jokios tamsios minties, linksmai,
K. B lažai lis, 524 East St.
pasakiau — susimaišė metranpažas. — Jis, Kadaisi seniau ant to šlaito augo tankus geot, kaip tie paukšteliai! Belakiodavome .per
—< Gero vakaro, Mitrij Pavlovič!
MOUNT CARMEL. PA.
matote, moka krosnis įtaisyti, tas Nikolka. gis, bet dabar jis buvo beveik visai iškirstas
, Redaktorius atsisuko į jį, viena ranka tvoras syetimo darbo vaisių ragauti.... Pa
Jonas Banis
Box 541 '
Jis visa moka: apie litografijos darbus nu ir tik kur-nekur stūksojo milžiniški, suram kilsterėjo
kita pataisė ant nosies menate, aš sykį jums gerokai sudaužiau no
vokia, graviruoti žino, vaudens įvadas teip- bėję, audrų aplaužyti aržucJai ij vinkšnos, akinius, betskrybėlę,
sį, nutvėręs Petrienės darže agurkus beva
Keliaujanti Agentai.
pažinęs Gvozdevų susiraukė.
jau įtaiso....... ." Tai ve kurna — jos nuosa keldami į padebesius savo senus, drevėtus
Jus pakėlėte riksmų, aį — bėgt....
Jur. Kazakevicąia
Mikalojus Gvozdev vienok nenužudė giantį?
S. J. Kasputis
vi namai, ji iš dvasiškos luomos paeina — kamienus ir plačiai išskefroję gembėtas,
Jus
su
matuše
atėjote pas mano tėvelį skų
Felik. J. Gal minas
tai ji ir nusamdė Nikolkų krosnį pertaisyti. kreivotas šakas. Apie jų kehnits vyniojos drųsbs, priešingai, jis juošvelniausiu bodu stis, o tėvelis ir iškaršė man pasturgalį kaip
Sianislovas Valaskaa
J. LAUKIS,
Na, tai jis ir pertaisė visa, kaip priguli, tik, jaunos atžalos, augo tankų*, susipynę krū pasilenkė prie redaktoriaus ir, leisdamas ant reikia.... O Mišką, Mikola Jefimovič...
ledokas, į krosnies sienas įmūrijo butelį su. mai, ir visur tarp tų žalumų besivaikščio- jo degtinės kvapų iš burnos, paklausė:
Redaktorius klausės ir, priešais savo no
Kur gali gauti ,,Lietuvų” gyvasidabriu ir adatėlėmis......... ir da kas janti publika išmyniojo vinguotus takus, ei
— Vaikštinėjate?
rų, Šypsojos. Jis geidė užlaikyti savo rim
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus ten dedama. Nuo to ir išeina balsas^... nančius | upę, kuri dabar buvo aplieta skai
Redaktorius ant valandėlės stapterėjo; tumų ir svarbų prieš tų žmogų, pradedantį
Rrooklyne, Philadelphijoj, Baltimorej,
toks, žinote, ypatingas balsas, kaip kad butų sčiu saulės žibėjimu. Išilgai perkiradama jo lupos ir nosies galelis nerviškai sukrutėjo» apreikšti savo palinkimų prie familijariškuBostone ir Brocktone.
koks vaitojimas,/dūsavimas ir tada sako — ,,Kalnų” tęsėsi plati alėja — užmestas žygu- ir jis sausai atsiliepė:
mo. Bet tuose pasakojimuose apie šviesia*
Sztai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.
namuose velniai įsiveisė.... Kaip krosnį nės kelias — ir jųja tai ypatingai ir vaikšti
vaikystės dienas buvo kas tokio^sujudinan
—
Ko
tamista
nori?
E. Froomes,
73 Grand st
pakuria, gyvasidabris butelyje įkaista ir ima nėjo publika dviem eilėm —- vieni į vienų
Ą. Diržulaitis, 155 Metropolitan avA
— Aš? Nieko! Aš teip sau.... gražu čio, už širdies griebiančio, ir Gvozdevo balse,
ten vaikščioti. O adatėlės braižosi į stiklų, galų, kiti, antrųja puse, atgal
Philadelphla, Pa.
šiandien! ■ Ir aš labai norėčiau da pasišnekė pakol kas, da neperdaug aiškiai skambėjo
M. A. Ignotas,
1028 Bo. 2-nd St.,
tartum kas dantimis griežia. Apart adatė
stygos, grasinančios užgauti Dimitro PavloGvozdev
visada
labai
mėgo
vaikščioti
ti su jumis apie šiandykštį atsitikimų.
Jos M. Smolcnski, 783 So. 2nd st
lių, da ir visokių kitokių geležėlių į gyvsi tuja alėja drauge su publika tai į vienų galų,
Aš apie niekų nenoriu su jumis šne- vičo savamylybę. Prie to aplinkui visur bu
Boston, Mass.
dabrį deda, o jos teipjau visokius balsus iš tai į kitų, ir jaustis save tokiu-jau, kaip ir keti! F. J. Macke.vicz, 83 Endicott St
—
atšovė redaktorius, priskubindamas vo gražu. Kur-ten viršuj šiuršėjo duslus
» Baltimore, Md.
duoda — adatėlė savaip, vinis savaip ir išei visi, teipjau liuosai kvėpuoti oru, pripildytu žingsnius.
žingsniai žmonių, besi vaikščiojančių žvyrių
Wm. J. Morran,
na
tokia
velnių
muzika.?..
Kurna
norėjo
nupilta alėja, girdėjos kokie tai silpni bal
įvairių
augalų
kvepėjimu,
teipjau
liuosai
ir
B. E. Cor. Sharp & Camden str.
Gvozdev padarė tų patį.
F. Bakutis,
521 Columbia avė.
’ jau ir namus parduoti, tik niekas nepirko, tingiai krutėti ir būti dalele ko tokio didelio
sai, kartais skambėjo juokas; bet vėjalis tru
_—Nenorite? Suprantu..... Jus turi putį smarkiau kvėpterės — ir visi tie Silpni*
— kam gi patiks gyventi namuose, kut vel ir drauge jaustis save lygiu su visais.
Brockton, Mass.
Jonas Pocius,
14 Intervalle st
te savo priežastį, aš ta gerai suprantu.... garsai skendo melancholiškame lapų-šlamėniai gyyena? Tris kartus pamaldas laikė ir, 1
Tų dienų jią, buvo truputėlį įsigėręs, ir
Pas saituos agentus gausite „Lietuva” šventino — niekas negelbėjo.
Rauda mote Jo drųsus rečiuotas veidas žiurėjo atvirai ir Už tų,, kų aš jums padariau, tai, žinoma, jus jime. O kada šlamėjimas paliovė, buvo va
už 5c. kas subara.
_
ris...... dukterei jaunikis jau pasipiršo, vi draugingai. Nuo kairiosios smilkmenies rai turite ir labai ant manęs dantį griežti..
landėlės visiškos tylos, tartum visa aplinkai
— Tamista, sakau.... tamista esi gir su didžiausiu atydumu klausos Mikalojaus
štų apie šimtas, dvi karvės — visai geras tėsi augštyn rusvi plaukų snarpliak Dai
Lotai ir Namai Pigiai! ūkis....... .• ir štai — velnini! Kankinos, liai nušešėlindami ausį, jie raitėsi apie ke tas! .... — vėl stapterėjo redaktorius. — Gvozdevo, netvarkiai pasakojančio apsaky
Jei tamista neduosi man ramtfmo, aš pašauk mų apie jaunystų.
Streetkarių linija ant Lake( moteris, kankinos, net gailu žiūrėti. Nikol purės apsodų, priduodami Gvozdevui išžiūru siu policijų!
ka gi jų ir išgelbėjo, galima sakyti. „Duok,
— Pamenate Verutę, teplioriaus Kolost., Melroee Park, III. 1 d. sako, penkiasdešimt muštinių — išvarysiu šaunaus drųsuolio, pameistrio^ kurs pilnai
Gvozdev
meiliai
nusijuokė.
kolcovo
dukterį? Dabar ji yra spaustuvinin
sausio, 1907 m. bus užbaigta. velnius!” Ji iš karto davė jam dvidešimt- užganėdytas savimi, pasirengęs nors ir tuo
ko
Šapošnikovo
pati. Tokia pone — baisu
—
Na,
kam
tas
reikia?
padainuoti, pašokti ir pasipešt!, paga
Tai dabar pirkti yralaikas čiai penkinę, o paskui, kaip jis išėmė butelį ir jau
net
praeiti
............
Tuomet ji buvo ligūsta
Redaktorius skersoms pasižiurėjo į jį ne
kiekvienų valandėlę ir išgerti neatsisaky
pigiai lotus ir namus, o kadat kaip sužinojo, kame dalykas — na ir sudiev! lios
mergšė
.........
Pamenate,
vienų kartų ji kur
ramiomis
akimis
žmogaus,
patekusio
į
ne

