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to kareiviai ir naudojasi, o fico ir Naujame Meiice keli be abejonės, gerai supranta šarvų ir patronų neprisilai etas. ” Tokias žinias praneša gų ir karo metų? Teip ren
kad jie randa teipgi griuvė vulkanai arba ugnįakalniai, užrubežių bankienai ir jie kant išduotų šiam dalykui telegramai iš ifiusų krašto. kant atstovus, kaip pas - mus
siuose nemažai svaiginančių kuriuos laike už suvisu užge ant žodžių, be atsakančios parėdymų.
Bet ir iš kitų valstybės vietų dabar daroma, durnoje netu
Amerika.
gėrymų ir negali susilaikyti susius.
gvarantijos, neduos carui pi 8. Uždraudžiama visokia eina tokios-pat žinios. Visur rėsime, kas mus reikalus gin
Pereita sanvaitę baisi ne nuo ragavimo, tai, kaip laik
nigų. Durna gili ir pačių sauvalė ir prievarta prieš iš kelių tūkstančių rinkėjų tų.” Teip galvodami, fabri
- Maskolija.
laimė atlankė
Amerikų. raščiai paduoda, jie sušaudė
konstitucijų viku kitaip ap bent kokių ypatų, o teipgi teatvyksta vos po kelias de kų darbininkai atsisakė nuo
Smarkus žemės drebėjimas ir visai nekaltus žmonis.
Durnovo ir Witte su savo dirbti, gali jų padaryti tikra, dievnamo iždo, arba privati- šimtis, kartais po kelius šim durnos ir reikalauja įsteigia
atlankė miestų San Francisco Kiek lai^e žemės drebėji reakcijonieriška politika vi o ne tokia kokių HVitte ir ca škus turtus.
tus. Dėl ko teip yra, tuo mojo susirinkimo, išrinkto
ir kitus aplinkinius. Mieste mų pražuvo visokiuose Kali sai nužudė įtekmę Maskoli- ras nori žmonėms duoti.
4. Uždraudžiama reiktlau- tarpu sunku tikrai pasakyti. visuotinu lygiu, tiesiu ir
San Francisco mažai išliko fornijos miestuose žmonių, joj, todėl nežinia, ko dabar Žmonių atstovai: nepasiduos ti nuo gyventojų pinigų rei
Galbūt, vieni negali suva slaptu balsavimu. Ir kų gi,
namų,bet ir išlikę drūčiai pa- tikrai nežinia, kadangi griu bandys dar griebtiesi. Atsi juk lengvai.
' .
kalams uždraustų draugysčių žiuoti dėl kelių blogumo; ki skaitytojau, pasakysi šiteip
gadyti. 300000 žmonių be vėsiai dar neišjieškoti ir jų buvę rinkimai parodė, jog Taigi iš dabartinių atsiti ir susibendravimų, o teipgi ti gal nenori varginties, ne
manantiems?
P. A.
turi pastogės, gyvena šėtrose, teip urnai išjieškoti negali Wittė ir Durnovo labai ma kimų dar nieko negalima ir visuose tokiuose atsitiki
sitikėdami, kad iš tų rinki
,L.
U. ’
trūksta jiems maisto ir dra ma.
Kaip apskaito, vien žai turi pritarėjų, o be prita spręsti apie Ateinančių laikų muose, kuomet toks reikalą*, mų kas gero išeitų; kiti vėl
Vilniaus gub.: Švenčiony
bužių, kadangi drebėjimas nuo žemės drebėjimų, ne rėjų negalima kraštų valdyti prietikius Maskolijoj. Rei vimas esti palydimas grūmo
gal nė patys nepasakytų, se išrinkta į durnos atstovų
žemės užėjo naktyj, kada skaitant sudegusių, sugriuvo bent konstitucijonališkai rė kia palaukti, -o neužilgio pa jimais ir prievarta.
kodėl jie nevažiavo. Ar šeip
žmonės jau miegojo. Jie su apie 80000 namų, neskaitant domuose kraštuose. Londo matysime, kas bus. Šiuom 5. Uždraudžiama pakursti- ar teip, sunku tuom tarpu rinkikus 2 kunigu ir 1 bajo
kilę, spėjo, vos gyvastį išne bažnyčių, visokių biurų ir di no laikraščiai mano, jog Wit- kartu, teisybė* rodosi, revo- jimas ir privertimas fabrikų, pasakyti, kas visuomenei bu ras; iš 828 rinkėjų atvyko
šti. daugumas iš skylančių delių ir mažesnių pardavy- te-Durnovo, pamatę, kad-ne liucijinės partijos įtekmė dvarų arba kitų darbininkų, tų geriau: ar kad visi, kas tiktai 19; Eišiškyje — 5 ku
namų išbėgo vienuose mar nių. Iš didesnių mūrinių paisant ant visos prievartos Maskolijoj sumažėjo, kadan o teipgi pardavikų ir kitų tik gali, stotų į rinkimus, ar nigai, 9 bajorai ir vienas val
škiniuose. Nuostolius žemės triobų išliko mažai, kadangi ir stabdymų, žrųonės į durnų gi žmonės savo viltis deda tarnaujančių pirklystės ir kolai nebus perkeista nė pati stietis; Ašmenoje — 9 kuni
drebėjimų padarytus skaito tokios griūva greičiau negu išrinko daugiau rando prie ant durnos, bet jeigu apsirik pramonės užvedimuose ir na durpa, nė rinkimų tvarka, gai, 8L_bajoras, 5 valstiečiai
šimtais milijonų doliarių.
mažos medinės, kurios išlai šų, durnos nešauks, bet prie tų, tąsyk sukils visi prieš ca minių tarnų -=- prie pameti nėmaž nerinkti atstovų. Tiek ir miestelėnai; Vileikoje —
8 katalikų kunigai ir 8 sta
Narni} griuvėsiai užsidegė; ko geriau žemės drebėjimus; šingi Wittei maskoliški laik ro raudų.
mo darbo ir užsiėmimo, o tegalima tiktai spėti, kad čiatikių, 7 bajorai, 1 mieste
o kad žemės drebėjimas išar todėl miestuose, kur tankiau raščiai, taigi geriau prieti Užrubežių laikraščiai gar teipgi krautuvių, magazinų, tos durnos, kuri dabar yra
dė vandens traukimo įtaisas, siai atsitinka žemės drebėji kius Maskolijoj pažysta nti, sina, buk rūme, kur bus du dirbtuvių ir kitų savininkų renkama, bus skurdus, gal ir lėnas ir 25 valstiečiai; iš 1228
rinkėjų buvo susirinkę —
tai ugnies negalima buvo ge mai, kaip autai Japonijos so- netiki, kad Wittė drystų tų rnos susirinkimai, parengė du — prie uždarymo.
labai neilgas gyvenimas. 370; Lydoje išrinkta 2. kuni
sinti, kadangi gesintojams stapylėj,' nestato augštų mū padaryti, kadangi sukeltų kambariai patalpinimui po 6.Uždraudžiama yalsčio- Viena, patys rinkimai yra
truko vahdens. Mat Ameri rinių triobų, bet pasiganėdi- prieš savę visus Maskolijos ros šimtų kazokų ir kitokių nims sau valiai, be leidimo teip painiai sutaisyti, kad gu it 6 bajorai.
kos miestuose nėra šulinių, na mažoms, medinėms.
žmonis, kurių jau nė geriau kareivių. Gal raudas kazo- tam tikros valdžios, atstati vargiai ar pateks dumon ti- Dvarininkų ir savažemių
todėl pagedus vandens trau Dėl nelaimės pasiekusios siai apmokama kariumenė
kančiais misllja durnos nėti nuo vietų: mokytojus, kriejie žmonių atstovai. An Kauno apskričio susivažiavi
muose išrinkta: 8. Daugir
kimo įtaisome, gy ventojai at Amerikų, . visi veik civili negalėtų suvaldyti.
atstovams lupas uždaryti? valsčių raštininkus ir išrink tra, visur po visų valstybę po
das,
8. Mackevičius, gr. V.
siranda be vandens. Baisus zuotų kraštų randai išreiškė Randas džiaugiasi, kad Tegul bandytų tų daryti, o tus valsčių ir kaimų valdi licija su kazokais ir dragū
gaisras siautė kelias dienas Amerikos randui sanjausmų, Prancūzijos bankieriai paža-. jau nė jokia galybė caro ne-' ninkus, jmesukakus laikui, nais jau išrinko visus, kas Tiškevičius ir R. Nelovieckis;
Ežerėnų apskrityje — V.
ir naikino tų miesto San kaip koks randas pasiūlė net dėjo paskolinti pinigų,su ku išgelbės.
ant kurio jie buvo išrinkti. žmonių butų buvęs skiriamas Kvinta, K. Svionteckis, dr.
Francisco dalį, kuri išliko pagelbų, bet Amerikos ran riais caro randas gali uždeng Popas Gapuu prapuolė.
7. Uždraudžiama kaimų ir atstovu. Be to, jei durna ir
nuo žemės drebėjimo.
das svetimų randų ptfgelbų ti iždo nepriteklių per du Vieni mena, ,kad jis likosi valsčių susirinkimams atsisa įstengs sumanyti kokį svar Zaborskis, kun. Bačkis.
susivažiavi
Nors amerikonai,apskritai, atmetė, kadangi nelaimės au metu, o paskui vėl truks pi revoliocijoniejjų užmuštas. kinėti nuo darymo nutarimų bų žmonėms įstatymų, tad Dvarininkų
mažai rūpinasi apie ideali kas Amerika pati galėsianti nigų, kadangi nepritekliai Gapono vienoj draugai užti apie išdėstymų iždo, viešų, valstybės taryba, panorėjusi, muose išrinkti: Telšių apsk.
škus reikalus, bet šita baisi ganėtinai sušelpti, bet aukas nuo tūlo laiko, jau nuo tur- krina, kad jfs yra laikomas valsčiaus ir naturališkų mo gali visus durnos sumanymus — S. Voitkevičius (MilošaiČių dvarininkas), K. Parčevnelaimė sukrutino ir jų šir iš gero noro žmonių sudėtas kištos karės, kas metų būva synodo kalėjime.
kesčių ir priderysčių, uždėtų atmesti, ir kad teip ištikro skis (daktaras), M. Brenštei
dis. Aukos sušelpimui ne žada priimti. Todėl aukas ir juos caro randas uždeng Besarabijoj atsibuvo rin ant kaimo draugysčių sulyg bus daroma, galima išanksto
laimingų žemės 'drebėjimo sušelpimui Californijos žemės davo' vien paskoloms svetur kimai viešpatystes durnos at įstatymų, o teipgi uždrau pasakyti. Pačių gi svarbių nas (rašytojas) ir kun. Jaruaukų pradėjo iš visur plauk- drebėjimo aukų renka ir vi- užtrauktoms.
Prancūzijos stovų. Visuę falinėje demo džiama valsčionims atsisaki jų* vadinamųjų pamatinių laitis (Rietąvos dekanas).
"Šiauliuose: — EI Balčiū
~ ti. Dėjo ir deda pinigus ' šokiuose Europos kraštuose. bankieriai pažadėjo caro ran kratų
konstitucįjonajistų nėti nuo pildymo šių pride valstybės įstatymų durna iž-. nas, L. Lopas (buvusia Dor
turtingi . ir beturčiai, vieni Sušelpimui neturinčių pa dui surinkti 1 milijardų kandidatai, taigi vis tVittės rysčių.
'
maž neturės teises svarstyti.
duoda iš • tikros širdies, kiti stogės San Francisco gyven frankų Prancūzijoj, kitų gi priešai; draugų ir pritarėjų 8. Prasikaltę nepildymu Visa tai suprasdami, fabrikų pato veterinarių instituto
norėdami vien savę pareklia- tojų kongresas paskyrė 2 mi milijardų apsiėmė surinkti durnoj jis turi labai mažai. šito nutarimo tampa baudžia darbininkai, kur., šviesesni, studentas, baigusis dvųsiškųmuoti, pagarsinti. Į trumpų lijonu doliarių. Visokiuose bankieriai kitų kraštų, bet Taigi jis jaučiasi, kad nega mi administratyvišku keliu visai atsisakė nuo rinkimų. jų šeminarijų), Ant. Buišas
laikų sudėjo
milijonus. gi Amerikos miestuose iki caro raudas dar tų pinigų ne lės ilgai laikytieji aut mini- areštu iki 8 mėnesių arba pi- Peterburge rinkimų dienų (baigusis Mintaujoje 5 gim
Darbininkų organizacijų au panedėlio dienai sudėta 34 gavo. Vieni bankieriai teip sterių perdėtinio urėdo. Jo nigiška bauda iki 500 rubl.. jau nuo-pat anksto darbinin nazijos kliasas), Pr. Čiuviskis,
kos vien iš Chicagos skaitosi milijonai doliarių, neskai gi tiek pinigų negali carui išleidžiamas laikraštis „Rus Šitas nutarimas pradeda kų gyvenamuosiuose miesto J. Strazdauskas ir St. Jur
dešimtimis tūkstančių dolia- tant dovanų daiktais. Savi duoti, reikia juos surinkti ėtoje gosudarstvo” jau dabar savo veikmę tuojaus po jo pakraščiuose priplūdo aibė gaitis.
Ežerėnų apskrityje išrink
rių, už tai milijonierių, suly ninkas Chicagos galvijų nuo žmonių. Jeigu žmonės garsiua, kad pasitrauks nuo viešam apskelbimui.
kazokų/ raitųjų ir pėsčiųjų ta: Rom. Brinklys (Pandėlio
ginant su jų turtais, aukos skerdyklių,Armour, išsiuntė į nenorės imti maskoliškų bon- vietos, prašo atleidimo už vi Vilniaus, Kauno ir Gardi žandarų, policijos. Visi na
nedidelės: didžiausios Chica- San Francisco kelis vagonus dų, tai dar iš paskolos gali sų piktų, kų padarė. Bet ar no general-gubernatorįus ge- mai, kur turėjo būti- rinkėjų valsčiaus vaitas), Ign. Vala
vičius (Jūžintų valsč., baigu
gos pardavynės: Fairo, Sie- su mėsa, dešroms ir kitokiais nieko nebūt. . Teisybė, ma darydami piktų nežinojo, neral-leitenentas
susirinkimai, buvo policijos sis miesto mokyklų), Juozas
gel ir Coopero, Boston Storo daiktais.
skoliškas randas sutinką mo kad blogai elgiasi? Laikra
apsupti. Išrodė, tartum rin Kubilius (Panemunėlio vai.,
Kršivickis.
davė po 2000 dol.,'tai išpuo Nors miestų San Francisco, kėti dideles palukeuas, duo ščiai išskaitė,, kad Witteikėjai yra pikčiausi ir nedo- buvusis Kauno seminarijos
la mažiau negu auka 10 c. nuo jo užsidėjimo jau kelis da bankieriams už tarpininVilniuje yra vieša valdžios riausi vyriausybės priešinin
Durnovo valdant Maskolijoj,
mokinys), Jok. Mikėnas (Akpaprasto darbininko. Chi- kartus atlankė žemės drebė kystę didelę provizijų, bet ir 8000 žmonių likosi sušaudy skaitykla, kurioje yra nema kai.
Užtat
gali pasi nistvos v.), Jon. Meldus
cagos bažnyčiose pereitos ne- jimai ir nors jį, galima saky tie bankieriai neprivers juk
tų arba pakartų,. q 16000 iš ža ir lietuviškų knygų. Jo džiaugti, kad nedaug kur jų (Tauragnų v.), Tam. Stašiu, dėlios dienų surinko apie ti, dabar veik suvisu išgriovė, žmonių nešti savo pinigus,
Didesniojo Peter
gabeno į šiaurinius Maskoli- je yra ir senų, labai retų teatėjo.
70000 dol.. Prezidentas Ro- nutarta jį atstatyti toj pačioj sušelpimui silpnai ant Bavo jos kraštus, be sūdo 80000 knygų. • Naujų knygų, ku burgo pusėje ir daugelyje nas (Smalvos v.) ir K? Talačosevelt, kurio asabiškus tur vietoj, kur buvo. San Fra n- sosto besilaikančio
caro.. sukimšo į kalėjimus. Juk rios dabar spausdinamos, te kitų miestų fabrikų darbi ka (Breslavo v., nemoka lie
tuviškai).
tus skaito teipgi milijonais, Cisco turėjo 450 tūkstančių Reikia dar todėl palaukti,
toki darbai šaukiasi atmoni- nai yra nedaug: mat* ne visi ninkai nėmaž neatėjo į rinki Miestiečių ir miestelėnų
davė sušelpimui žemės dre gyventojų, o kad skaitlių ne kų Prancūzijos ir kitų kraštų
leidėjai tuo tarpu atsiunčia mus; jei kur ir susirinko, tad,
jimo!
' . J
rinkimuose, visuose Kauno
bėjimo aukų 1000 dol.. Jį turinčių pastogės, dabar gy žmonės darys, kada ateis lai
jiems savo išleistas knygas. ar nagaikos bijodami, ar ko
gub.
apskričių miestuose, iš
vienok sugėdino prezidentas venančių ant lauko, šėtrose kas nešti carui pinigus. Juk
Taigi toje Vilniaus skaitykla ki neišmanėliai. Nėjusiejie
rinkti
vieni žydai: Šiauliuo
svetimo krašto, • kuriam drū ir parkuose, paduoda ant 800' bankrutai paprastai siūlo sko
(viešoji biblioteka) prašo da- darbininkai šiteip teisinasi: se jie buvo norėję balsuoti už
tesnis teip skaudžiai likimo 000 galvų, tai jau iš to gali lintojams dideles palukeuas,
dar visų žmonių, kurie leidžia „Ktfi męs rinksime? Gere* krikščionį grafų Zubovų, bet
užgautas kraštas daugiau ma matyti, ko^ių baisių ne bet jeigu neturi kų užstatyti,
kokias lietuviškas knygas ar aniejie musų draugai jau se jis neprisiėmė būti atstovu.
Iš Vilniaus.
blogo negu gero padarė: Me- laimę atgabeno paskutiniai skolintojai pinigų neduoda.
laikraščius, siųsti jiems viso- niai yra policijos išrinkti Krikščionių balsai čia pasi
xico prezidentas Diaz davė žemės drebėjimai.
Visų Europos kraštų laik Vilniaus jeneral-guberna- ko bent po vienų egzemplio Vyriausybė, sukišdama4 ka skirstė terp 100 kandidatų,
30000 dol., taigi kur-kas 23 d. balandžio, mieste raščiai gana perserginėjo torius išleido sekhntį padava- rių, idant žmonės, kurie at lėjimus išmintingesniuosius
iš kurių daugiausia teko
daugiau.
San Francisco vėl davėsi jau žmonis prieš dėjimų savo sun dyjimų, truputį sudarkytoj eina tenai pasiskaityti ir jie- darbininkus, neleisdama su balsiu inžinieriui Belskiui; jis
Jieškojimui užmuštų po sti gana smarkus žemės dre kiai uždirbtų pinigų į Ma- lietuviškoj kalboj:
ško tenai lietuviškų knygų, sieiti ir tarytis, neduodama buvo išrinktas nuo Kauno
namif griuvėsiais sutraukė bėjimas, kuris traukėsi 3 se skolijos rando paskolas. Be
galėtų
gauti, ko nori, ir to rinkti dideliai visuomenės gub. lietuvių atstovų į MasNUTAĖIMAS,
kariumerię ir vietinę milicijų, kundas, bet šiuom kartu nuo abejonės tie persergėjimai
kiu
budu
susipažintų su lie daliai
(neturtingiemsiems kvų, kuomet ten lapkričio
bet terp šitų dievaičio Marso stolių ir nelaimių negalėjo nepasiliks be pasekmės. Gal kurį būtinai turi pildyti gy- tuvių raštija.
(,,
Lietuva
”
žmonėms dumon rinkti atsto mėnesyj buvo susi važiavę iš
gentojai Vilniaus, Kauno ir
vaikų tuojaus užgimė dideli padaryti,
kadangi ,visos todėl bankieriams nepasisek Gardino gubernijų,* išduotas siųsdavo visus savo išlei vų kaip ir vigai neleidžiama. visų Rusijos kraštų išrinktienesutikimai, kurie kaip kur triobos, kurios galėjo su ti surinkti tiek pinigų, kiek
sulyg augščiaujiio paliepimo, dimus, bet jie gryžo atgal; Musų krašte fabrikų darbi jie žmonės.
daėjo iki besišaudymų.
griūti, sugriuvo jau laike carui reikia uždengimui jo išleisto 29 d. sausio, 1904 me sugryžo net Lalio Žodynas. ninkams teleidžiama Vil Paskutiniai durnos rinki
Kadangi iš kiekvienos ne pirmutinių, ilgiau besitrau iždo nepritekliaus.
Rd.).
niaus gub. tiktai vienas rin mai Kauno ir Gardino guber
tų.
laimės mėgsta naudotiesi vi kusių drebėjimų.
I
u
Davėsi To negana. Jeigu caras 1. Uždraui ma visokį su*
kėjas, Gardino gub. — du, nijose bus 8 d. balandžio,
sokį niekšai,tai ir mieste jausti teipgi žemės drebėji sušauks durnų, tai į jų išrink
Damos rinkimai.
Kauno ir Suvalkų gub. 'visai Vilniaus — 27 d. balandžio.
ant gagan Francisco atsirado toki mai tūluose kraštuose Naujo ti žmonių atstovai teipgi tu sirinkimai nai>uQi
neleidžiama darbininkams Tomis dienomis susivažiuos
,,
Kaune
apskričio
žeminin