pradės streetkariai eiti, tai Labai sumaninga buvo moteris, norėjo bylų tų. Tais ypatingais garbiniais rodos pati smagų padėjimą ir nesumanančio, kaip iš jo( prapuolė, o męs, vaikai, iš visos gatvės susiprigimtis norėjo rekomenduoti Mikąlojų
lotai čia pabrangs. Todėl užvesti, tik jai atrodijo....... Ir da daug Gvozdevų
visiems, kaipo vyrukų nebetkokį ir išeiti. Besivaikščiojantiejie aplinkui žmo, rinkę -r jieškoti jos.... po laukus, po graskubinkite pirkti pakol pi jis tokių dailių darbelių yra pridirbęs.
žinantį savo vertę. Meiliai žvalgydamasis nės pradėjo jau su žingeidumu į juodu žiū. bes.... Kareivių stovyklose suradome jų ir
gus. v Aš turiu čia ant par— Ir už vienų iš tokių jo ,,dailių darbe aplink save primerktomis pilkomis akimis, rėti. Keletas, prijausdami skandalų, ėmė lauku vedėme namo...,. Riksmo buvo —
daVimo arti fabriko, nuo lių” prisieis man nuo rytdienos prieš visus Gvozdev visai mandagiai kumščiojo alkūnė dairytis aplinkui....
Istomin bepajiegin- baisybė! Jos tėvas, Kolokolcov, apdalino
$125 ir augštyn. Teipgi tu akis kaitinti. Man?! — nerviškai sušuko re- mis publikų, be pretenzijų nukęsdamas jo gai žvalgėsi į visas puses.
mus saldainiais,*o Verutė, pamačiusi savo
riu tuščių lotų visur kur tik (faktorius’*]r, pašokęs nuo vietos, vėl pradėjo sios kumčiojimus, laipiojo moterims ant šiemotinų,
sako: „mama, aš buvau pas ponę
Gvozdev tų nutėmijo. r
norite. Turiu gerų namų blaškytis po kambarį. —O, Viešpatie! Kaip bių, mandagiai persiprašinėjo, rijo, drauge
oficierienę; ji sako, kad aš pasilikčiau pas
Paėjėkime truputį į šalį — tarė jis ir,
ant pardavimo nuo $1250.00 tas viskas kvaila, žiaurur biauru.........
su kitais, tirštas dulkes ir jautėsi j uoger i au nelaukdamas visai to pritarimo, mitriai nu jų, sako, kad bučiau jos dukrele!” Cha,
ir augščiau, kuriuos galite'
cha!.... Dukrele, girdi!.... Šauni merg
— Na, tik jau jus perdaug apie tų!....
stūmė pečiais redaktorių nuo plačios alėjos į šė buvo....
pas mane gauti ant lengvų — ramindamas pratarė leidėjas. — Pagar siai.
’ _
Pro medžių lapus buvo matytis, kaip už siaurų takelį, besi vingiuojantį tarp krūmų
mėnesinių išmokesčių. Pa sinkite atitaisymų klaidos, paaiškinkite, koNuo upės skrido kokie tai balsai, tartum
kol kitur pirkaite, pirmiau dtfl teip'išėjo.... O tas vaikiozas gana mi upes, klonyse leidosi saulė? Dangus buvo žemyn į pakalnę.
tylomis vaitojo keno tai galinga, nubudimo
ten
raudonas,
šiltas
ir
malonia,
tiliojųs
ten,
Redaktorius neprotestavo prieš tų Gvoz* pilna krūtinė. Garlaivis ėjo ir ore skambėjo
pamatykite mane. Aš galiu trus, tegul jį plynės! Velnius, girdi, kro
jums sučėdyti pinigus ir duo snyje paleido, cha, cha, cha! Ne, kaip gy kur savo kraštu šliejosi su tamsiu pievų ža devo pasielgimų, — gal būt dėlto, kad nesu užimąs vandens, plakamo jo ratų. Dangus
lumu. Po besivaikščiojančių kojų gulo įvai
o gal būt ir dėlto, kad tikėjos toliaus1 buvo raudonas, o aplink Gvozdevų su redakti gerų lotų.
vas esmių.... Pamokyti tai męs jį pamo rių vaizdų šešėliai, o njinios *tmo<ių myniojo spėjo,
F. Dunnebecke, Red office kysime, vienok, ledokas, nekvailas ir verčia Juos, nepastebėdami jųjų gražumo. Pilu- nuo publikos, pasilikę vienu du, galėsiųs1 tariami kassyk labiau tirštėjo žlėja. Palen
ir lengviau atsikratyti nuo savo įki- gvėle artinosi rudens naktis. Viskas pasinė
18 av. ir 1 ui. MelrosePark,lllL pripažinti jam kų tokio.... žinote! — leidė škingai įbrukęs papirosų į kairiu lupų pusę .greičiau
raus
bičiulio.
Jis palengva, atsargiai pasi rė visiškoje, gilioje tyloje ir lig pasiduodajas pliaukšterėjo pirštais viršum galvos ir ir tingiai leisdamas durna® ciįėšine puse, ramstydamas lazdute,
ėjo taku žemyn, o
žvilgterėjo į lubas.
Gvozdev prisižiurinėjo publikai, jauzdamas Gvozdev sekė paskui ir kvėpavo jam ant* mas jai, Gvozdev nužemino balsų.... ReNaujos Popieros, kuriu da niekur
’ daktorius tylėdamas klausės jo, iššaukdamas
— Jus tas užima, a? — aštriai rikterėjo savyje didelį norų su kuo-norai ^pasišneku skrybėlės,
tokiu nėra.
savo mintyse liūdnus, senei pergyventų die
čiuoti prie stiklo alaus ten antąi; esančiame
Gndiautio* popieroa, naujausio iszra- redaktorius.
— Ve čia netoli yra vienas parvirtęs me nų paveikslu* Viskas tas buvo....... Ir
dimo, kokiu kitur da niekur tiara, sni
— Na, tai kų? Ar ne juokinga? Ir jus pakalnėje restorane. Pažystamų t vienok nė dis, ant jo mudu ir atsisėsime.... Jus, Mi viskas tas buvo daug geriau, negu kas dabar
gražiaia apakaltymaia, dainalama irtu
1
jis
gana
gerai apdirbo.... Nekvailas, be vienas nepaaipynė, o susipažintČ čia-pat su trij Pavlovič, nepykite aut manęs už mano tų: yra. Tiktai vaikystės dienose galima laisva
davatkų gadzinkoms. Turima daug galunku, visokiu, 12 arkužu su gražiais stija! — atmokėjo leidėjas redaktoriui už jo kuo nebuvo atsakomos progos; įhiblika, ne
apsiėjimų. Dovanokite! Aš mat padariau
konvartais už tik 25c, arba 60 arkužu su
nepastebinti visų sunkumų tų retežių,
i užsišoki mų. — Ant kokio įstatymų skirsnio žiūrint ant to, kad tai buvo švėntdienis ir tų iš piktumo.... Užeina juk kartais žmo-. dūšia,
kuriuos
vadina gyvenimo sanlygomis. Vai
graži, šilta rudens diena, buvo kodėl tai su gui toks piktumas, kartumas ant širdies,
pasiremdami jųs-manote jį skųsti?
rios geriausios. Belo turime didele
kystei
nepažystami
tie skaudus saužinės de
Redaktorius greitai prišoko prie leidėjo. niurus ir visai neatsakė jo draugingam dva kad ir degtine neužlies!.... Na, tokiose ta ginimai, nepažystamas ir melas kitoks, ne
krautuve visokiu knygų, abroseliu, ati
daromu altorėliu, granatoms popierių,
— Tusytis su juo po teismus aš ne-si-tų- sios upui, nors jis jau nekartų pažvalgė į vei* tai valandose ir padarai kam-nors priklumų: bent nekaltas, nieko neužgaunųs’ kūdikio meszkaplierin, raiancsiu.
Visiems perkupcsiams duodame gera pelną. ‘ No■ Byriu! Negaliu, Vasilij Ivanovič, dėlto kad dus tai vienam, tai kitam iš einančių šaligre- praeiviui duosi į snukį, arba kų kitų.... Aš1 las.
Kaip daug nesuprantamo, nežinomo
rintiems Kataliogo, siuncaiame ji dykai,
ta žmonių, darydamas saldžių minų, reiškian nesigailiu —kas padaryta, tai padaryta,
vaikystės
dienose ir kaip gera ta nežinia!
prtriuncsiant 4c ant prtriuntimo kaistu. tas velnių fabrikantas teisybę sako! Pas jus
Dabar turime naujus Kataliogus, ir ku spaustuvėje velniai žiu kas dedasi, juk gir čių pilnų jo paslankumų suseiti į pažintį, | bet,
i
\ aš dagi
‘ j ■ir labai
_ ; _gerai suprantu, kad Gyveni — jr palengva plėtojasi supratimas
rasi,
rie reikalavoti duokite mnms žinia. Ra
dėjote? O męs.... o man, iš jūsų malonės, pašnekų. Staiga prieš jo aklą tarp daugy padariau
j r tatai ne įi saikų
ii— .... perdėjau.
xi..«
gyvenimo... Kam jis plėtojasi, jeigu ir nuižydami pas mus visada indakite už 2o
bes pakaušių, šmekšterėjo gerai pažystamas,
s|empa ant atsakymo.. Adresuokite: ' prisieina kvailiu pasilikti! Jis pasakė teisydailiai apkirptas, lygus, tartum nutašytas,
Uathesm Zakaitis
pakaušis redaktoriaus — Dimitro Pavlovičo
Ž27 E. Main st.
Nevr Britain, Conn.

Redakcijos atsakymai.
A. Chicagoj.
Rašant į
laikraštį, reikia nesigėdyti sa
vo pravardę parašyti; raštų
besigėdinčių savo pravardę
parašyti raštininku nieks ne
sunaudoja. Už. savo darbus
prieš Dievų kiekvienas pats
atsako, todėl kitiems apie at
sakymu nėra kų rupintiesi.

PASAKOJIMAI

venciją, kadangi policija paliepimo kariškų sudų, Mas | Šveicarijoj, mieste Zue— Teip tai, Mitrij Pavlovič, iš viso to► tema feljetonui.. .. Vienok, šalia viso to,
išeina, vadinas, kad aš ir jus — vieno lizdoi reikia gi kas-nors jam pasakyti.
stabdė laisvę rinkimų, užginjė kolijoj sušaudė žmonės net rich, likosi suareštuotas gir
paukšteliai.... Nagi! Tik skrendame ki» - —Visa, ką'jus pasakėte, žinote — ne
muštynės terp kaimiečių ir už parašymą ir atspaudimi. tas maskolius, pas kurį rado
tokiais keliais.. ;. Ir kaip atsimenu, kad. nauja, — pradėjo jis. — Apie neteisingumą
| Kaime. jšali, Kazaniaus policistų, kuriuose 3 polici nepatinkančių biurokratams krepšelį prikimštą maskoliš
juk visas skirtumas tarp manęs ir mano bu• santikių žmogaus link žmogaus senei eina gubernijoj; ^kadangi vietinė
vusių draugų yra tik tame, kad aš nesėdėjaui kalba.... Bet, antrą vertus*tie jūsų to- administraęjja'4 ne daleido jai likosi užmušti, o 10 tapo straipsnių, išrodančių caro kų popierinių pinigų. Jis
prisipažino, kad drauge su
gimnazijoje prię knygų — kartu man darosii džiai apsireiškia kaipo naujiena, t. y. toje prieš rinkinius šaukti žmonis sužeistų. Kiek pražuvo kai tarnų neteisybes.
19 savo draugų, išplėšė Mas
miečių,
nežinia.
Viatkos
ir
ir skaudu...... / Ar gi tik tame žmogus? Jisj prasmėje, kad anksčiau juos pasakojo žmo| Paliepus
pagarsėjusio kvos banką, iš kurio-/paėmė
turi būti dūšioje, jausmuose link savo arty-i nes kitokios rųšies.... Jus' truputį vienpu- apkalbėjimui rfdkimų, kaimo Permo gubernijose, čieli vomo, kaip pasakyta.... Ot ve — jus esate> siškai ir klaidingai formuliuojate savo min- totoriai užsimanė paviečio tiakų ir čeremisų kaimai, ku savo kvailumu laike karės su pusę milijono doliarių pini
viršininkui šposą padaryti. rių gyventojai su 'prievarta Japonija, kazokų vadovo jemano artymas, o kokią aš turiu vertę jūsųį tis.... bet....
guakyse? Jokios! — teisybė?
— Vėl tas jūsų regėjimo taškas! — nu- Jie nuėjo pąs jį prašyti da- popų buvo krikštyti stačiati nerolų Rennenkampfo, da
Redaktorius, įsigilinęs į savo mintis, ne• sišypsojo Gvozdev. — Oi, oi! vyručiai, vy leidimo atlikti dievmaldystę kiais, pametė atvirai stačiati- bartinio jeneral-gubernato; | Vulkanas Vešuvius, Ita-'
ručiai! Protu tai jus apdovanoti, bet širde- už carą, kttris kraštui davė
nugirdo, turbut, ir neperprato klausymo*
riaus Rytinės Siberijos, liko Iijoj, vėl pradėjo rodyti savo
— Teisybė! — atsakė jis nuoširdžiai ir• lė, matoma.... _ Jus ve man pasakykite ką- konstituciją. Kurgi načel- kystę ir sugrįžo į stabmeldiš si suarestuotas ir pastatytas galybę., Degantis skystimas
ką tikėjimą.
nors tokio, kas išsyk mano opas palengvinužsimąstęs.
ninkas tokio daleidįmo ne
po sudu* jenerolas Kulčevni- iš kraterio teka penkiose vie
tų.
...
ot
kas!
.
Bet Gvozdev pradėjo juoktis ir jis susi
duos.
Ant
paskirtos
dienos
ko v užtai, - kad jis laike tose ir naikina viską ant savo
|
Laike
baisių
vėtrų
OceaPasakė
ir,
galvą
nuleidęs,
laukė
atsaky

griebė.
susirinko totoriai iš visos gu nijoj, vien ant salų pražuvo štraikų priėmė deputacijn kelio. Gyventojai visų ap
mo.
Jį
pradėjo
apvaldyti
tužba.
Pavelykite.... tai yra, kas, būtent,
Redaktorius vėl žvilgterėjo į jį, suraukęs bernijos, bet ne kunigai mal mažiausiai 20000 žmonių,- an : tarnaujančių ant geležinke- link vulkaną esančių kaimų
teisybė?
kaktą,
trokšdamas juo greičiausiai prasiša das kalbėjo, buvo laikomos tūlų sulų ne liko nė vieno lio.
apleido savo namus ir išbė
— Teisybė, kad aš jums — tuščia vie
linti.
Jam
rodės, kad Gvozdev kvaišta nuo totoriškoj kalboj politiško žmogaus, nė vienos triobos,
ta.... Esu aš, ar manęs nėra — jums visgiojo j visas šalis. ,
tiek, nusispiaut Kam jums mano dūšia?t išgertos degtinės ir todėl teip surugo po tų turinio kalbos; aiškinami bu viską nunešė vėjas. Dau | Poznaniaus, Vakarinių
Gyvenu sau vienas ant svieto ir visiems, ma savo iš širdies gilumos išsiliejusių žodžių. vo rinkimų reikalai. Tik giausiai nokentė prigulinčios Prūsų ir Šl^ijos mokyklose
| Nataliuj, pietinėj Afrine pažystantiems, žmonėms, labai jau paky Jis žiurėjo į baltą jo kepurę, nusliukusią į kada vertėjas,načelninkui iš I Prancūzijai salos Tahiti ir lenkų vaikai net tikėjimo tu koj, prieš Anglijos valdžią
rėjau. » Matote, aš jau tokio pikto budo, ir. pakaušį, į rečiuotą veidą ir į atkakliai besi aiškino kalbų turinį, jis su
Tuamoto. Be abejonės lai rės nuo dabar mokytiesi vo pasikėlė kafrų vadovas Bumaš labai mėgiu kam-nors kokią štuką iškirsti. raitantį kuodą, akimis išmatavo visą Gvozdevo
tvirtą,
gyslėtą
stuomenį
ir
nutarė,
kad
tai
prato,
kokį
jam
šposą
toto