tvių ir rinkų. įtaii
nenaudėliai, kurie plėšė ne Mexico ir^Goloratloj.
rės tiesų išreikšti rinkėjų var
_apie susi- kų ir kunigų susi važi aviman atstovų rinkti. Toki-pat du visi rinkėjai gubernijų miegyvus ir sunkiai sužeistus. Apart San Francisco* pa du krašto norus. Juk įsta silaikant įsta
KSo,
teip įgaliotinių rinkti iš tūkstan rnos rinkimai ir visur Rusijo Stuosna irišrinks Kauno ir
Pas vienų rado kišeniuj daug skutiniai žemės drebėjimai tuose, net Wittės apdirbtos rinkimus nuo
čio septynių šimtų keturių- je. ,L.U.’ Red.) atstovų, Vilniaus gub. po 6, Gardino
nukirstų pirštų su auksiniais daugiausiai nelaimės atgabe Maskolijai konstitucijos, pa. ir darbamfe a
iems prieš dešimtų teatvyko vos ketu- stengiasi pasidaryti sau pa — 7 atstovus jau. tiesiai du
ir deimantiniais
žiedais. no miestuose Santa Rosa ir sakyta, jog nė jokios tiesos mams, . nu
\ (pavojiil- riosdešimtys vienas. Šiau lankių durnų, kuriA pritars mon.
. .
- Mat toki niekšai brangina San Jose. Abudu mieste negali būt pildomos, jeigu valstijos
liuose iš tūkstančio keturių kad ir biauriausiems val 18 d. kovo, Šiaulių ,,Audi
giems
valstij
viešų
tvarlaikų, nenori daug darbo pa liai, turinti po kelias dešim jų neuštvirtins viešpatystės
Argi męs torijoje” buvo vėl durnos pa
dešimtų trijų rinkėjų teat džios darbams.
švęsti maustymui žiedų nuo tis tūkstančių gyventojų, li durna. Taigi ta durna gali "
galime
eiti
išvieno
su tokia sikalbėjimai. Buvo susivavyko
šešiosdešimtys
septyni,
nešiojipirštų, tai juos su pirštu ka kosi teipgi beveik suvisu že neužtvirtinti ir teip didelės
vyriausybe,
kuri
lieja
musų žiavę aplinkiniai mažiejie
mas ir
Ugne šau- kurie išrinko dvidešimti
poja nuo rankų.
mės drebėjimų išgriauti.
vienų įgaliotinį* terp jų — brolių tarauju, kaip vandenį, dvarininkai ir kunigai kle
paskolos, kokios caro randas
- Karės ministeris prisakė Laikraščiai garsina, jog po reikalauja, be kokios caras nančių ir
trylika
kunigų. Rinkimų kuri tyčiojasi iš visų žadėtų bonai: jie sau „rinkėjus at
stietų ir
ašių įrankariumenės viršininkams pabutas
nuo-pat
dienos buvo jų laisvių, kuri visoje valsty stovu rinkėjams rinkti rin
negali
užsilaikyti
ant
savo
- tikro datau,
tėmytus plėšikus tuojaus be paskutinių žemės drebėjimų
pardavimas dragūnų ir policijos apsiau- bėje apskelbė aštriųjų apsar ko. ””
leidimo, o
jokio tirinėjimo peršauti Iš atsidarė kalnuose prie Pači-