ke tų vėtrų ir ant jjurių, pra kiškoj kalboj; iki šiol lenkų baata. Jis sumušė prieš jį
Vienok aš jausmus juk teipjau turiu, turiu
riai padarė. Suareštavo ke žuvo ne mažai laivų; bet apie vaikus mokyklose žemesnio išsiųstą angliškos kariumenės
ir protą.... Ir aš jaučiu skriaudą savo pa labai tipiškas darbininkas ir jeigu tik....
— Na tai kaip? — paklausė Gvozdev.
lis kaimo Šuli gyventojus, tai žinių nėra. Vėtra siautė skyriaus daleista buvo moky dalį. Sukilę kafrai išvaikė ir
dėjime__
Kuo aš niekesnis už jus? Tik
— Ką gi aš galiu jums pasakyti? Teisy bet kiti dalyvavę susirinkime ant labai didelio ploto, j: ti tikėjimo prigimtoj kalboj. kitą angliškos kariumenės da
tai savo užsiėmimu....
— Te-eip
tas labai liūdna!—surau bę sakant, aš nevisai aiškiai sau persistatau, jau išvažinėjo, Jų sugauti ne prasidėjo prie salos Madagas- Maskolijos randas mokyklo lį netoli Georgetown.
kęs kaktą tarė redaktorius. Valandėlę paty ką būtent jus norėtumėte išgirsti?
buvo galima, o tie išvažiavę
— Tas tai ir yra!.... Jus man nieko ir buvo užmauytojais tokio kar, rytinės Afrikos pakran se platiną tiesas lenkiškos
lėjęs tęsė toliau kokiu tai raminančiu balsu:
tėse, užgriebė Indiško Archi kalbos, Vokietijoj gi tas tie | Kaukazo jeneral-guber— Bet, matote, Čia reikia žiūrėti nuo visai negalite atsakyti — karčiai nūfeišypsojo
šposo.
natoriue, jenerolas Alichapelago salas ir Oceanijos sa sas siaurina.
Gvozdev.
—
kito regėjimo taško
nov, už pasikėlimą prieš caro
las.
Redaktoriui palengvėjo ant širdies ir
— Mitryj Pavlovič! Kam tas regėjimo
| Caras užtvirtino vidaus
| Kaip paduoda laikraš valdžią, ant gyventojų Elizataškas? Ne nuo regėjimo taško privalo žmo jis atsiduso, tikrai manydamas, kad kalba
gus žmogui gelbėti, tik pagal širdies patrau pabaigta ir kad Gvozdev daugiau jau nesi- ministerio reikalavimą, kad
| Iš kastynių Courrieres, čiai, Varšavoj susiorganiza betpoliaus gubernijos uždėjo
kimą! Koks čia regėjimo taškas? Aš kalbu kabins prie jo su savo klausimais.... Ir laikraščiai visi (iki šiol daug Prancūzijoj, kur pražuvo trįs vo nauja tarnaujančių kapi kontribuciją 345000 doliarių.
apie neteisingumą gyvenimo
Argi nuo staiga atėjo jam į galvą:
laikraščių išeidinėjo bč cenzū sanvaitės atgal 1100 kalna talistams darbininkų organi iariumene su kanuolėms
kokio-nors regėjimo taško galima mape iš
— O kas bus, jeigu jis sumuš mane?.... ros) galėtų’ spaudinti vien kasių,- iš olų ištraukė vėl vie zacija. Sanariai jos vaikščio trankosi po visą guberniją ir
skirti nuo gyvenimo? O aš išskirtas nuo gy Jis toks piktas!
straipsnius cenzorių daleistus
ja po dirbtuves ir gazdina bomborduoja kaimus.
venimo — nėra man jame vietos
Ko
Jis atsiminė Gvozdevo veido išreiškimą ir kad laikraščiai, savo ną dar gyvą darbininką. susipratusius darbininkus,
dėl? Gal todėl, kad nemokytas? Bet jeigu ten, redakcijoje, laike anos kvailos scenos.
Žmonės mena, kad olose yra
| Valdžios atmetė rinkimų
teip jus, mokyti, protautumėte ne nuo kokių Ir jis su neužsitikėjimu skersom pasižiurėjo straipniais kenkianti Masko- dar daugiau gyvų darbinin ypač sbcijalistų vadovus, už
ten regėjimo taškų, tik kaip-nors kitaip —
lijos
kreditui,
butų
baudžia

mandatus
profesoriaus Miliru
kų. Iždo ministerija pasky mušimu, jeigu jie pagimdytų
jus turite mane, kaipo savo artimą ir drau i ji- Buvo jau• tamsu. Gilią tylumą kartas mi. Tokia tai mat laisvė žo rė specijališką komisiją ištiri- naujus Lenkijoj darbininkų covo ir Hesseno. Abudu
gą, neužmiršti ir išvilkti pas save į viršų iš nuo karto pertraukė dainos balsai, skamban džio caro viešpatystėj! Ka
buvo kandidatais Peterburgo
>
mui atsitikusios Courrieres štraikus.
tos žemumos, kur aš nežinioje ir savo jausmų ti
kur-ten
toli
ant
upės.
•
Dainavo
choru,
ir
dangi
renkant
atstovų
rinkė

demokratų
partijos. Tas, ži
kastynėse nelaimės. Jeigu
supykintuose kirmyju! Ar gal — nuo jūsų
tenorų
balsai
girdėjps
visai
aiškiaiOre
le

|
Lenkijoj
užgimė
teip
di

jus
į
durną,
daugiausiai
iš

noma,
labai
suerzino visos
regėjimo taško — neturite?'
kiojo dideli vabalai, išduodami metalo skam rinko demokratų, konstituci- pasirodytų, kad nelaimė~atsi- deli nesutikimai terp katali Maskolijos demokratus, o tas
' ' Gvozdev primerkė akis ir, lig didžiuoda bėjimo garsą. Pro medžių lapus buvo maty
tiko dėl negero prižiūrėjimo
masis savo pergale, pasižiurėjo į redaktorių. tis žvaigždės.... Kartais viršum galvų ta jonalistų, taigi ne. spaugų ir apsileidimo inžinierių, j uos, kų ir nuo katalikystės atsi išeis ant labo revoliucijonieJis jautėsi užgavime ir leidosi išpasakoti vi ar kita šakutė nuo ko tai staiga sukrutės, ir rando tarnų, tai rando laik kaipo žmogžudžius, pastatyti skyrusių su kunigais teip va rių.
są savo filiosofiją, išgalvotą bėgyje ilgų savo tąsyk girdėjos tylus lapų drebėjimas.
dinamų marijavitų, kad tuo
raščiai keli^ riksmą, buk rin po sudu.
sunkaus netvarkaus ir bevaisingo gyvenimo
Dėl neramumo mieste
se kraštuose, kur yra dau
— Rodos bus rasa.... — pusiautyliai kimai negerai buvo atlikti ir
metų. Redaktorius buvo visai susimaišęs
reikalauja jų panaikinimo.
| Maskoliškas jenerolas giau marijavitų, kaimiečiai liodz, likosi čia uždarytos di
tuo savo bendrakalbio antpuoliu ir vienkart pratarė redaktorius.
Gvozdev
krūpterėjo
ir
atsisuko
į
jį.
Gal
todėl
duirsuvisai
ne
bū

Mack,
sugrįžęs iš Japonijos, Bijosi net savo laukus arti, džiausios Scheiblero medvil
stengėsi permanyti — koks tai yra žmogus ir
— Ką jus sakėte?
kas jam butų geriausia ant jo kalbos atsaky
ti. Mat pasisekimai kariu įkalba, buk Japonija vėl ren jie bijosi užpuolimų šaliniu- nės audinyčios. 7000 darbi
ti. O Gvozdev, gėrėdamasis patsai savimi,
— Sakau — bus rasa, tas truputį blė- menės pasikėlusiuose kraš giasi į karę, šiuom kartu vie rų nesikenčiančių terp savęs ninkų atsirado be darbo. Tas
tęsė toliaus:
dinga....
vienok neramumo ne ienaituose visai jįinąjšė protą ca nok buk su Amerika, nuo tikėjimų.
— Jus, žmonės protingi, duosite man
— A-a!
* *
i
’ ro ministepų.-vPatarlę juk kurios nori atimti Filipinų
rys.
šimtą atsakyčių, ir vis bus — ne, neturime!
— E-ei! Ant trop-to-o!....
|
Gruzinų
raštininkas
B
ui*
sako:
k$
Jupiter
nori
nubau

salas. Jeigu vienok Japoni
O aš sakau — turite! Kodėl? Ogi todėl,
| Vokietijos parlamente,
•— Aš manau eiti. Likite sveiki!. .
sti, tam protą atima! Pirm ja ir ištikro rengtųsi4 karę, rovadze išleido į Maskolijos
kad aš ir jus — esame žmonės vienos gatvės
kalbant
prieš randą socijali—
O
ar
nenorėtumėte
išgerti
su
manimi
moteris
atsišaukimą,
melzda*
rinkimų suareštavo 77000 tai savo mierių visgi ne;pasa
ir vienokio paėjimo.... Jus nesate tikrie
po
stiklą
alaus?
—
staiga
pasipiršo
Gvozdev
stų
vadovui
Bebeliui, kanckos kiekvienam maskoliškam' mas užstoti už gėdinamas kaji gyvenimo ponai, ne bajorai.... Nuo tų
ypatų.
ir,
šypsodamasis,
pridūrė:
—
Padarykite
eris
Buelov
apalpo ir jį rei
jnums visada išluptas kiaušinis. Jie pasa
jenerolui. Turbut caro jene reivių jenerolo Alichanovo
kys: „šelauk po velnių!” — ir eisi. Nes jie, man tą priimnumą!
gruzinų moteris ir merginas. kėjo išnešti laukan. Matyt
— Ne, dovanokite, aš tame laike nega | 51 gubernijoj Maskolijoj rolas tyčia gazdina Ameriką, Jis reikalauja, kad teršiantis i Juelųvui Bebel per daug ne
matai, aristokratai nuo eenų-senovės, o jus
atsibudo
jau
formališki
rin