POLITIŠKOS ŽINIOS.

IŠ LIETUVOS.

Iš Holytown, Škotijoj.
ją. Ką Amerikos randas da lietuvių gyvenimą; priminė, bažnyčių, klebonijų, kapinių
Šitamė^’mieHtelyj lietuvių rys, pamatysime. Kada lai kad jaunimas jau su vis ne ir kitokių vyskupų biznių ir
yra 26 aįjSlivedusių poros, o ke karės pietinėj Afrikoj paiso lietuvystės, greit ame- musų lietuviai visiems gau
įpie 70 p£frienfų,bet apšvieti anglijonai gabena į Afriką rikonizuojasi. Nupeikė Chl- siai dovanas neša. Už tas do
m a s ir teįneš reikalai jiems arklius jiems karėj reikalin cagos jaunimą, kuris vien vanas 'kartais, nuvažiavę į
Iš Seuapilės, Suvalkų gub.
visai ne i^plJi’Čia yrą Švie gus ir būrų atstovai reikala tesi valkioja gatvėmis ar ant bažnyčią, gauna nuo policiŠiomis dienomis (kovo 8—
sos Dr-tės kuopa susidedanti vo uždraudimo, tai preziden balių, o dainavime visai ne- stų su knipeliu per galvą ar
9 d.) prie Marijampolės ba
iš keturių sąnarių. Laikraš tas Roosevelt, lyg ant išjuo silavina, nes mat Dr-tės cho ba ir revolverio kulką. Už
žnyčios dalino žmonėms lietu
čių ateini: į,Vienybė”, „Lie kimo būrų, daleido jiems re.daugiausiai dainuoja mo tai revoliucijos naudai,suviškai spaudinius'' atsišauki
tuva”, „Darbininkų Balsas” gaudyti ant jūrių laivus ga terys, kurios turi jau namus šelpimui musų locnų reikalų
mus — ,,Gerieji darbai sočiir „Katalikas”. Kurie .laik benančius karės kontraban apžiūrėti, o jaunų merginų laikraščiuose beveik ne buvo
raščių ne^kaitA, laiką pralei dą. Pažiūrėsime, ar tokį at labai mažai yra, joms mat ki pagarsintų aukų nuo čia
jalistų!” Tame popiergaly
Lietuvių mokytojų susi- je prirašyta ant socijalistų
džia rank'tfs sudėję, daugiau sakymą duos ir caro ambasa tokį idealai galvoj sukasi ne nykščių lietuvių; sudėta vos
*
važiavimas.
visokių nebūtų daiktų. Kaip
gu lavinimąsi dailoj. Ištiesų du sykiu po porą doliarių ir
siai užsiima bobiškais plepa doriui.
Centralinis lietuvių susi kokias vieteles išrašysiu.
lais, apkalbėjimais viens ki
gaila, kad jaunimas eina va tas dar neapsiėjo be barnių
Augščiausia trioba.
žio keliu! Po kalbai daina ir vaidų. Balių rods čia ne
vienijimo biuras praneša, Štai, kaip jos išrodo: ,,Soci
to.
New York. Singero kom vo Dr-tės choras šventąją lai trūksta, būt iš tokių balių
- kad tretysis lietuvių mokyto jalistų tai toksai yra mok
Darbai eina čia pusėtinai.
25 d. kovo, miestelyj Cras- panija pradėjo čia statyti svės dainą, „Marselietę”. De- musų tautai nėra naudos,
jų susivažiavimas bus balan slas: 1) Dievo nėra ir religi
grineck, pėr • pamokslą atsi triobą, kuri,išėmus garsaus kliamavo „Dirbk ir melskis” vien buv£ ant baliaus eina
džio 18 d.. Draugai moky jos nereik. 2) Moterystė tai
P. F. namon su tuščiais kišeniais,
lankęs kunigas Racevičia Eifelio bokšto Paryžiuj, bus M.' Kabašinskiutė.
tojai turi pasirūpinti, kad ne sakramentas.... 3) Sava
kalbino lietuvius sutverti augščiausia trioba ant svieto. Eismantas išaiškino teipgi ardami bu nosims ulyčias.
tan susivažiaviman atvyktų sties nėra, savastis yra vagy
„Nereik Dievo,
pašelpinę draugystę. Kada Bokštas augščiausios bažny naudą mokslo ir skatino Porą mėnesių atgal vienae
kuodaugiausia mokytojų, nes stė”....
jame svarstomi'busią svarbus Bažnyčios, tėvynės, šalin ku
kunigas paaiškino naudą čios Kolionijoj turi tik 515 šelpti tėvynę. Sofija Lau- girias lietuvis nupuolė nuo
nigai, šalin visokia valdžia!”
draugystės ir paklausė susi pėdų, Washingtono kolium- kiutė dekliamavo „Dienądir trepu ir nusilaužė sprandą.
mokyklų klausymai;
„ Socijalistai.... paskutinį
(Iš „Viln. Žin
rinkusių, katrie nori prisira na Washingtone 555 pėdų, o bu, naktyj vaitoju.” P. J. Reikėjo kolektuoti ant palai
rublį atima nuo ūkininko”..
šyti, tai visi sutiko ir prisira dobar budavojame Singerio Varkala,aiškioj, karštoj kal dojimo kūno.
Iš Lazdunų, Ašmenos ap.. „Žydai — tai socij'alistų
šė. Iš viso prisirašė 97 y pa- kompanijos trioba turės 593 boj perstatė vargą, prispau Yra čia teipgi lietuviška
pėdas. Vien Eifelio bokš dimą tėvynės, kurioj dabar tautiška pašelpinė draugystė, 5 Lazdunų parapija yra .de draugai, o neprieteliai musų
tos.
tas,
turintis 1000 ptįdų augš- du priešai . kaujaei — pirm- kuriai teipgi labiau rupi ba
šventojo
tikėjimo....
Gė

šimties verstų tolumo nuo
1 d. balandžio tas pats bu
čio,
bus už tą triobą augėles žengystė ir atgaleivystė. liai negu tautiški reikalai.
da
mums
Lietuviams;
peš
Nemuno ir Beržinės upių
vo miestelyj Corfino. Čia
nis.
Ridikas.
santakos. Į rytus traukiasi pirmutinis musų laikraštis
Aiškino revoliucijinį judėji
teipgi prie
susitvėrusios
mą Lietuvoj, teipgi, pasirem
didžiulė Naliboko giria su Vilnia ms Žinios ir Iš Lygumų, Šiaulių apsk. draugystės prisirašė apie 100
Expliozijos..IšGHllitziih Pa.
Ūki Pelenų dienoje čia buvo ypatų. Kunigas Racevičia
damas ant istorijos, žmonių
daugybe pelkių ir raistų. neseniai užgimęs
C
annemburo
,
P
a
.
Hazel
atjoję
apie
100
dragūnų
su
Lietuvių
yra čia 7 apsive
ninkas
per
žydų
skatiką,
Daugelis priežasčių amžiais
prispaudimą ir ant galo pridū
ragino lietuvius rašytiesi prie
anglių
kastynešte
eipliodavo
dusių
poros
ir 18 pavienių.
armotomis.
Išjieškojo
už
tautino musų žmones, tačiaus daugiaus kovoja žydams ant
rė, kad L.S.D.P.kovoja užLieunijos, aiškino, jog unija at
parakas.
Expliozijos
7
dar

Kratų gabena naudą kiekvienam
neįveikė galutinai nutautinti gero ir .liuosybės, nekaip lie monopolį pinigus.
tuvos laisvę, už gerovę. Dabar Laikraščius skaito, rodosi,
miestelyje nedarė; tiktai darbininkui. Lietuviai,klau bininkai likosi sunkiai sužei jau nelaikąs kovoti raštais, trįs to skaitliaus dalys, nes '
Lazduniečių. Ten dar užsi tuviams”.... >
liko nemaža sodžių, kurie dar Matyti, kad to lapelio ra daug išaikvojo ir išnešė šie sydami kunigo ^aiškinimo, sti, du sužeisti mirtinai.
žodžiu, bet reikia kovoti ateina čia 7 laikraščiai. Svie
no:
katras
ūkininkas
mažiau
neužmiršo savo tėvų kalbos. šytojai visiškai nepažysta sokampuose Sėdėdami, šnabž Trinidad, Col. 22 mylios ginklu, užtai ir ragino, kad tiškus raštus skaito, rodosi,
Tegul turėjo, tas visiškai pasiliko dėjo, jog kunigas teisingai nuo čia, kastynėse,,Colorado kuolabiausiai tėvynę šelptu penki.Bet mes tisgi negalime
Lazdunų parapijoje lietu cijalizmo mokslo.
viškai tebemoka šie sodžiai: perskaito nors trumputę ir be pašaro. Vakare ponas kalba ir ketino klausyti jo Fuel ant Iron Company” at me; musų broliams, seserims girtiesi apšvietimu,gal mes že
Lazdunai, Daneyičiai, Bobra- lietuviškai išverstą Lieb- Ropas nusikvietė dragūnus pamokinimų.' * Dar kunigas sitiko baisi ezpliozija, kurios duotume ginklus, o jie jau miau stovime už lietuvius dau
gelio kitų vietų. Ne tik kad
vičiai, Gadiniečiai, Šeškai, knechto knygutę „Vardan pas save į dvarą. Čia pavie užmanė, kad prie kiekvienos 22 darbininkai likosi užmuš pats atsigins nuo priešų.
Devergiai, Dau narai, Pasė Teisybės” ir pamatys, jogei šėję, nakties 12 vai. atsigrū lietuviškos draugystės butų ti, o trūksta dar kelių darbi P. Žagaras, atstovas L.S.D. čianykščiai lietuviai nepažį
liai, Jaskevičiai, Valdokai, tokiais atsišaukimais jie ko do į Armanaičius. čia jie- parengti lietuviški knygynė ninkų, su kuriais nežinia,kas išaiškino visą draugijinį gy sta krašto tiesų, bet mažai su
voja ne su socijalistais, bet škojo šaudyklių, bet nerado, liai.
Zamašiai ir Vasigiriai.
atsitiko. Iš olų ištraukė 17 venimą žmonių, iš kur ir sipažinę ir su katalikišku ti
U/1 ’
nors
kratė
atsidėję,
ypatin