kad pasėti neužsitikėjimą Ja
tik dėlto aristokratai, kad žinote gramatiką liu gerti.... Beto, žinote, man jau laikas
maskoliškos kariumenės var malonios tesybes pasakė.
kimai
atstovų
į
viešpatystės
ir
namo
....
ponijai.
Ir da ką_ . Bet jus — mūsiškiai, ir aš tu
dą jenerolas Alichanov butų
Gvozdev pakilo nuo rąsto ir raukydama durną. Išrinko 178-atstovus,
riu tiesą reikalauti nuo jus nurodyti man
| Garsus lenkų raštininkas
su mažu išėmimu išrinko li | Ant europiečių apgyven pastatytas po sudu.
mano gyvenimo kelią. Aš miesčionis ir sis pasižiurėjo į redaktorių.
i
ienkie^vicz
atmetė jam pasiuCbrulev teipjau, ir jus — popo sūnūs....
Tas teipjau pakilo ir ištiesė jam ranką. beralų konstitucijonalistų to Turkijos sostapjlės prie
— Bet, pavelykite.... —; meldžiančiu
— Vadinas, nenorite su manimi išsiger kandidatus, beveik niekur, miesčio Perą, policija užsima | Odesos jeneral-guberna- y tą kandidatūrą į viešpaty
“balsu tarė redaktorius: — argi aš sakau, kad ti po stiklą alaus?! Na ir ’mat jus velniai! bent kiek iki Šiol žinia, neiš nė nuo gatvių prašalinti el torius Kaulbars apreiškė, jog stės dūmą; Sienkiewicz ap
nepripažy^tu jums tiesos reikalauti?....
— atkirto Gvozdev* su įtūžimu smaukdamas rinko rando šalininkų* Iki getaujančius. Daug jų sua jis negali imti atsakymo už reiškė, kad jis galėtų priimti
B$t Gvozdevui visai nežingeidu buvo ži sau ant galvos kepurę. ’ — Aristokratija! šiol žinios atėjo į užrubežius
reštavo ir atvedė ant polici kvarkę Odesoj, tas paeisęs candidaturą tik į Lenkijos
noti, ką redaktorius pripažysta ir ko nepri- Kaipgi.... su driskiu neišpuola! Aš ir
jau apie trečdalį visų durnos jos stacijos.' čia pasirodė, nuo to, kaip išpuls rinkimai seimą.
pažysta; jam buvo reikalinga tik išpasakoti- vienas dšsigersiu....
•
atstovų į durną. Argi todėl
ir toje valandoje jis jautėsi sugiebiąa pasa
Redaktorius narsiai apsisuko nugara į atstovų ir jie veik visi prigu kad visi turėjo kišeniuj dau jenerolas Kaulbars mislija
Rostove, Jaroslavo gu
kyti visa, kas kada-nors jam ant širdies gulė, savo kaimyną ir, nė žodžio neatsakydamas, li prie** konstitucijonalistų giau pinigų negu ne vienas
bernijoj
(vidurinėj Maskolijo.
skubinos takeliu augštyn. Praeidamas pro partijos ir tas atsitiko, nors vidutinio turtingumo Peros maištus, taigi ne tvarką su*
joj),
plėšikai
Užpuolė ant
— Ne, palaukite! — jau kokiu tai pa Gvozdevą, jis keistai susikūprino, įtraukė valdžia stabdė laisvę rinki gyventojas: mažiausiai turė teiti, jeigu rinkimai ne iš*
slaptingu šnabždėjimu kalbėjo jis, arčiau galvą, tartum. bijodamasis užkliūti jąja už mų, nors įtekmingas ypatas jo vienas elgeta, bet ir to ki juls teip, kaip randas nori? Troicko stačiatikiško kliošprisilakdamas prie redaktoriaus. Jo akys ko-nors. Gvozdev gi dideliais žingsniais lei
1 griaus ir ' paėmė pinigų ir
sodino į kalėjimus. Jeigu ne šeniuj rado 75 dol. ,
nepaprastai žibėjo. — Kaip jus manote, ar dosi žemyn į pakalnę.
| Mieste Nagold, Vokieti auksinių ir vertesnių daik
lengva man dabar dirbti užlaikymui savo
Nuo upės skambėjo.klaikus šauksmas: būtų prievartos ir jeigu rin
| Kadangi ant konferenci joj, 5 d. balandžio, valgant tų už 28000 dol.
draugų, kuriems aš seniau nosis daužyda
— Ant tro-opto-b!.... E ei! Žalčia-ai! kimai butų visuotini, gal sovau? Ar lengva man nuo pono teisipo tyri Paduokit ]uota-ą! -A-uu!....
cijalistai bntų galėję viršų jos mieste Algeciras Maskoli- svečiams pietus, sugriovo ho| Maskoliškas randas nu*
nėtojo Chrulevo, kuriam metai atgal aš įtai
paimti. Ūkininkai rinko ap ja atvirai parėmė Prancūziją, elis , ,Hotel Z a m Hirschen” sprendė- prasižengėlių nesių
Ir
tarp
medžių
atsiliepdamas
skambėjo
siau reikiavietę, gauti užtai keturiasdešimt
šviestus ūkininkų kilmės at priešais Vokietijos norus ir ir griuvėsiai užbėrė prie sta- sti daugiau ant salos Sachakapeikų ant arbatos?.... Juk jis žmogus tylus aidas:
stovus, taigi,, matyt, ir jie per tai Vokietijai atsėjo nu ousnsirinkusius žmonis. 55 lino, kadangi toft salos dalis,
— A-u-u-uL...
vieno su manim rango! kr jo vardas buvo
supranta jau rinkimų svar- silenkti,. tai Vokietijos ran ypatos likosi užmuštos, o 100 kur prasižengėliai buvo lai
Mišką Cukrinis.... jo dantys ir šiandien
das draudžia savo bankie- tapo sunkiai sužeistų; trūk
teipjau išpuvę, kaip kad tada....
MAKARAS ČUDRA.
komi, dabar priguli Japoniriams skolinti Maskolijai pi sta dar 20 ypatų, tos, be abe
Iš krutinės iškilo kas tokio sunkaus,
Nuo jūrių putė drėgnas ir šaltas vėjas,
troškinančio ir užėmė jam žadą. Nutilo ant nešiodamas po Stepus liūdną meliodiją pla | Mieste Genevoj, vienuose nigus. Rods randas ne gali jonės, guli negyvos triobos
valandėlės ir staiga pasileido keiksmais — kančių Vilnių ošimo ir pajūryj augančių maskoliaus Billtto apgyven uždrausti bankieriams su pi ( "nevešiuose.
| Maskvoj suareštavo daug
teip garsiais ir biauriai ciniškais, jog redak krūmų šlamėjimo. Kartas nuo karto smar tuose namgpssf atsitiko ex- nigais daryti ką nori, bet pa
darbininkų
rinkėjų.
Ant
torių net šiurpuliai nupurtė ir jis pasitrau kesnė vėjo srovė gabeno su* savimi sušalu
į-Civilizuotos tautos ren
prastai Jie neina prieš rando
kė nuo jo. Išsikeikęs gerai, Gvozdev lig ap sius, susiraičiusius geltonus lapus, blaškė pliozlja. Billitt likosi sua
Basipkundimo
darbininkų
jegiasi prie antros sandaros
silpo, tartum visa ta degusi jame ugnis už- juos į besikurinančią ugnį, nuo ko liepsna reštuotas ir pateko po sudu. norus.
ronferencijos į miestą Haagą. neral-gubernatoriui Dubasogęso. Jis prisiklausė patsai sau, bet jau ne urnai smarkiau švisterėja ir apsiaučianti mus Bude pasirodė, kad Billitt
| Viatkos gubernijoj jau daskoli ja stengiasi ant kon- vui, tas apreiškė, jogjis nebejautė savyje nieko tokio, ką da butų no rudens nakties tamsa staiga traukėsi toliu, yra
tur
IOgU8
pripažysta nepaliečiamybės .
rėjęs pasakyti.
,
ant valandėlės atidengdama į kairę — neap tingas, jis
atskirą gy- ir . kaimiečiai pradeda ne : erencijos ne daleisti perkra rinkėjų ypatos.
— Ot ir viskas! — pratarė jis kurčiai.
matuojamus Stepus, į dešinę — begalines jū venimą,
dirbo ne klausyti rando (ne reikia už tinėti nė jokių politiškų vi
Su sykiu pasidarė jame tuščia, ir pajau res, o man pryšakyje — tvirtą, stuomenipgą vien bom
rinkosi miršti, kad Viatkos guberni durinių klausymų, priešinasi
| Hamburge suštraikavo
Makarą Cudrą, senyvą čigoną, ganantį ar
timas tos tuštumos jį erzino.
joj daug^yra totorių). Ka pakėlimui klausymo žydų,-ar jurininkai, prie štraiko prisi
ir
jis
juos
Redaktorius užsimąstęs žiurėjo į jį sker klius savo abazo, išpliekto apie penkiasde mokino
irbti. Už- dangi vietinė administracija mėnų ir latvių skerdynių dėjo ir laivų iškrovėjai. Dėl
som ir tylėdamas galvojo, — ką gi tam vai- šimt žingsnių atokume nuo musų.
nusprendė stabdė laisvę rinkimų, tai Maskolijoj.
štraiką plaukiantis į Ameri
Neatkreipdamas visai atidos ant to, kad tai
kiozui pasakyti? Reikia pasakyti kas-nors
gero, teisingo ir nuoširdaus.... Bet tą va šaltos vėjo vilnys, atlopoję sermėgą, bemie- Jį ant metų “JkaMtfimo ir pas kaimiečiai caro tarnų įsikiši
ką garlaivy s „Bluecher” nega
Kaime Imabetsumura, lėjo sayo laike išplaukti.
landą Dimitrij Pavlovič Istomin nieko tokio laširdingai plaka į jo atvirą, plaukais apžėlu- kui ant išvykimo iš Genevos mui pasipriešino. Kaime
pas save nesurado nė galvoje, nė širdyje. siąųjudą krutinę, jis, pusiau pavirtęs, gulėjo kantono. Biljitui eapliozi- Sasuga kaimiečiai užmušė 3 taurinėj Jappnijoj, ’« jauna
Senei jau visokie įdėjimai ir. augšti ginčai ir dailioje, liuosoje ir tvirtoje pozoje, veidu į ja sutrupino i
žandarus, o 10 sunkiai sužei nuotaka, su giminėms ir
| Mieste Tulorų Prancūzi
kalbos „klausimuose” iššaukdavo jame jau mane atsikreipęs, palengva traukė iš savo rią su visu rei
draugais išėjo į namus sa - joj/ štraikuojantl darbinin
dė.
nuplauti;
smą nuobodumo ir nuovargio. Šiandien jis didelės pypkės, leido iš gerklės ir nosies tir
vo jaunikio, kur turėjo atsi kai paėmė ,į nelaisvę policijos
išėjo pasivaikščioti, tyčia stengėsi išvengti štus durnų-kamuolius ir, įsmeigęs akis kur- jis Genevoj gjjveno nuo 1889
būti
vinčiavojimo ceremoni- viršininką, bet prefektui pa
Maskolijos
raštininkai
susitikimo su pažystamais — ir štai prikibo •ten į tamsią stepų gilumį, be paliovos šne metų.
a.
Ant
kelio einančius už rsekė jį išliuosuoti.
pradėjo
kelti
protestus
prieš
tasai žmogus sū savo kalbomis. Žinoma, jo kučiavos su manimi, nesikrutindamas ir nežodžiuose, kaip ir visame, ką žmonės kalba, sisteugdamąs užsidengti nuo skaudžių vėjo
| Viatkos gubernijoj, kai žudymą nekaltų žmonių, ko klupo dargana, sniegas už
randasi ir tūla teisybės dalis. Žodžiai gana užgavimų.
me Sosurga, renkant rinkė griebiasi kariški sūdai. Raš pustė veselninkus, juos visus i, | Keliauja į Ameriką pa
įdomus ir galėtų patarnauti labai užimančia
(Tolinus bus)
jus į provincijonališką kon- tininkai išrodinėja, kad ant rado sušalusius.
garsėjęs maskoliškas rašti-

iš.yw

•ninkae, Maiim Gorkyj. Sė
do jis ant plaukiančio į Ame
riką Bremos garlaivio ,,Kaiser Wilhelm der Grosse”.
| Valdžios laukia Maskolijoj dar didesnio žmonių su
kilimo prieš randą negu ka
da nors čia buvo. Į miestus
sutraukė daugiaus kariame-*
nes.

J Kijeve, demokratai konstitucijonalistai iš miesto iš
rinko 60 savo partijos rinkė
jų, ant 80 viso rinkėjų skaitliaus.

| Mieste, Twer, revoliucijonierių bombos likosi sudra
skytas gubernatorius, jeneroras Slepcev.

Draugysčia Reikalai.
Susirinkimas.
22 d. balandžio, paprastoj
susirinkimų vietoj, pn. 986
33rd place, 4 valandą po pie
tų, atsibus susirinkimas „Auš
ros” Dr-stės. Yra .svarbus
reikalai, atseis rinkti Centrališko komiteto prezidentą ir
kuopos sekretorių, todėl są
nariai ir norinti prie draugy
stės prisirašyti, teiksis kuo
skaitlingiausiai ant minėto
susirinkimo atsilankyti.
Dr. V. Kudirkos Giesmi
ninkų draugystė parengė vi
suomenišką, revoliucijos nau
dai, susirinkimą, 22 d.balan
džio, 3čią valandą po pietų,
Kodavičiaus salėje, 94£ 33
ui., arti šv. Jurgio bažnyčios.
Ant susirinkimo aiškins da
bar tik ką iš Lietuvos pribu
vę kalbėtojai apie revoliuci
nį padėjimą Lietuvos. Dr-tės
choras dainuos geriausias
dainas.
Kiekvienas laisvę
mylintis lietuvys ir lietuvai
tė turėtų ant šio susirinkimo
pribūti ir pasiklausyti kalbų
ir dainų.
15 d. balandžio 12|val.,
Domininko Žemaičio salėj,
730 Canalport avė., bus ant
ras lietuvių susirinkimas.
Ant minėto susirinkimo kvie
čia visus lietuvius
Socijalistų 4-tos kuopos
Kimitetas.
Balins ir laimėjimas.

-

Sustv. Liet. Am. 36ta kuopa leidžia
ant iszlaimejimo gerai auksuota vyriszka laikrodėli ir gryno aukso moteriszka
žiedą. Priegtam parengia dideli balių
pirma subatvakari po Velykų, 21 d. ba
landžio K. Liaudanskio salėj e, 3117 So.
Morgan st., kerte Simo Place. Balius
prasidės 7 vai. vakare. Tikietai geri ba
liui ir iszlaimejimui minėtu daiktu. Vi
sas pelnas nuo baliaus eis ant prirengimo iizkilmlu 21mo seimo, busenczio 28,
29 ir 30 d. gegužio, South Side Freihelt
Turner saloje ant State st.
Szirdlngai užpraszo 8. L. A. Būtos
kuopos-.
(4—20)
Komitetas.

Lietuvis z kas Pikninkas.
So Chicago. Susivienyjimo Lietuviu
Ame. 74 kuopa, turės savo pikninka,
nedalioj, 13 d. gegužio, P. Karecko dar
že, 758 123czia ui., West Pullman, III.
Prasidės 9 vai. ryto. Bus tai pirmas
pik niuksą sziuose ‘metuose. Bus gera
muzika ir po ilgos žiemos kiekvienas ga
lės pasilinksminti ant atviro sveiko oro.
Pelnas isz pikninko eis ant naudos busenczio Chicagoje. Susivienyjimo seimo.
Visu* lietuvius ir lietuvaites szirdlngai
kvieczia atsilankyti.
Komitetas.

Parapijos Apveizdo* Dievo
mitingas, '
Parapija Apveizdos Dievo sukvieczia
dideli susiriakima visu parapijond" ir
abelnai lietuviu ant atsibusenczio mitin
go, 22 d. balandžio, 1906 m. Dore’ė salė
je, 2501 So. Halsted st, kerte Archer av.
Susirinkimas prasidės tuojaus po pietų.
Ant to susirinkimo bus svarstomi svar
biausi parapijos reikalai. Kiekvienas
para pi jonas ir lietuvys turėtu ant jo
pribūti. .
(4—20)
Komitetas.

Lietuvisfckas Spektaklius!
Passaio, N. J. dr ate szv. Jurgio pa
rengia su pagelba ratelio Uuoanorlu my
lėtoju dramos, balių su vaidinimu ko
medijos „Amerika pirtyje". Tarpe ak
tu ir laike szokiu gries* lietuviai muzi
kantai. Atsibus shbatoj, 21 d. balan
džio, 1000 m., saleje 162 First st., Passaie, N. J. Pradžia ant 6 vai. vakars.
Inžanga 25c.
Užkviecziame lietuvius ir lietuvaites
atsilankyti ant teip laukiamo pasilinks
minimo!
-. .
Komitetas.

Didelis Metinis Baliui.
Parengtas dr-stes Liuosy bes, atsibus
23 d. balandžio, 1906 m. Freiheit Turner salėjo, 3417—21 So. Halsted st. Ba
lius prasidės Bczia vai. po pietų, inženga

vyrui B5o., merginai 15c. Taigi utpra
šiame visus lietuvius ir lietuvaites ant
musu gražaus baliaus, uos tai bus pir
mas balius po velyku, kur grajys lietu
viai ant visokiu Instrumentu geriausius
szokias. Bus labai linksmas balius ir
galėsite labai gerai pasilinksminti.
Komitetas.

su vaikais palikta dideliam varge- Kas
apie ji žino tegul duoda žinia aat adre
se:
Domicėlė Chaeseviozieae
709 So. 13th st
Bhoboygan, Wis.

Pajieszkau save^usbrolio.Miko Svioklio, arba Motiejaus -Svioklio, Cimakovo sodžiaus, Sabai tente vol., Gardino
Balins, Balins.
pavieto, Gardino gub. Jis pats ar kas
Parengtas storone dr-stes Karaliaus kitas teiksis duoti žine adresu:
Domininkas Sviokla
Dovydo, atsibus nedalioje 22 d. balanNashua, N. H.
kžio, 1906 m., saloje K. Liaudanskio,' 45 High st.
3119 So. Morgan ui., kampas 31 Place.
Pajleazk&u savo gi m Inai ežio, Petro
Balius prasidės 3 vai. po pietų, ir trauk Bakanaucko isz Bakanaukos viensėdi
sis iki 12 vai. nakties. Tikietas 25c. po jos, Merkines vol., Traku pav., Vilniaus
rai, vienai merginai 15o. Bus tai pir gubernijoa Jis pats ar kas kitas telkmas balius po velyku, ant kurio grajys sisduotl žino adresu:
puiki lietuviszka muzike ant visokiu in
Tam. Bakanauckas
strumentu. Užpraszom visus lietuvius 45 High st.
Nashua, N. H.
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai susi
Pajieszkau
Juozo
Pajonio,
Suvalkų
rinkti ant szito puikaus baliaus ir links
gub.
ir
pavieto,
Žabarinkiu*
gmino,
mai laika praleisti. Ateikit o nesigaiDembnioku kaimo. Bus daugiau kaip
lesit
20 metu Amerika, 4 metai atgal gyveno
Komitetas dr-stes Kar. Dovydo.
Indian Teritorijoje. Turiu pas ji labai
Pirmas Didelis Metinis Balius. svarbu reikale. Jis pats ar kas kitas
Dr-ste Sunu Lietuvos Vakaruose pa teiksis duoti žinia adresu:
rengė dideli balių ant su betos vakaro,
•
M. Bartlnsky
21 d. balandžio, 1906 m., Pulaskio salo 330 N. Gorland av.
Youngstown,O.
je, 800 So. Ashland avė. Balius prasidės
Pajieszkau savo szvogerio, Antano
7 vai. vakare ir trauksis iki vėlai nak
Brožaipzio isz Paberžtees, Udrios gmino,
ties. Muzika Bremhalls’o.
Inejimas
Kalvarijos pav., Buvalku gub., Besoruno
vyrams 25c, o moterims ir merginoms
Adomo Kazlaucko, Panartiszkiu kaimo,
dykai. Užpraszo visus ant to baliaus at
Traku pav. Vilniaus gub. Pusbrolio
silankyti, ant jo bvs dainuojamos gra
Vinoo Senkevlctiaus, Gudeliu kaimo,
žiausios dainos apie brangia tėvynės ir
Balbieriszkiu gmino, Motiejaus Juozio,
bus miela pasiklausyti tu dainoriu cho
Pabaliu kaimo, Micbalisskio gmino ir
ro. O apie muzika, tai jau ne kalbėti
Juozo Saulinio isz Prienų miesto; visi
nėra ka, ne vienam ozeverykai nuplysz
trys paskutiniai Marijampolės pavieto,
Szitas balius visus sveczius kuogerlauSuvalkų g. Jie patys ar kas kitas teiksis
siai užbovys po ilgam gavėnios laikui (50)
duoti žinia adresu:
Komitetas. ■
(sdk)
Petras Mielauckas
’ Visuomeniszkas Susirinkimas.
Box 192
Allegheny Co. Morgan, Pa.
Vietiniai lietuviai kvieczia ant visuoPajieszkau savo paezios, Onos Evaszmeniszko susirinkimo, 32 d. balandžio, kienes, Kauno gub., Pavandenės para
1906 m. 7ta valanda vakare, saleje Pad- pi jos, 6 metai kaip nuo manės prasiszalino
dy Williams, 122| North 6th st, Spring- Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinia ad
field, III. Susirinkimas yra rengiamas reso:
vietiniu liotuvissku draugyscziu: Lietu (sdk)
August Evoszkus
vos Sunu, Saldž. Szirdios Jėzaus, szven- 413 3rd st.
So. Boston, Msss
to Juozapo, 8, L. A. 79tos kuopos Ir ki
Pajieszkau
savo
brolio
Antano Okso,
tu. Susirinkime bus svar&telnl svar
biausi musu tautos reikalai. Mieli bro Kauno gub., Panevėžio pav.. Vadokliu
liai ir seserys, kurie atjaucziate savyje parap, Genetiniu kaimo. Pirmiaus gy
nors menkute kibirksztele meiles tėvy veno Wllco, W. Va., o dabar, girdėjau,
nės motinos Lietuvos, malonėkite ant Thomas, W. Va. Teipgi pajieszkau sa
paskirto vakaro susieiti, visi seni ir jau ve dėdžių, Kazimiero Okao, gyvenanni. Susiejo draugiszkai pasikalbėsim e czio W. Virgiui a, Karolio, Petro, Povilo
arba bent pasiklausysime kalbu ir nu ir Adomo Vilkoniu, Kauno gub., Pane
tarsime kokia pagelba teikti musu bro vėžio pav., Kairiu sodžiaus. Karolius
liams kovojantiems gimtinėj szalyj už gyvena Pueblo, Cal., o Petras, Povilas Ir
Adomas Kansas City, Kans. Turiu pas
jos laisve. Kvieczia
(4—20)
juos labai svarbu ręikala. Jie patys ar
Komitetas*
kas kitas teiksis duot) žine adresu:
(4—20)
Viktor Oksas
563 8. Jefferson st.
Chicago, III.
Pajieszkau Simono Mikolaiczio ir Jur
Pajieszkau savo tėvo, Petro Dynapo,
gio Luzaiczio. Pirmas yra Kauno gub., Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinėnų
Raseinių pa v., Eržvilko vol., Kavolių vol., Kalviszkiu kaimo. 7 metai .kaip
kaimo, apie 7 metai kaip Amerikoje. 3 Amerike, metai atgal gyveno Chicagoje
metai atgal gyveno Pittsburge, Pa, isz o paskui iszvažiavo in girias. Kas apie
kur iszvažiavo in E. St. Louis, III. Ant ji žino tegul duoda žinia Jo dukterei, karasis 14 metu Amerikoje,seniaus gyveno tik atvažiavusiai isz Lietuvos.
Monongahela City (Hazal C'reek) Pa.; (50)
Ona. Dynapaito
turiu pas juos labai svarbu reikale. 3341 Auburn avė.
Chicago, III.
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
Pajieszkau savo pusbroliu, Miko ir
adresu:
Juozo Andžiulta, ~,~8e!ežutitk-' kaimo,
*’ Izidorius Lukszatis
Box 401 .
Miuersvillle, Pa. Dauksziu parapijos. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine adresu:
z Pajieszkau savo sunaus Jurgio Stem- (sdk)
Agota Andžiuliute
braucko, pabėgusio nuo manės 5 d. szio 9 Wceger st.
Rocbester, N. Y.
menesio. Kas apie ji ducs atsakanczlas
Pajieszkau
savo
pusbrolio
Juozo Knsžinias, duosiu 8&00. Jisai apie 5 pėdu
augszczio, juodbruvis, plaukai juodi ir cziukalczlo, Kauno gub , Raseinių pav.,
biski garbinioti. Ant sprando turi juo Szioaaicziu vol, Balsiszkiu kaimo. 6 m.
da ženklą — apgame. Užtėmyje ji pa kaip Amerike. Ji* pats ar kas kitas
duokite vyriausybei suaresztnoti ir man teiksis duoti žine adresu:
(sdk)
Stasys Martiszius
duokite tuojau* žinia.
33 R. R. Hill st.
Watorbnry, Conn.
(50)
Jurgis Stembrauskas

Pajieszkojlmai.

Westville, III.

Pajieszkau parapijoj vietos už vargamistra (dudoriu). Galiu atsikancziai
vesti chorą ant 4 balsu. Lietuvoj buvau
vargamistru 17 melu. Atsiseaukite ant
adreso;
(4—20)
Petras Valintelis
505 Cy presą st.
Philadelphia, Pa.

Aukos reikalams revoliuci J tūlo
Judėjimo Maskoltfoj.
Kaip jau syki pagarsinome, Begarsin
sime daugiau tu aukautoju pravardžių,
kurie mažiau kaip 25c aukavo^ Ta pa
daryti praszo mus kai-kurle aukauto
jai.

Joa iltis, A. StankeKloz*, J. Molis, F. Bobllauekas,T. 81uszifliklą_A. Bereikia, J.
Csepavicze, A. DauneneT*k. Kssparavicze, F. Kamana uskiž, B. Srigaicike, J
Patramentas, E. BUfyJcovaka, V. Dzikaa,
B. Vnusiaus kas, B. Dztkas,' Ž. Liutikas,
K. Liangandas, A. Norkui, K. Karboov-is, K. Lanrėčkas,&. Joossas, J. Ž'.ul
pis, V. Medzejausko V^, Sorft, A. Czi
tauskas, J. Strtmlla, A. Babenskis, J.
Szymkus, V. KondAUs jijgl.OO; V.Kar
tonas, J. Labanauckps, J. Kaklauokas,
J. Szimbrotas, J. Daugėla, O. Daugetiene, F. Merfialis, T. Jižockelicze, A. Sa
gai tis, B. Sagai lis, 11. KoAirotevicze, P.
Aleksandravioze, I| Stę^aila, J. Ruz
gi*. S. Kaaczion, F. Begenski, A. Btavarukaa, J. Gaidia J- Pareduiauka, J. Jankaucka*, F. Lapena, J. 8., P.Buiszas, A.
Lukoezis, J. Kunlfvicze po 50o. A.
Boguszaa 62.00. Viso 6107.00. Kiti aukautalai nepadavė vardu. Pasiusta vi
ro 6114.00. Skirti lygiai visom* kovojanoziom* partijom*.
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Didžiausias
OnSAStaR®

Eleistoįas

LIETUVOS

Lietuviškų knygų

PINIGU SIUNTIMO.
I
r

i

Ant pardavimo pilna visokiu daik
tu groserne, geroj, lietuviu apgyventoj
vietoj. Ataiszauklte ant adreio:
3243 S. Morgan st. St. Chicago, III.

Ar nori būti laimingas ir rasti sa
vo gilinki, tai ežia geriausia proga pi
giai ant pardavimo lietuviszka buezerne
krgroserne lietuviu ir lenku apgyventoj
vietoj. Biznis gera*, ant dienos inplau
kia apie 50 ar 75 dol. Randa pigi, užP^^yj gyvenimas. Velytina, kad lie
tuvy* ja nupirktu. Savininkas Užva
žiuoja in Jersey City Ir uždeda ton kote
li. Norinti pirkti atsiszaukite greitai,
ne* po velyku, apie 15 d. balandžio, bu*
parduota per lloitaoija. Parsiduoda už
pute vorte*. Atsiszaukite ant adreso.
(50)
S. Svobars
302 Metropolitan avė. ’ Brooklyn.N.Y.
Gera proga dėl ingijimo locno namo. 2
stubos, dvejoms szeimynoma Pigiai
parsiduoda. Atsiszaukli pas
8 MACK
212 First st.
' ' EHzabeth, N. J.

Apgarsinimas.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera
užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo
zą Wilkauski, turtinga* ar beturtis; rodą
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kus. 'Noužmirszkite adreso:
J. Wilkovski,
118 Grand st.,
Hoboken, N. J.

Farmoe ir darbai.

.

New Yorko valstlJŠHieiuviszka kolto
mja d* turi kelis tjesaii*) farmu ant
pardavimo, kai-kurih preKe* ežia tede
damo: 4Qak-u ferma irt 6660.99 akru fer
ma už 61000, 199 akru ferma už 61650,
133 akru farma ui 61600 inkilo* Visos
tos fermos «u' trlohamis, reikalingomis
ūkininkui. Panldtrodė amt lengvu i«zmekeseziu. Del ay^esnlie informacijų
raižykite pas czionykszčVus lieluviszkus fermerius tededami hi 2c marke at
sakymui.
Geo Kle4k Co.
LN- Y-

924^33-st. Chicago,III.
Reikalaudamas Šifkortės, ar siunsdamas Pinigus i Krajų, nejięškok kitų agentų, nes
niekur geriau nerasi kaip pas

A. 0LSZEW8KI.

Rašyk tuojaus ir gausi prekes Šifkorčių ir pinigų.