Tas lietuvių kampas, apie su vėjais.
Dabar, kaip^galima many užmuštų. Kada atsitiko ex- kaip kilo turčiai ir vergai, kėjimu, kuom teip gėrisi mu
devynius arba dešimtį verstų Kad Vilniaus Ži gai skrynias, indaujas, kiše ti iš žmonių kalbų, visuose pliozija, oloj dirbo 40 darbi kas pagimdė vergiją, bau sų dievočiai. Tie dievotiejie
ilgumo ir apie aštuonis ver nios ir „neseniai užgimu nes ir tt.. Armanaičiams tą miesteliuose aplink Bellschil- ninkų. Tūlas jų skaitlius džiavą ir dabartinj despotiz sutvėrimai čia organizuoja
stus platumo, beveik iš visų sia Ūkininkas” (tur nakt pražuvę daug šilkinių lę, kur * tik įgyvena lietu išsigelbėjo per kitus išėji mą ir kapitalizmą. Kalbėto panašią į maskoliškų biuro
šonų apsiaustas subaltrusė- būt „Lietuvos Ūkininkas”) rūbų, audimų ir kitų daiktų; viai, btftf sutvertos lietu mus.
jas pervedė žmogų per visus kratų sutvertą juodąją šimti
jusių lietuvių. Tose vietose, per žydų skatiką žydams tar ant 70 rublių turėję žmonės vių paš^Fpinffe draugystės.
jo besivystymo laipsnius ir nę ir daužo galvas, kur nors
Gaisrai.
kur šiądien sodiečiai kalba nauja, tai man visai nesu nuostolio. Klausinėjo teip- Nors još ištlkro ir nedąųpriėjęs prie dabartinio surė patikę jų išmislytą bedievį,
pat
apie
socijalistus.
Vie

N
ew
Y
ork
.
Ant
West
2
prantama.
„Lietuvos
Ūki

baltarusiškai, yra daugybė
giausiai naudos atgabena,
dymo, nurodė jo blogumus, taigi tokius, kurie negarbina
nai
moteriškei
buvo
užnėrę
sodžių, dvarų ir šeipjau įvai ninkas”, teisybė, pripažysta
paprastai tautiškais darbais str., Coney Island, siautė jo netikumą. Išaiškino visą tų dietočių. Pernai rudenyj
rių viensėdijų, nuo senovės ir žydus lygiais kitiems žmo ant kaklo virvę ir sakės pa ne nžsiinfk, bet ir jos nėra-be gaisras, kuris išnaikino ke revoliucijinį judėjimą Rosi- apdaužė, pagavę vieną ant
•lietuviškais vardais vadina nėms, bet teip mokino ir Je- karsią, jei nepasakysianti, naudos. *VM’|fcu geriau nors lias triobas. Ugnyje pražu joj, o ypatingai- Lietuvoj. gatvės, o kad tas ne daug
mų, kaip antai: Dailydės, žus Kristus; ir žydai, ir stab kur ji žino socijalistus. Bet į tokias pašelpines draugy vo teipgi keturios ypatos.
Aiškino
teipgi
dabarti kaštavo, tai jie šįmet per
nieko
iš
jos
neišgavo.
Ant
Vikšnėnai, Sangučiai, Kiau- meldžiai, ir muitininkai —
stes prigulėti; jeigu prie jų
nį gyvenimą Lietuvoj. Ant* vęlykas, pagavę vieną iš tų
Nelaimės
ant
geležinkelių.
riai, Lentupis, Trakeliai, visi yra lygus prieš Dievą rytojaus kratė dar Muntri- bus parengti knygynėliai,
galo nupeikė Amerikos lietu išm išlytų bedievių, teip ap
Springfield, III. Netoli vius, kad jie labiau ant balių daužė, kad jį reikėjo gabenti
Juodraistis, Šaltupis, Ver žmonės. „L. Ūkininkas”, gius ir Aleknaičius (visi tie laiką praleisti ant skaitymo,
kiai, Salos, Drutiškis, Juozvi- sekdamas tą Kristaus mokslą, sodžiai bylinėjasi su dvaru negu teip sau valkiotiesi ir nuo čia, ant Wabash geležiu- ar kitur eina, bet ne ant to į ligonbutį, o tuos trįs, ką
mušė, nugabeno į paviečio
nos, Viksvinė, Jurgeliškis ir nenori žydų skriausti, bet dėl žemės). Suėmė 8 ūki gyventi be jokio ryšio su sa lio, iššoko iš rėlių geležinke kių susirinkimų.
lio
trūkis.
Prie
to
penkios
Šerifds atsisakė
ninkus;
Kaz.
Duminauską
ir
jiems ir tarnauti nežada. Bekiti.
vaisiais.
Po antrai dekliamacijai M. kalėjimą.
ypatos
likosi
sužeistos.
Subaltarusėję
lietuviai, reikalo „Krikščioniškai-ka Ign. Nazarą dragūnai 4 ver
Vaikinas.
Kabašinskiutės kalbėjo Dr. priimt kauciją, atseis todėl
kaip ir paprastai visi nutau- talikiška Demokracija”, pasi stus vedėsi prie arklių priri
Gralčiunas, kuris pasiėmė jiems belangėj tupėti iki
šę,
vienplaukius:
nedavė
rašiusi
po
tub
atsišaukimu,
tėliai, neužkenčia tų, kurie
sau už temą Christaus gyve provai. Teip mat supranta
dar lietuviškai tebekalba, teip nekrikščioniškai rašo. jiems nė apsiauti, nė apsi
nimą. Kalbėtojas aiškino, tikėjimą mųsų dievočiai! Jei- ’
K.
(Iš ,L.Uk.’) vilkti šilčiau: teip, kaip at
laiko juos paniekėj e ir vadi
jog Judošius neužilgio liks gu tokiam pasakai, kad blo
Mušis angTekasių su šerifo
vedė, ir uždarė juos dvaro
na „žagunais.”
New York. Kietų an šventu apšauktu, nes be jo gai besielgdamas, ne pateks į
Iš
Pilviškių,
Su
v.
gnb..
daržinėje.
Išvažiuodami,
žmonėms.
Iš sodiečių niekas neleidžia
glių kastynių savininkai at nebūtų svietas išganytas bu dangų, tai atsako, jog eina
juos
visus
dragūnai
išsivežė
mokslan savo vaikų, ir nėra Pereitą nedėlios dieną Pil
Windber, Pa. Štraikuo- metė'užmanymą kalnakasių vęs. Christus vien, su pagel- prie išpažinties, kunigas nuo
ko stebėties: žemė netikusi, viškiuose siautė baisus gai su savimi.
jauti anglekasiai užsimanė iš- unios pavesti užgimusius terp ga Judošiaus, galėjo atlikti dėmes atleidžia, todėl į dan
niekas nedera, gyventojams sras, kuris nežinia nuo ko už Kalba, kad čia nemaža ėsą liuosuoti iš kalėjimo jame darbdavių ir darbininkų ne visokius didžius mierius, nes gų ir blogai gyvendamas gali
gimė. Gaisras išnaikino 80 patiės dvaro kaltybės. ,L.U.’ sėdinčius savo sandraugus. sutikimus išrišimui santaikos Judošius turėjo daug pinigų patekti.
labai sunku prasikurti.
x
8. Sa.
Ponai, tariant bajorai-dva namų.
Užgimė mušis terp darbinin Budo.
*
ir gelbėjo Christui kur-kas
t
rininkai, ir čia laiko lietuvių
kų ir serginčių kalėjimą' šeri
Iš Šiaulių.
T Irwin, Pa. Nr. 2 Edna labiau negu kiti visi jo
Iš Easton, Pa.
Iš Kauno.
kalbą už ,,prasčiokų kajbą”
fo
pagelbininkų.
Mūšyje
mokiniai. — Ant galo Dr-tės
Buvo pirmians „Liet. Uk.”
kastynių
darbininkai
buvo
Musų broliai, bent jų da
ir visaip niekina ją. Kas 19 d. kovo tapo labai su pranešta, kad Šiaulių mer penki darbininkai, likosi už
štraiką pakėlę. Mat kompa choras uždainavo „Tėvynė”. lis, dar vis sapnuoja, ar gali
muštas
politikos
nusikaltėlis
blogiausia, tai kad ir Lazdųgaičių gimnazija tapo užda mušti, o keli tapo sunkiai pa nija uždraudė čia atgabenti Abelnai kalbos, o ypatin ma būt be earų gyventi ir
nų kunigas Mackevičius, J. Zacharevičius. Jis buvo ryta. Didelis tai buvo vi šauti.
alų ir suėmė du gabenančiu gai dekliamadjos ir dainos, nežino į katrą pusę krypti.
tikras žemaitis, jau keturio apskundęs inspektoriui prie siems smūgis. Bet šiaulie
Žemės drebėjimas.
alų agentu. Kompanija sa labai publikai patiko. De- Laisvė miela visiems, bet ei
lika metų būdamas ten kle vaizdą Olševskį, kad tas nėčiai nenusiminė. Jie sukruvo uždraudimą panaikino ir kliamacijos kfiLkurių širdis ti prieš carą, ar aukauti su
bonu, pamokslus sako vien atiduodąs valgymų, kuriuos to rapinties, kad mokslo vy San Francisco, Cal. 19 d.
balandžio siautė čia ir aplin darbininkai Bugryžo prie dar teip sujudino, kad net ver šelpimui su juom kariaujan
lenkiškai, reikalauja, kad atneša kaliniams iš miesto.
kė.
‘
L
resnybė
gimnaziją
vėl
atida