Čia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir šifkortės 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.
Pu visais reikalais adresuokie šiteip:

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

n Lietu vos* Ke>ianjWšlbr Aįgėn tas

AR LINKSMAI A VO NAMUOSIA?

važinėja po Luzerse* ^rytėti ir renka
prenumeratas; per JI galiqpa gauti viso
kias knygas „Lietuvos" įsileista* ir užru helyje.

Edison'o Phonograph'ai palinksmina kiekvfaita- sena
ir jaunf girdint kaip puikiai visokias melodijas grajiDA, dainas dainuoja, dekliamacijas kalba, ir kapais
nori įdainuoji arba įkalbi, o Phonograph’as žodis‘į žodį
išduoda tuom patim balsu.
Yra tai XX amžiaus geriausia ir prak
tiškiausia mašina garsaus išradėjo
Thomas A. Edison'o. Kataliogą Phonographų ir Recordų prisiunčiu kožnam
dykai. Recordij turiu 14 kalbų, tarp
tų ir lietuviškų. Reikajaddaml kataliogų, pridėkite markg prisiuntimuL

Iizlentnve.

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo
žmonėms, eina iš ViŪiaus kas savaite.
Didumas:
XI! colių 16 fe«ių. Atbcrikoj ant
metų
.">O. K am rupi Eletuva Ir žinoti ka*
dabar*tenal* dedazi. tai uiklSMykite LIETUVOS
(KINIŠKI. Jame t'-lpa.p-tU11*0* žinių* U viso*
Lietum* It kilų krantų ivr-ttj. Kai norėtų užraiyti dėl tavo draugų 1'ėrynOj gyvenančių, metų pre
kė (LTS; Araerlko viena* ūum. dėl painu t tino 7 et
Agentai: M. J. DurtiJ|onaiti»,
31Ot* S. HalateU atĄ
~

' ~~

!

18041 Moka* A ūkto Altoriui,
frnncuziėko* gluodnios įkureita npdatal*. npvillil* kam
pui*. auksini kvtetka, kryžių*
'ir knita!..................... ILSO

,
M. J. Damijonaitis
3108 S. Halsted St.,
Chicago, UI.
PASARGA. TMp-ri U parduodu laikrodėliu*, armonikas, Ir kitokio* tavoru*. Lietuvlikas
KaTaliogab kožnam dykai, kuri* prisius »avo adresu ir už porj centų markg dėl pačto kaltų.

Chieu£o. III.

MDarbininkiszkos Knygeles!-!

~~=

Nauja Lietuviška Spaustuve

Ant TTowti of Lake
Pajieszkau savo brolio Juozapo VaiAukos „Lietuvos“ redakcljon
nlckio, Kauno gub , Sziauliu pav ,Triša
atėjusios.
4736 S. Wood St, arti 47 tos.
kiu parapijos, Krugliszkiu sodžiaus.
Ona Bubeiene isz Roeh'ster, N. Y. Atlieka visus drukoriškus darbus pigiau,
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 50c.
gražiau ir pagal naujagadyniška mad£.
—
adresu:
Susivienyjimo L. A. 16ta kuopa isz
A. B. Žemaitis, drvkorius.
(50)
Jonas Valnlckls ,
Mahanoy Plane, Pa. L. 8. D. P. 69.37.
Box 83
Alwerton, Pa.
Isz Pictou, Colo. J. Virbickas, A.
Pajieszkau savo brolio Kazimiero Va Kalvaitis, J. Zubte, A.Stankus ir J.SkirMALDAKNYGES.
siliaucko, Kauno gub., Raseinių pav., keviezia po 61.00; Ona Virbioklene 50c. Mtei Aakco Altoriai.kataūklszka malda kay
gete. Maldo* yra rytmetine*. wakariue*, prie
Girdiszkee parapijos, Ruibskes sodžiaus Viro 65.50. Skirti L. 8. D. P.
ip*«MnH. komuoljoa, mimu, mlizpara Ir
daugybe kituutniiziu maldo* *b abrozelial*;
7 m. kaip Amerike. Gyvena 8t.Louis,I1L Szios aukos pasiaustos C. B. Sc.
Kiiaiparal ei-Nmi lietuwt*xki ir lottnteakl:
Jis pats ar kzs kitas teiksis duoti tini*
daug l<xynl«ik« mesite giedamu prie i*z«ta
kAsieriui T. Dūdai.
(tymo 88. Sakramento, prooealjn, pakraplniadresu:
rirtt. Yra S litam jo*;-p*a Inte* 8a. M ari jo*
Isz New Haven, Conn. Draugyste
ir Karaliau* Dotndo; aktai, ralaacilal.
(50)
Tam. Wasili*uoki
•tacijo*. karonka. keliolika nveatu rietimu
Szv.
Franciszkaus
625.00.
Skirti
L.
8.
ir tt Yra tai naujausta 1* gražiausia knygele
Box 41
krmbrust, Pa.
D. P.
U* *i*u ilMte«i*zku taeldakuyslu, daili, bal
ta. alidl popfera; *UBr.b«> Milkui draka*
Pajieszkau valnamanes merginos apIsz Easton, Pa. A. Anekaitis 61.25;
Mitra
coliai. Szilu knygeliu apdarai
ir preke* yra tekancrlo*;
sivedimui nuo 14 iki 17 metu amžiaus, J. Cvirka 59c; P. Mteazkanskis 28c; A.
mokanozios raškyti ir skaityti angllsz- Jasaitiene, M. Anekaicziute, J. Jusaitis,
kai. Daugiau.tegul dasižino per groma- J. Pocius, P. M i nei k a, M. Anekaltiene,
ta ant szio adreso:
A. Vasiliauckas ir V. Smilgius po 25c;
(sdk)
John Casper
mažesniu 61.75. Viro 65.78. Persiunti
Box 446
Westvllle, III. mas 10c. Lieka 65.68. Skirta 2 dalys
- Pajieszkau savo pusbrolio Franczisz- L. 8. D. P. ir 1 dalis Demokratu Parti
kaus Tuleikio, Kauno gub., Sziauliu jai. Nors praszyta „Keleivyj” garsinti,
pav., Triszkiu parap., Peteklenu sodž vienok kad mums prisiuntė, tai jas ir
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine garsiname. (Iszl).
Isz Meriden, Conn. surinkta laike tvė
adresu:
rimo
Lietuviu Citizen Kliubo. 8. Masj50)
Frsnclszkus Banis
19 Pearsons av.
Nashua, N. H. kolaitls, J. MėHebsckas, 8. Bakenas, V.
Millsbackss, A. Venksln po 50<i; J. KraPajieszkau savo pusbrolio Kazimiero nanauokas, F.Cvirka po 25c. Mažesniu
Ramanaucko,Kauno gub., Telsziu pav., 10c. Viso 63.10. Skirti L. 8. D. P. '
Pavandenės miestelio. Ji* pats ar kas
Surinkta per prakalbęs L. 8. P. A.
kitas teiksis duoti žine adreeu:
kuopos, Bcrantone, Pa. J. Sznntskas, J.
(50)
Franoiszku* Banis
Gustaitis, J. Vaissneris, J. Rasisvi czi a,
19 Pearsons av.
Nashua, N. H. M. Kudirka, F. Životksuckas, P. Banio
Pajieszkau vietos, tik Illinois statė. nis po 50c; V. Bzuntskis, K. Zorskss, J.
Baigės 4 kliasas (gudiszkas 8 kliasas). Teressekiczia, J. Katelinas, A. Paltamgimnazijos. Kalbu lietuvlszkal, gndiss- vi ežia, J. Gegžna, J. Kubilius, P. Paseckai Ir lenkiszkai, tik raszyti lenkisskal kss, J. K*»»kaitis, J. Žlrotka, J. Son
nemoku. Turiu gera supratima apie gaila, Ona Petrauskluie po 25c. Viso
tokundas. 10 menesiu kaip Amerike. 66.50, mažesniu auku neminėta. Viro
Gyvenu pas tėvui Reikalaujanti tegul pasiusta 613.21. Skirti L. S. D. P.
Isz Schennectady, N. Y. J. Siemsls
atsiszaukia aat adreso:
67.00? V. Jonuszaa, P. Jonuszas R. BaleO. Drony
Lock Box 30
, Bteger, III. vieze, 8. Daugėla po 63.00; F. Buiszas
62.50; B. Minuoki*, J.Zima F. Rimkus,
Pajieszkau Frano Januszaiozio, Suval K. Moknlckas, K. Raczkiuckua, L.
kų gub., Vilkaviszkio parap., Kedultu Kriaucziunas, J. Bsbenckis, A.Boguszle,
gmino, Gudeliu kaimo. Isz kraj&a* at A. Vitkauskas, A. Gudzinskss, 8. Gadtavažiavo neseniai, pas teane pabuvęs apie U aus kis, D. Redeckis, K. Kuniavicza po
2 menesiu pabėgo. Penkių pėdu augsz 63.00; M. Peredne, M. Redeckiene po
IMOS Mažas Aqk*e Altorius,
ožio, tamsiai gelsva plauku, szlasuotas, 61.50; J. Kupstis, P. Baguszis, J, Banį*
maroko ikaro* minkštai* apdažiuri paniūroms, 28 meta amžiau. Per-, J. Jonuszas, D. Nutautas, A. Rupezts.
. ral», apvaliau kampais, aakJ.
Rimkus,
J.
Baieviczc,
A.Matuaevioze,
sistato neženotu, vienok jis yra žeootu
tmu krabai, SU pantai* te
su mano sesere ir teari tris vaikus. Pati J. Grigas^ A. Jasukaltia, P. Runas, A
hrtetka... „H......U96

p

Ne.19O2.

1805 Maža* Aukso Altorių*, ap
dėta liajtal* ilonlau* kanlato,
■u 8 medallkeliai*. aksomo nu
gara, apkaustyto* briauno* *1dabruotomi* bllteMmi*. su ka
be, auksinti kraital... *1.SO

Kaip prancūzai už laisve kariavo................ ..25c
Ka* reikia žinoti ir atminti kiekv. darbininkui 20c
Negirdėtos Pasakos....................................
lOo
.10o
Ar dabar yra baudžiava*:............................
..10c
Kas vra. o ka* bu*........ .....t................
,;.10O
Varžytinės (kova varguolių su turčiais) .
..15c
Darbo diena (reikia trumpiau dirbti,....
..IŽO
Genių dėdė (grąžtas apslsaitytuas) .......
.20c
Spartakas (apysaka i* vergų sukyllmo)..
..10c
Vieno* revoliucija 1848 m........................... .
..100 '
Ka* nuveiks? Drama...........
.. 10o
Kovoje už laisve. Apuoko drama„~..
Lėkė kaip Sakalas. Nutupi kaip vabalas.,. ,.10c
Revoliucijo* dainos.........,į.................. i, ..Wo .
Salin soctjaldėmokrata i......................... ..loo ;
Ka* tai j-ra soeijallstat, ir ko Jie nori..... _.

Juodi, ki*ti. drūti au
dimo apdarai, terodo lyg
■kariniai, gražų* įspausti
Ikmarginlmal, auksuota*
kryžuti* ant fono, auktuoUlapų krUtai. Prekė

Me.1903.

Joną* Ugauda*

Jnodo*
francnzllkos
skarelė* kieti lygut apda
rai, auksiniai patalai ant
fono ir angaro*, lapų krai
tei begotai raudonai aute
motu rundlnl kampai.
Prekė Tfto

3108 So. Halsud Street,

Chicago. IU.

Kaip Pudnrytl

MONUS
1800 Maža* Aukso Altorius, balto* •
celiulioido* apdarai, ilklluslos
kvletko*,*u kaoline kabate, auk
siniai krUtai................. 41.00

Knyga apraėantl 03
monna. padaromus be
ypUlngo rookŠTbJfeUevinrtno lt 1 ntaisu. Preke
BOc. ’ Plnigu*‘»ianatl
tiem ponu, M one y Order
d. ILGflUDrtS
3108 3o. Halsted 8U
OHIOAŪO, >ILL

No.1904.
Juodė* francuziikot ly
gio* «kutelė*, mlnkžtai 18klmlti apdarai, kampai 14ūtatgintl, aukainiai parėtai
ant nugaros ir lono, raudo
nai begotai auksinti lapų
krUtai, rundlnl kampai.
Prekė 61.00

Drukuojamos Mus žinos Pigiai!

Ne.1905.
drūti apdarai, grai%* i**
spauiti iimarglnlmaL auk
suoti lapų krUtai.
Prekė SOo

1807 Mato* Aakao Altoriai, bal
to* oeliolioidot apdarai, kvietkoe
ant vieno loao llklotoa sidabru te
perlo, tu kauline kabute, auksin
ti krutai......................... 43.00

No.1906.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygilk,

Balto* skurelė* m Inki
lai Ukimiti apdarai, per atu galu bėga auksuoto*
Mosto*, auksuota* kryžius

Pavesta Lietuvos Katallkiikai JaunuomtoeL
Knygai** mta**KX>M- įtaptu 140,'iteri* M aolta

Daber yra gera proga pirkti pigiai Drukuojama Mante*.

Maszina Odeli Typevrriter No. 4,
kurloa i lentelei preke buvo 610.00, dabar
ja galite pirkti až........ ............... $0.95
Mat mee nupirkome nitu maszinu
1000 in vienos sabankratyjustos firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti ju p
eai. Maszlnos yra naujutėlės, tik ka
t fabriko paimtos.
Kas reikalaujat* geros drukuojamoe
masziDot, Agi pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip ari 1000 iazparduosime, ui jau
kita teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti in fabriko, kur jos
kantnoja po 610.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 66.95 pas:
A. OL8ZEV8KI,
942 33rd BL
Chicago, 111.

.

Pinigu Mtoteite ant adrteo:

AouazEvrsKi,
•M 8IM S6.
CMoe«».IU.

... Lietuviukas Bankas.

Po valdžios tiesoms. Kapitola* 650.000.
Dapozitains mokame 2| nuosziaczio.
Biunoziame pinigus in visas dalis svieto.
Laivakortes parduodame ant geriausiulaivu-vtsaUlviniukompanijų. •
. ■’<
,i
■
8. MACK,
212 First st.,
Elisabeth, N. J.
Brach 102 Ferry st.,
Nevrark, Ji. J.

LIETUVA
Tamista jau senei reikalavai szitokio
auksinio laikrodėlio. Tamista jau pa
ilsai bepirkinedamas mažos vertes
laikrodėlius.

•

MABJA DOW1ATT

14 k. Auksuotas (Solld Gold Filladk

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

LINKSMYBE NAMUOSE.

Preke 61.00 už bonka arba 6 bonkoe atsargiai supakuotos siuneziamos bile
kokiu adresu už 65.00, apturėjus pinigini prisakė ar bankini csekl.

Morris Forst and Co.,

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe. f

American Typewriter druka-

fl|

įdėta | puikią skrinele ir sveria

I penkis svarus. Isz viso yra 73
Į litaros ir ženklai.Tą masziną^a—
Įima gauti sekancziuose kalbuose: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis,
■ francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ir skandinaviszkomis. American
| drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po
j $10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti
j isz tos progos^turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziamc
| laikrnsztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų i s?
kalno, tegul prisiunczia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki| tos piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti į
I visus krasztus svieto.
I
Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir pigiaus
Į kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gralį kataliogą kiekvienam kas
į prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus
i pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.
J
COSMOPOLITAN TRADING CO„ DEPT. 6. J 218 FULTON STREET
NEW YORK CITY, U. S. A

Or.O.G. Meine
DENT1STAS.

[

Gueėotiatoms Kunigams iszdir
ba:-Kūnas, Arnetes, Dalai a t iku», Albu, Stulas h wi*uB bažKcrutite*, Amerikoaisska*
rytinius parėdus. Viaohi dirbą aia Wctlawas, Szarnas, Jnos>
1 lieka artistiszkai in )aik|. •
£ tas, K u kardas. Ženklelius,
Neredamoa guodbūaoa Dr-tęs,
< Kepures ir dėl Marszalku^
arba guodotini Kunigai, kad J asu
E parėdus.
'
C darbas butu pridehuMclai atlikta* i r tuona suszelpt *awo tautetj, paveskite ji tikrai
■ lietuwaitiai,

■ Guodotinoms tautiszhetn* ir b*Ž-<
* u»tinem* 'Jraugyztenu fszdirba:-'

Įj slo gali su ia drukuoti ir viso• kiuw Laibuose. Maszina vra

Pittsburg, Pa.

Vieninteliai agengal ant Suvienytu Valstijų ir Kanados.
Dr. Jean Sirrom’s
Dr. Jean Birrom’s
Kepenų Kartuoles
'
Skilvio Kartuoles
61.00 už bonka
61.00 už bonka
Vartojama daktaru Ir Ligonbucziuose po visa svietą.

DRUKAVOJAMA MASZINA

llįŠMg*-

1

T. ANDR USZBWI cz

115 W. DiTlslon St,

CgUUC.

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyczfa.
Gyvenimai viriui Aptiekei.

ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo Išstato auksinius, ar ko
kius kas nor. Darbą savo gvarantuoja.

JOHN’S ELIXIR

IszSydo visas skilvio ligas, negromuliavima,
uegalejiina valgyti, skaudejima krutinės duobiukeje irszonuose, atsirūgima vėjo te negar
džių skystimu, gurgima ir iszputima viduriu,
ėdimą re mos. jautimą lyg guzą arba kamuoly
gerklėje ir negalejima jo nuryti, suspaudime
szlrdie*. gumba, vėmimą rytmety! ir atsikosė
jimą tirsztuskrepliu, kartais labai pajuodavu
siu. prikartejima burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvape, skausmą viduriuose,
tryda, apsivelusy, iszakyjusy ir skaudama lie
žuvy, bėgimą kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno Ir plaucziu, szirdies plakime,
negalejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalime
ar pageltonavim* veido, svaigimą ir skaudė
jimą gaivos ir daug kitokiu nesveikumu, paetnaitezia nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors
viena iss virszui paminėtu ženklu, tai tuojau*
orderiuok John'* Ellxir geriause gyduole nuo
skilvio ligų.. Gaunam su virst 200 padėkavonių,
ant nedėlios. Preke 31.00 už butely, 6 buteliai
už 15.00. Viduriai turi iszslliuosuoti mažiau
siai svky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai
jie yra nesveiki. Naudok John'* Lbver Pilis,
uuo viuuriu užkietėjimo, tiktai 25c už skry
nele. *Indek pinigus ln gromata ir adresuok^
JOHN’S SUPPLY HOUSE SkagoTill j

MORRIS FORST & (0.

Į

SlvVlRP^
O1J VUK ‘

P1TT8BURG, PA.
Mes esame pagarsėję po visas Suv. Vsėstijaa. kad parduoda
me geresne degtine pigiau negu koki-nor* kiški firma ar degtine?
krautuve Amerikoj.
Mes apmokame visas siuątlmo leszaa 4k*s*|šui) in rytus iki
New Yorko ir in vakarus iki Chicagoe anBpirkinhi virssaus S5.00.
Jeigu parsieina toliau sidnsti, duodame Iflhauoeaimti, idant tuomi
pirkėjas parsisiunsdinimo lestas galėtu apkkokaM.
Orderiuojant alunskite pinigus registkaotaMe laieske ar per
Money Orderi ant vardo Morris Forsttdk Cto, Cor. Second

Nerviszki Vyrai.

Avė. & Smithfleld 8t„ Pittabarff, Pa. S
privatistkajii prekia aurasza.

Morris Forst <& Co#»

Kal

/ -■

" TorMy!

Ant H Almeno

•■

Laikrodėlis

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad azioee die
nose asz perkerau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST.
ROOM 504.
CTO FLORO

CHICAGO* ILL.

Ricelslor Watch Co„

C. Bentzon,

P. H. bsx 655, Chicago, III.

Dr. J. Kulis
Lietuviu gydytojas ir klrurgss

3255 B. Halsted st., Chicago, IU
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
vyru. Taipgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokia* limpanoziaa,
užsiaenejusias ir paalaptingaa vyru 11

Czionai su dadejknu yvairiu elektragydaneziu maszkiu ir instrumentu,
ešmu pasirengęs priimti ligonius ir
isztirti jo ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu ass savo
Sraktika paszvencziau vien ant gyymo užeisenejusiu ligų ir pertai
ežendien esu pa sėkmingiausias specijalistas visoj Chicagoi. Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nes jos yra mano terastos ir man
vienam tik žinomos.
Per laiszka
arba 'asabisskai duodu rodą dykai.

jT5

Reikalaujant

LIETUVOS ŪKININKAS
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo
žmonėms, eina iš VUnians kas savaite.

F.PBradchulis

,
.
|
S
1

Ckieago, III.

C(J|t SEC0N0 AVE t SMITHFIELD STREET

Vyram* raikalaujantlsm* pagstbo* pritiunais,
Parsisiunsdinkit^ nrusu
kopija garsaus rsc.pto py ŽaL Na O.O.O.
bame visuose kalbose.
ne apgavlngas vaistus, tiktai recep- ■
ta. Ptrlitui tykitf iria p atara a
»
atsIrgiai.
Szl pssat/a yra vyram* išgriauto* nsrvisa
kos sistemos, kurie per savo jaunyste* klaida* ja
papNdn. Klausykite.mano patarimo. Sustokit*
baudė patentuotu* apcavingur vaistus, e lėktrtta
ku* diria*, "spealaltitus" ir kitu* netikusiu* b*
verte* gydymu*. Nno diržu ae pagyti te, o n uolė
tai vartadaml vaistus su n alky lite pilvo žlebcziojlma, uinuodinslte visa sistema Ir padarysite
•aro liga nelszgydoma.
Daug metu aas kentėjau savo jaunyste* klai
das, nervisskuma. naktiniu* tekėjimu*, ikoka
vyrisskumo, silpna atminty, stoka ambioifos,
neramume, gežiaguma. strėnų skaudejlnsa. visaa 9 _ ajT_
Patentuota* re ra 11atiny nusilpime ir tt. kaip peiksiąs pirkau D varŽS
tortu*. ausukia atsuko, tojau visokia* patentuota* gyduole. Ir viską ka
***•
ir eustetotnaa, vy •
' tik iszgirde*. Ant galo buvau priversta* važiuo
rinku ar moterisskes,
ti in Eropa paaelbo* jlssivotl pa* ganu daktare,
0MfK^k5n>\A 18K auksuotus, dvigubi
kur* mane ir iasgyde.
,
MWlte A^fficjCCTkjkl ' Huntinn"
h. k n Ui,
To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai aį®[.TjffiKę5RpfnOT
? r u. a 1 i s r. Irri* t k u o ta *.
buvo uiraszyti, a*z ir dabar turiu pa* *ave. Kaip
r
ikrai
gūrai
laika
rado
tat tunka yra pagyti nuo tu ligų atz žinau ux
iE'lILlfJ-□^IJTOM1 *ra visur vartojamas
patyrimo, todėl a*z noriu ir kitus pagelbetl. Ka*
Vateft3SJaMijSW gatežinkelio
tarnu,
man epraszy* savo liga, ass tam pasiusiu užpe^įOfgįfVsįįįffl
geriausiai la.ka
iezstvtame lalszke to recepto kopija su patari
laikantis;
gvaranmai* dykai. Ali jau gavau szimtu* laizzku fts
^^
k2SĮ3ueT tuotaa ant 25 matu.
vi*u *zio* izalle* krantu nuo vyru, kurie rasto
Ssy laikrodėly peslua_ kad imdami val*tu* pagal **7 recepte vialazkai dmef C. O. D. ant kiekvieno
adreso, m pavelyj>
R pagijo, teip kaip ir ass.
na teregi* minuoti. Jeigu bus teks kaip rasto
Recepte uiraszyti stipru* be*nevodlngt val- ne, uisinoksk erprraui SS 78 ir atvežimo
| štai ir receptas teip paraszyta* kad vaistu* gall- karstu* ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk
| m* gauti kiekvienoje geroje aptiekoje ui mažu* m vi«no cento. Atmink, kad už toki pat laikro
I pinigus. Gavę recepte, jei ndhoretit* patys eiti dėly kitur mokėsi 135uO. Prie ia<krodelto dar
, in aptiek* užstelluoti vaistu*, tai paraižykite pridedame 14< auksinta laba gražu lenpiugely
man, o atz jum* juo* ežia Chicagoje patirupin*|U ir prltluntiu. At* Setuncziu C. O. D. sėd
1 tzvihoti nuo jus pinigus, arba pąržuotl jumis
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu patemysite
mane kame nors neteisingu, galite tai pagaraytl 900 Central Bank Bldg, Chicago.
szltame paežiams laikrasztyje.
Szl pasarga gal nebus daugiau garsinama,
taigi raszykite man ssiandisn, o gausite to re
cepto kopti* Ir reikalingus patarimu* dykai
tuoj*n*. Szy pasiulltima atz gailu atlikti b* jo
kiu jum* kasztu. Adresuokite:
f

Diduma*: 8% X 11 eolią 18 pusią. Amerikoj ant
metą St?.£5O. Kam rupi Lietuva Ir žinoti ka*
dabar tenai* dedasi, tai užsiraėykite LIETUVOS
^ŪKININKĄ, jame telpa teisingos žinios ii visos
Lietuvos ir kitą kraitą svieto. Kas norėtą užraiyti dėl savo draugą Tėvynėj gyvenančią, metą pre
kė 11.75; Ameriko vienas num. dėl pamatinio 7 et
Agentas: Al. J. Damijormitin, t
3108 S- Halsted st- Ctiica«o, Už.

f

& co.

IVynasl- ~

OFFISAS:

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk tn

GALERIJA MOKSLO
844 South Stata St. Chicago, UI.
Ineiima* Dykai.