kinėse baisus žemės drebėji bo. '
čių daugelis laiko už baisią
lietuvių vaikai lenkiškai mo Prievaizdas sumanė jam at
Aukų
iš
viso
surinkta
rytų: išrinko kelius prakil mai, kurie"* sugriovė daug
Vanderbilt,Pa. Darbai
nuodėmę. Apie nieko ne
kytųsi kateohizmų ir poterių, keršyti: jis užpuolė ant Zanesnius vietinius žmonis ir triobų. Sugriuvusios triobos čia eina gerai ir iš kitur pri 119.92. Nuoxšitų atsitrau skaitančius' ir per tai nieko
charevičiaus
ir
norėjo
nušau

ir tokiu budn pertraukia vie
nusiuntė juos Peterburgan. užsidegė, o žemės drebėjimas buvę darbininka.i greitai gau kia |3.00 ant salės nusamdy- neišmanančius ne minėsiu.
nintelį ryšį, kuris galėtų ti, bet tas išmušė jam iš ranmo, kitus kaštus Drvtė pane
Čia buvo jie priimti apšvieti išardė vandens traukimo įtai na darbą.
' v t
Bet terp mus yra daug' su
jungti tą nunykusį musų kų-Tevolverį; tada jis parver
ša,
tokiu budn lieka $16.92.
mo ministerio; boto, kalbė
lenkėjusių, laikančių savę
tautiečių kampą su tikrąją tė Zacharevičių ant žemės ir josi jie su ministerio padėjė sai teip, ^Jcad gesinimui ne
Salė buvo suderėta už $5.00,
buvo vapden^
Užmuštus
bajorais, bet ir tie musų
Lietuva.
Graudu girdėti, labai primušė, visą sukruvi
bet p. T. Radavičius $2.00
ju
ir
naujuoju
Vilniaus
apy

žmonis
skąito
Alkstančiais,
o
tautiškų reikalų nenori su
kad motina sodietė mokina no. Zacharevičius padavė gardos mokslo globėju. Vi
nuleido, už ką jam širdingą
Že
prasti,
nors tęrp tų yra ir
savo vaikelius lenkiškų ka- skundą prokurorui, bet prie sur jiems buvo, sakoma, kad nuostoliu^ milijonais.
ačiū vardan Dr-tės ištariu.
mės drebėjimaįjbuvo ne vien
gana
apšviesti,
kuriems pri
tetehizmų ir poterių, aiškin vaizdas buvo išteisintas.
• Iš Chicago, III.
Teipgi ištariu vardan Dr-tės
gimnazija tikrai z atsidary m ieste San ^ancisco, bet
Kalinius
labai
tankiai
de

derėtų
turėti
daugiau
tėvy
dama jiems lietuviškai kiek
sianti; mokslas gal prasidė teipgi mioftuocįs Santa Rosa, 22 d. balandžio atsibuvo J. širdingą ačiū visiems kalbė
da
karceran:
z
pasiskųs
žmo

vieną nesuprantamos kalbos
Redavičiaus salėje visuotinas tajame ir dekliamatorėms. nės meilės. Prie jų mat ne
gus dėl ko nors, ar pažiūrės siąs liepos mėnesį; išleidžia- Nupa, Vgįejo,6 Nilas, ir ki
žodį!
prisigriebia atsišaukimai mu
susirinkimas revoliucijos nau Visas ąukas, $17.00, pasiun
miejie gi egzaminai busią pa
Labai ir labai priderėtų pro kamaros langelį korido- skirti ragpiučio mėnesį. Mo tuose. Vi^namjįtik San Fran dai. Susirinkimą surengė čiau tiesiog L. S. D. P. Euro- sų partijų, jie bijosi į rankas
cisco sugrįųvo $p000 namų.
lietuviams pasirūpinti, kad rlun — žiūrėk, ir kiša į tą
paimti lietuvišką laikraštį,
pan.
kytojai
ketinama
ėsą
paskirti
Ųr.
V.
Kudirkos
Giesminin

neišbaigtų nykti Lazdunų karcerą ant trijų—penkių visi nauji.
Uždraud^ gabenti ginklus.
/. Ilgaudas. stengiasi kenkti lietuvių rei
kų draugystė. Dr-tė buvo
•
-y ‘
,L.U.’
lietuviai. Kunigija pirmu parų. <
kalams.
W A8HINGT0N, D. C. MaS- pirma nutarus daryti koncer
čiausia turėtų duoti tenai
.
Seniau Čia susitveręs Rev.
Iš Melrose Park, 111.
koliškas ambasadorius pra tą ir balių, vienok paskui nu
kunigą lietuvį, kuris sakytų Iš Panemunėlio, Ežerin- Iš J anavo, Ukmergės ap..
nešė Amerikoj randui, jog tarė parengti abelną susirin Čianykščiai lietuviai skęsta Šelp. Kom. tebesilaiko. Nors
26 d. kovo Skaruliuose pa
ue vien lenkiškai, bet ir lie
nų apskričio.
uždrausta iš užrubežių ga kimą. . Žmonių buvo pilna tamsybėse. Čianykščiai dar jo neremia broliai, bet jie
tuviškai pamokslus. Be to,
21 <L vasario, atbrazdėjo laidotas studentas Mečialavas benti ginkiia ; ir eiplioduo* salė. Paaiškinus Dr-tės pre bininkai ne atskiria išnaudo visgi atlieka savo užduotį ir
reikalingos ir knygelės, pi miestelin žemiečių viršinin Rauba. Tai buvo dar jau jančios medegas į Maskoliją.
darbuosis, kol musų tėvynė
zidentui, p. Damijonaičiui, jimo nuo geradėjystės, gero
gios, prieinamos Lazdunų kas su skraidytojų kareivių nas, bet gabus ir darbštus
Care ambasadorius meldžia tikslą susirinkimo, išėjo pir nuo pikto. Vyskupo agen reikalaus pagelbos.) Gruo- ,
lietuviams, kad jie bent kiek buriu. Sušaukė visus mie žmogus. Jis buvo suimtas,
Amerikos valdžių pasirūpin miausia kalbėtojas p. A. Ra- tai tuzinais' pereįpa, kolek- džio mėnesyj į komiteto ran
galėtų atsigauti. Dar ge- stelio gyventojus — žydus ir sėdėjo kalėjime, gavo proto
ti apstabdymu išgabenimo jš manauckas. Kalbėtojas la tuodami pinigus ant visokių kas pateko $5.78; atitraukus
i au butų {kuras tam tikrą lietuvius L_ vienon kuopon ligą ir mirė.
,L. U.’
10ę. persiuntimo kaštų, $5.68
Amerikos ginklų į Maskoli blausiai kliudė čianykščių mums svetimų reikalų:’aut Siunčiame Centr. Rėv. Šelp.

Dragūnai su policija ga
tvėje stovėjo ir žmonėms ne
leido pro auditoriją nė eiti,
nė važiuoti. Kaip žmonės,
nežinodami, ėjo, tai kaip ku
riems kliuvo ir viena-kita nagaika.
Dragūnai su policistais nagaikomis sau juokus darė:
žmogui sudrožia ir juokiasi
visi'susi riesdami.
,L.U.’

draugiją, kuri apsiimtų pla
tinti terp Lazduniečių ir išti
sai terp nykstančių lietuvių
knygeles.
,L. U.’

ir įsakė jiems, kad sergėti
monopolį ir krasą. Mieste
lėnai buvo nesutinką, bet ne
spėjo kiti ir žodžio7 ištarti,
kaip šoko ant jų atvažiavę
liai su nagaikomis.- Sako:
„tuoj kiaurai žemę nueisit
— nematėt dragūnų! Rude
nį sudaužei monopolį; jei
dabar kas sudaužys, tai jūsų
galvos atsakys!” Prašė dar
miestelėnai ginklų krasai ir
monopoliui sergėti, tai dra
gūnų viršininkas atsakė:
„pakaks jums jūsų kirvių ir
šakių!....”/
Tris dienas prieš tai tie pa
tys dragūnai buvo atsigrudę
Tindžiulių sodžiun.
Susi
krovė kuone visus, kiek
žmonės turėjo, dobilus ir nie
kam neužmokėję, išsivežė
Rokiškin. Ne gana to, A.
Jurgelionį prispyrė pasira
šyti, kad jam užmokėta už
dobilus 14 r. 35 k., po 45 k.
nuo pūdo, nors jis tų pinigų
nė matyti nematė.
J. Naujalis. (,L.U.’)
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Ant. Gudzinskas, J. Semsis, uždirbtų pinigų, bet gailisi dešimties metų- bovo tautos traukėsi pro va lietuviško ap
A. čižauckas, B. Čižauckas ir jų ant naudos musų tautos, kunigo ne matė. Todėl mel ginėjo Jankaus, apkaltinto, sienas, pradėjo dirbti prie je, pripliaupęs, buk B.
B. Balevičia iš Amsterdamo, taigi gaila jiems ką nors au džiame, jeigu l^ųnigap atkak buk provoje - Urbantienės su proso; nepatiko jam prosas pinigus išgriebęs, kad mušt
ir jis sumanė mokintis: sura gavęs irtt.
N. Y. Pirmutiniai du pasa kauti naudai milijonų brolių tų Ėad ir į Omąįą, ^d arba geležinkelio, kompanija, pa
do sau draugus ir pasiskolino Tą seimininką aš pats ma
kojo istoriją Lietuvos nuo ir seserų. Kągi daryt, kad atsilankytų pafj m^B, arba statė pakirktus liudininkus.
nuo jų pinigų ant mokslo,to čiau po seimui, bet šnekant
XII šimtmečio iki šiai dienai; musų lietuviai tokį keistą, kad nors mumą įduotų žinią Urbantienė mat 1904 m. ant
A. Čižauckas apie šiądienl- tieeiok nedorą turi savo pa vieną nedėllą pirma ant ant- geležinkelio tąpo sužeista ir liau gi, nuo vienuo skolino, nieko panašaus negirdėjau,
kitam skolas mokėjo ir teip dagi jis Apsiima duoti kožnam,
nes skriaudas ir prispaudi reigu supratimą!
rašo:
qc s?
priskurdusi 1 i gon bučiuose, ne varėsi iki paskutinių metų. kas iš jo burnos girdėjo tas
mus, kokjus fopčia broliai
Nebuvęs.
Petr. Karpus^ r p
seniai pasimirė. Provą Ur- Čia jo šaltiniai išsekė ir jis, šnekas, po $25; tai jau, rodo
Lietuvoj. B. Čižauckas ra
235 N.Logan ąv.,
bantinės su kompanija vedė nusiminęs, atvažiavo pas savo si, išto šaltinio geriau semti
Iš Shenandoah, Pa.
gino prie apsišvietimo ir vie Iš B$ldwinville, Mas.
Dčnvefl Col.
Jankus. Pirmoje provoje sū draugą į Shenandorį, su ku negu pinigus iš krepšiuko.
Čianykščiai lietuviai snau ny j imosi; B. Balevičia apie Darbai eina pusėtinai, bet
dąs IJrbantienei prisndijo riuo teipgi nusibastė ir pas Aš šitą parašiau dėlto, kad
Iš
Burnett,
W$Į1
l
džia, mažai jiems rupi musų prięžastis judėjimų ir maiš uždarbiai čia maži.
5000 doL, bet kompinija ape išleistoj^ ,,Saulės”, T. Boč- kiti žinotų, kur yra teisybė ir
broliai ir seserys persekioja tų abelnai, o pas mus Lietu Lietuvių yra pusėtinas bū Darbai eina čia garai ir už
liavo ir norėdama išlošti pro kaucką, kad pasiguosti jam kad ant toliau nebūtų kelia-'
mi tėvynėj terono caro ir jo voj ypatingai, ir apie svar relis, bet gerų tautiečių, re darbiai ne praščiausi. Iš ki
vą,apskundė Urbantienės ap- su savo vargais. Tas žmogus mi tušti barniai.
žiaurių tarnų. Iš čia buvo biausius musų tautiškus rei miančių tautiškus reikalus, tur pribuvusiam darbas ne
ginėją. Liudininku Urban priėmė jį kaipo svečią ir daJ. Laukis.
labai mažai aukų sušelpimui kalus. Tarpe prakalbų mer nėra; laikraščių ir knygų ne sunku gaut. Vasara dabar tienės buvo F. Bagočius, ku
sižinojęs,
kiek
jam
trūksta,
kovojančių už tėvynės laisvę. gaitės: Pranė Sagaičiukė ir skaito; todėl ir supratimas j ų ir laukuose darbo ne truks: ris matė atsitikimą. Dabar
Užstojus' štraikams anglių Mariuką Gaskiutė, abidvi iš ne gali pasikelti. Dirba už moka 25—30 dol. ant mėne gi jis, irneprigulmingas ku greitai atskaitė $125.00 ir iš
. Patemėjimas.
leido.
kastynėse, esant daug liuoso Amsterdamo,labai gražiai de- mažą mokestį, negerai maiti sio. Galima ir locną ūkę įsi nigas Dilionis, stojo liudinin
Išėjus metams, vaikinas Perskaičius socijal-demo*
‘ laiko, daugelis vaikščioja su kliamavo eiles. Žmonės buvo nasi, stubose gyvena ne avėk taisyt.
kratų atsišaukimą iš kalėji
kais kompanijos pusėj. Sudeišpustoms akims, maukia užganėdinti, ką išreiškė del kai, prisigrūdę po dešimtį ir Lietuvių yra čia ne didelis ypač likosi išrodytas neištiki gauna dipliomą daktarystes mo, pasidarė labai keisto ir
alutį per dienas, garbindami nų plojimai? Dekliamacijos daugiau ypatų, už ką svetim būrelis. Visi sutikime gyve mumas Dilionio, todėl sūdąs ir su džiaugsmu praneša apie graudu. Visame atsišauki
carą. Negana, kad pasigėrę, mergaičių visiems patiko, taučiai lietuvių nekenčia. na. Yra čia ir tokių, kurie, išteisino Jankų, kuris d|bar tai savo draugams. Pamiršo me randu vien kerštą ir stū
jis pranešti apie tai tiktai
karčiamose daužosi, bet ka ypač, kad daugelis da ne bu Parėję nuo darbo, vakarus kiek gali, šelpia už tėvynės apskundė kompaniją ant $50mimą žmonių į brolišką kovą.
BoČkauckui, kuris jam reika
pojas! su lazdoms ir ant gat vo girdėją dekliamacijų. praleidžia prie kazyrų, dau laisvę kovojančius brolius. 000 dol. Dabar ir Urbantie
Vieton raginimo prie vieny
le suteikė $125.00. Rodosi,
vių; policistaf pulkus varo Užmanius paaukaut sušelpi giau nieko ne reikia. Tiki į Yra šitose aplinkinėse ir ge nės prova sudrutėjo, ^i bus
bės, tai soc.-dem. užsiima
set
»
lygšiol dar Bočkauckas neži
paskui į šaltąją, kur už na mui musų brangios tėvynės, visokias dvasias, raganas,bai rų lietuvių amatininkų, kaip antru kartu tirinėjamą.
paratizmu ir net pavargusius
no, ar tas vaikinas pabaigė
kvynę brangiai reikia mokė sumetė tuojau $41.17. Ant dykles; prikalba visokių nie antai kriaučių, kurie gerai
Regįias. / savo mokslą, ar ne. Šitą ūkininkus stato į eiles išnau
dotojų žmonių. Kiekvienas
kų,
kad
net
juoktiesi
reikia.
ti.
pereito susirinkimo buvo pa
uždirba ir savo siuvinyčias
istoriją galima pritaikyti be
iš musų pažįsta daugybę ūki
1 d. balandžio ,,Draugystė aukauta $33.50. Apart to,
9 d. balandžio pribuvo Čia turi. Trūksta mums viei^geMusų inteligentai.