Patemyk stebuklus Osteologijos
>>
, „
Fiziologijos
»
„
Neurologijos
m
(,
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiizkoe rasos nuo
lopezfo iki grabui.
Milžiniszkumai ir keistum ai gamtos.

gerų laikrodėlių, žie
dų, armonikų ir kitokių
daiktų. Prisiunčiu liet,
kalbo katalioga dykai.
M. J. DAMIJ0NAITI8, *
8108a. Hahted st. ChicagoJII.

\
/

Baniai kur tn
begi? Nugi pas

Petrą Beleki nes
labai Isztroszkee, o
pas ji galima atsivedyti, nes jis turi
puiku ir szalta bavaraka alų, gardžia
ruska ocziszczena
arielka, cigarus net
iss Havanos, o tastegerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl vestoiu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, • ypaos už tlumocaiu
susikalbėti angltaskal. Ateikite pas ma
ne, o asz Jum patesnnusiu už dyka viso
kiuoee reikaiasne ir-provose. Atvažiavę
isz kitu miesM; gsMte gauti pas mane
geriausia nakvyne./

. Petras fizlakis,
Tikėk Geroms Gyduolėms.

8821 Aubam ■«.,

Attoroej md Coonselor it Ln.

NaatfM Budas'

Chmber of Commerce Bldg. Room 70®

a

t

Box 108, No. South Elght Street, W llllamtburg
Mzooklyn, N. Y.

Tel.Yardi 0046

P. MiBlainis,

.•» Tiktai $5.85

At pirkome ka tik ui g*y-'
nu* pinigus visa laikrodėliu
dtebtuvM sankrasslttu laik
vadeliu už labai pigia kain
K • {prekėj. , Paprastai jarJuoMAI lami Į->S15.OO, bet mes j io»
rnS’ parduodame nž 85.85. Tik
’n/M rai autesueta* su „Han
line” vidunal*. gražt.tgra
viruota*. LUtU H n ta s ant
/5 matu [Užtlkriaima* U
lūkėtu* uivpaustasj avt S! akmens. Gerai Įeik
rodąs, ypetinral geso i eauažiXKK.tu tsksąms 1U. Saitus laikrodėliu- prisiunsime savo leėo.t
a pleike 85.88, ar espgMu su ■ ažymejttnu. kad g<
lite ant ex prašo lalModeU apiiSreU iritada *5-83
expresolež*s užmoMti. Ganiausia raoea lito i y*;
■ui l*k*odbuo asrr viso akžiaca. Parašyk
adrese rtr farda aitkUL
»’£ ?v>.
K

KOZM1NSK1 & YONDORF,

Naujos, Naujos!

73 Dearborn st.

Popieros gromatoms, tokiu dar nebu
vo. Su puikioms kvietkelems, darbinio>u vargszu, laisves dainelėmis. 8u pa
veikslėliais ir eražiausiais krtsztelia s
Kaa prisiuna išvyniojęs sidabrini lOo ir
marke už 2c, tam prisiusiu puse tuz no
ui^pažiūros; & tuzinus už 61.00.

Ęanklerlal.
Mes skolljame PINIGUS ant turteny- j
UzrastoS ■stotinos: Maajauv
biu ir Jei tu rengiesi turteoybe pirkti
I mum veistai yra pasekmingiausL gydo daugybe
mes su džiaugsmu ptogelbesime, pasko {ligųPlauku* tikrai ataugina, įlinkima, p.eitlindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas Į kanas, papuerku* ir daugel Utu ligų *u naujau
Į siu bud u Ridikai gydymas, paraižykite po*
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai
ProL J. M. Branda*
apmokami dosniai.

Ne w York ABrooklyn, U. B. A. >

Į -• ■

/Vi

i

Tll

i

,4-13)

y. J. PETKON,
Brookton, Maai.

1JOS N. Malu Ilj

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at<
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasirfle tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
*
i
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemoraliŠkus sapnus, nub&gimus sčklos, patjrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
,
'
. ,
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*
.

i

m

Offlu* atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietų Ir »«
aut 6 iki 7 vakare. NeMlion ir šventadienem nuo 10 iki

CTiicago IVledical Clinic,

344 S. State Street,

arti Harrison ui.,

CHICAGO, ILL

Szaltinis Sveikatos

I

Plaukiantis Sergantiems. I
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
ir leisti jai įsisenčti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba
včl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą prie D-ro
E. C. 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 ir būna linksmas ant visados.
<
> Daugumas stebisi, klausdami, kokiu biįdu 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
Nevb Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiurja pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei
škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligbs. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
išgydyta nuo
įlydytas nuo
Kad iŠ šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moterį
ir reumatiMnobeitos
matyt iš daugybės padėkavonių
vidurlne8
užsisen«duitos vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- M^vidicziene
jon.nzabukevicre stitutuijpagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, Westwood,
Į
Box86, Botte^paduudamc
čion kelias:
Garbinga* Profetorlau;
Telk)i priimti nuo manęs, prasto* žmonoa
Širdingu ačiū už Iftgydymf manę* nuo nereguHariikoe ničnesinč*. varginusio* mane per «
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strtno**, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas gal y o* ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi
apsistojus baltosios vėl mane naikino. Per vi
są tą laiką perleidau daug visokių daktarų ir
(uvartojau daug visokių altejų bei vynų, bet
vęltal Ir tik kada apratiau tavo ligą jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai tžgijau. Imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tamstai iirdingą padčkavonj
T. Vvilockient
70 Saratoga St,
Coboes, N. T.

Dangįfall* Profetorlaa ir SpeoUllite:
Su linkima ėlrdiia pranešu Tamlvtal. kad
eitu visai sveika* ir liuoca* ano reumatizmo
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojote
ir ttrėuote, kurie mane teip buvo euvarginą,
kad rot paėjau; perleidau daug daktarų vadinutlų tave ipeciallitali, bet vis be naudot, kol
nedasigirdau apie jųtų ganųjį latUtutą, per
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatą, nš ką •siu dėkinga* ii žirdies Drui E. C. Collin*. ve
lydama* pa* jį kreipti* ▼illemi tavo tautiečiam*. Išgydytasis,
Augustas Boltla.
1*45 Hudson SL,
Allagbeny City. Pa.

Miela* Profesoriau:
-t ,
Pranešiu Tomistai, jog esiu pasveikę* Ii Il
go*, nuo kurios man* gydėte — .pertankeus *
ilapintmo, uždegimo pūslė*, lytiško* silpny
bės, nubėgimo rėmens, nemigos, nerviškumo,
skaudėjimo strėdbse ir abelno nusilpnėjimo
kaip yra apraiyta Jųsų knygoje ant*pu*l. 98
Vadovas į Sveikatą. Jųsų speciališki vaistai
mane galutinai Išgydė ir dabar džiaugiuosi ii
savo laimingo šeimyuiiko gyvenimo Dėl artymo meilė* nosių aitą pagarsinti apie tai savo
vientaučiam*, esantiems tokiame padėjime
kaip mano, idant ir tie galėtų atgriebti savo
sveikatą ir bųtl Js minzsi'
Pr. Mau-i.na*.
4
Box 3S5,
Mystic, Iotc.

Chicago, III.

(Tarpe»®-totfkl. ir 83-io PI.)
Oyduoles nuo spuogu, pilnai issgydanTdspho^s Varde 6012.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 vidutaakezlo. czioe, tik ui I2.C0.
Papraszyk daiiuretojo prie dura lieiuvtszkos
Jei nusilpneje plaukai slenka, retl.galKnygos, visai dykai! Atsiszauklt sziadlen.
va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
844 South State St. arti Harrison duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke
CHICAGO, ILL.
tik 12.00.
iszmokti daillte MtoRfti be mokintojo pa
Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelauk
E. E. Uorner LaSalle & Washlngtou st*.
toliau,
vartok
jas
dabar,
nes
tol
i
aus
ja
CHICAGO, ILL.
preke bus triguba. Norintis atsakyme ke mis).
Telephone Main 3643.
gauti su rodą, tsprialuneaia 10c. stempoWieolnt«lis lletuvvyi advvokitas, baigei
mis. Nno musu metodos tukstanosiai
15, StatttonHh,
New York.
znolslf jurisprudencijos czion Amerikoj
pasigelbejo. Paraižyk aiszkiai ka nori.
Weda prowas kaip clwili*zkas teip n
kriminaliszk&s vrisuose suduos*.
Koenigsberg Specialiste,

Be*. 8112 S.Hal*ted arti 31 mos.

,,

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Tikrosios turi musu parasza ant kamszczio.

• Musiį Preke Tiktai $6.75.

CHICAGO,

AVY

rilius, gi esmes, dainas irtt. Labai naudinga
dėl gtedorių, kliubų, draugysczią, veselių. vakariuszkų ir kitokių pasilinksmininių. GeriausisdalykasdelužbovyjvmosveMuzika yra padaryta ant atskiriu adatinių volelių. Kartu su vargonėliais duodame 3 volelius už dyką, bet jų galima

| vojama maszina yra reikalinga
j dėl kiekvieno žmogaus. Su ja
II galinta drukuoti teip greitai ir
f
kaip su maszina
100. Kiekvienas be jokio mok-

į

Chicago Metai Clinic

Teleronas: Canal 7082.
Teiefonuot galima iss kiekvienos
apttekos.

Jei sergi teipgi negromuliojimu, tai Dr. Jean Birrom’s Skilvio Kartuoles
reikia vartoti drauge su Plaucziu Kartuolemis

kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mokslo visokius niarszus, valtcus, polkas, kad-

gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen
tus už voleli.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo
lelių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 augszczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.
Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Conccrt Roller Organ, 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 $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko
už $10.00.
*

i
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Grajyjattia maszina arba vargonėliai, su

8^gfi3WlL«4iĮ|Ąlfįį^^gBjK.

AMERICAN

p/*

Žmogus gali gyventi daugeli dienu b* maisto ar vandens, bet be deglo
(kvėpuojamo oro) jis mirszta in kelias minutes.
Žmones isz tikro serga tiek pat nuo iszalklmo deglo, kaip ir nuo štoko*
maisto — nors degia yra liuoses! Kodell Todėl, kad jei gleivines Rieves tavo
plauosiu hera sveikame padėjime, tai kraujas negali sugerti deglo per delikatnas sienas oriniu oeliu.
*
♦
Dr. Jean Sirrom’sPlaucziu Kartuoks pagimdo sveika padėjimą plaucziu
audiniu ir gleiviniu plėvių iszklojancsiu orines aeles. Tai yra tikru vaistu
nuo Kosulio, Szalczio, Karsztines ir Bronchito — gydykla nuo sun
kesniu ligų plaucziu — Pneumonijos ir Džiovės.

GEM ROU-ER ORGAN_PREKE TIKTAI $5.00.

'
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Pasirodavyk su. Lietuviszku Daktaru

Oras, kūrino mes kvepugaioe

Agents VVholesale Watch Co,
1267 Broadway,
New York.

^į

.

Kauno gub. Ssauliu pa svieto.

Laikrodėlis (noteritaka* ar vyrltzk**, uždaryta* ar adara* >
Klgino ar Wal*ham viduriai*, 7 akmeniais Galvele
užsukamas ir nustatoma*. Lukaztai Ir viduriai gvarantuoti ant BO metu, peozeti* kiekviename laikrode/ lytoJeigu-gi tamiata sziek-tlek nusimanai apie laikrodėlius.
• tai tsipgt. be abejone*, žinai, kad paprasti laikrodininkai
juos po 120 ar $30 pardavinėja.
Mes esame DIDŽIAUSIAIS laikrodėliu pirkliai* Ameri
koje. Turim* reputacija TSI8INGCMO, per ilga* meto*
Uždirbta. Tamlnaųtall REMTIS ant visko ka mes sakome.
Jeigu tamista atrasti, kad menama* laikrodėli* ir retežėli*
nėra tokia kaip mee- ji persta tome, sugražink ji mum*, o
mes tomistai sugražint tne t am itt o* inmoketu* pinigu*.
Kiekvienam pirkėjui, ordenuojant ūmam laike, duosime
DOVAKAI 14 k. AUKSUOTA retežėli (gvarantuota ant 10
ntetuj. M.00 verte«_
Priaiunsk mum* tamiata 50o (2-oentineml* markam!*), o
likusia suma, 39-Č0. užmokėti tamitta tuomet, kada laikro
di »tvež ir apžiūroje* ji Exproto ofite tu vitkuom tutikil.
Arba gali tamiita pritiunttl mum* vilas pinigus, 110.00, it*
kalno, o ms* tamistai laikrodėli per paczta ar per paduota
araziausia Expreso efiaa priitantime.
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Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. 8.*. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų,
N u bėgi m o sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu.
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys.nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus4 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 ti
kros pagelbos.
—
Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof.
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 dadėta 11 apsireiškimų geiftančio kūdikio pas motiną viduriuose.
Kam sirgti Ir varginti savą jei lengvai galj boti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINŠ, Medical Institute, IMI. 34th St, Nei York City, N.I