veik prie kiekvieno mus
ninkų ir žinome, kad jie
Lietuvos Šunų” turėjo mė draugai A. Gudžinskas ir kun. Jakuty s iš Worcesterio rų agitatorių, tai nėra kam
Inteligentų Amerikos lie inteligento, pasinaudojusio toki pat vargdieniai kaip ir
nesihį susirinkimą. Kaziu- Kunevičia, perėję per stubas, išklausyti išpažinties, arba, prie gero paragyti.
tuviai nedaug turi. Kuone svetima • nugara, kad pau jų bernai. Bernas gali nors
nas užmanė iš iždo paaukau- surinko $38.75. ' Iš viso pa geriau sakant, prisirinkti Prisiunčia 6 dol. sušelpi
kožnas, kas čia atvyksta, tu škinti sau kaštanų.
liuosas ik vietos į vietą pasi
T' ti kiek sušelpimui revoliuci sidarė $114.00, kuriuos, su- sau nuo lietuvių daugiau do- mui revoliucijos paskirto
ri pradėti nuo sunkaus dar Ar galima tad džiaugtis iš traukti, kada ūkininkas
jos Lietuvoj. Užmanymas lyg noro aukautojų,siunčiam liarių. Vakare pasakė grau juos socijal-demokratų parti
bo, todėl fiė, kurie įgavo Lie tokių savo inteligentų?—Ne. smilksta visą amžį pririštas
tas tarpe carbernių sukėlė to iždininkui C. K. Š. R. ir pa dų pamokslą, pirma lenkiš jai.
> .
tuvoje būdami mokslą, nela Reikia rūpintis,kad jų butų prie žemės, apsunkintas mo
kį riksmą, kokio negalima skirtam lygiai
partijoms kai, o paskui lietuviškai. Bet
Kalauckas.
bai skubinasi prie Amerikos mažiau. Veidmainiaut ir ap kesčiais, be vilties pagerini
išgirsti civilizuotų žmonių su kovojančioms už lasivę Lietu pamokslai buvo gana juokin
pyragų.
Ateina Čia j ieško gaudinėt galima išmokti ir mo.
Iš Seattle, Wash.
sirinkimuose: jie rėkė, kad vos. Apart to,užmanyta su gi, buvo tai vien paliepimai
dami sau rojaus'tik nemokė be mokyklos, jei kam tas pa Raginimas, kad kaimų dar
Lietuvoj < revoliucijos nėra. tveri draugystę savitarpinio nešti kuo daugiausiai pinigų, Buvo čia laikomas pusme
liai, prasti darbininkai; ap- tinka; visuomenė to nenori. bininkai ir ūkininkai pažiū
Ant laimės, carbernių radosi apšvietimo ir platinimo tau nes už juos žmonės užipelnys tinis susirinkimas pirmutinės
šviestesnis gi tik iš netyčių į Pittsburge yra vienas mok- rėtų sau į akis kogreičiausiai
mažiau (taigi išpuola, kad tiško susipratimo, kas, turim dangų, o kas ną duoda, tas Washingtono valstijoj lie
jų tarpą pakliūva. Todėl sląeivis; yra tai jaunas, gana
nėra teip blogai, kaip kore viltį, neužilgio įvyks.
nugarmės į pragarą (ar tik tuvninkų draugystės, DJLK. lietuviškų apšviestunų A rite buklus vaikinas; iš visų pro ir išmieruotų savo spėka.-,
labai mislijančiam žmogui itspondentas aprašo. Rd.) ir Nesenėi Amsterdame buvo čia nėra mislies iškreipimo? Gedimino Dr-tės. Mažas būre
ri koj yra mažai. Neskaitant fesijų geriausiai jam sekėsi rodo keistai, ims čia kursty
nutarta iš draugystės iždo toks susirinkimas su prakal Rd.). Prisakė ant rytojaus lis susirinko,kadangi darbo iš
kunigų, kurie visą savo išga kalbininkystė. Per rūpestį
paskirti 25 dol. sušelpimui boms ir dekliamacijoms; au atsinešti pinigų, nes busianti lygos priverčia žmonės išsi lę padeda ant to, kad išaiš tautiečio turinčio pretenziją mu ir pagieža kvepia. Pažį
revoliucijos Lietuvoj.
kų buvo surinkta $57.00, jos kolekta pašventinimui baž skirstyt po y vairiąs vietas, kinti žmonėms baisybes pra būti kunigu, suėjo jis į pa stame juk visi tamsumo vai
sius, kurie atneša bjauriau
Tą pačią dieną turėjo susi jau pasiųstos iždininkui. Šir nyčios, bet ne pasakė kokios. ypač miškuose, toli nuo
garo, o apie žemišką gyveni žintį su atstovais prezbiterio- sius darbus. Sunku buvo ūki
rinkimą 23 kuopa Sueiv.Liet. dis džiaugiasi, matant ir gir Ant rytojaus pinigus kolekta- Seattle. Bet atlikę draugy mą tiek tesirūpina, kad kbž- niškos bažnyčios, kurie jį už
Amerikoj. Vakrina užmanė dint, kaip musų broliai vi-, vo airys vietinis kunigas. stės reikalus,nutarėm sušelpt nas d oiia ris, atlikęs nuo rei simanė išleisti ant pamoksli ninkui pastatyti triobėsius,
vėl paaukaut iš iždo sušelpi- sur pradeda darbuotis. Tik Surinkęs, dalį įsipylė sau, kovojančius ūžt laisvę savo kalų pilvo musų broliams, ninko. Tuo tarpu gi nusam bet lengva jo bernui, neužmui revoliucijos Lietuvoj ne meskim teip gražiai pra o likusius padėjo prie alto brolius. Kadangi iždas nau patektų jiems į kišenių. Yra dė jam kambarius ir jis ten ganėdytam ir pakurstytam,
(pirma jau kuopa aukavo 25 dėto darbo: suvienykim savo riaus ir laikė iki po pietų. jos draugystės dar np prisi dar keli daktarai, vienas ad aiškina lietuviams paslaptis pakišti degtuką ir paleisti su
dol.). Likosi paskirta 25 norus ir rūpesčius, vdrykim Pirma, paprastai, surinkęs pildė, tai nutarėm paaukaut vokatas — vienas, kadangi biblijos šventos. Pirm pra durnais. Matome, pilna yra
< dol. Carberniai ir čia kėlė toliaus pradėtą labui tėvynės musų kun. pinigus pirmu iš tam mieriui pagal išgalę. kitiems vadinantiems savę dėjimo skelbti Dievo žodį, jis šiądien judošių ir žmogžu
riksmą, kad nereikia mėtyti darbą, kvieskim viens kitą, o einančiu trukiu išvažiuodavo. Sudėjome
5 « doliarius. advokatais, išskiriant jų pa buvo karštu socijalistų; pas džių, ant nelaimės, iš musų
pinigus tiems nedorėliams, teip besidarbuodami, greitai Seniau, kada čia buvo tik 25 Surinktus pinigus skiriame sišlykštėjimą darbu ir norą kui, pamatęs, kaip jis man pačių lietuviui tai ką jau sa
razbaininkams. Gerai, gir rinksime vaisius musų darbo. lietuviai, tai kunigo Jakščio drąsiai kovojančiai Lietuvoj skųsti savo brolius, visko ki pats išsireiškė, kad socijaliz- kyti, kada pradės savo teisy
di, caras daro, kad tuos niek Lai gyvuoja laisva musų tė ne galima būdavo įprašyti at socijalistų partijai. Vardu to reikalaujamo nuo advoka mą skelbiant, galima gauti bės j ieškoti. Navatna soc.šus gaudo.
važiuoti, o dabar, kada skait socijalistų partijos, ištariu to trūksta: ir išminties ir Ir supuvusių kiaušinių į pa dem. mislis, kad visi turi
vynė Lietuva!
Shenandoryj yra visokių
Aukų rinkėjas. lius lietuvių priaugo iki 200, širdingą ačiū Washingtono mokslo ir tankiai gėdos, per kaušį, perėjo į abažą bažnyti knisti žemę, o jau kitur niedraugysčių ir jos neva lietu
tai jis ir neprašytas atvažiuo lietuvninkų D. L. K. Gedimi ką juos prie inteligentų pri- ninkų. Bet kad ant svieto kur nebus galima eiti, Mes
pagal kitų tautų ūkę mato- į
Iš Gardner, Mas.
viškos, bet jų sanariai kai pi
ja po du kartu. Matyt mu no Dr-tei.
skaityti nebūtų teisinga— ir nieks staiga ne pasidaro, tai me, kad kur žmonės gauna
numirę, ne pasirodo su au Darbai eina čia pusėtinai. sų kunigėliui labiau rupi lie
A. Kalvaitis.
keli ar keletas moksląeivių, t jis negalėjo kaip vėžys iš- geresnius užmokesčius už dar
koms sušelpimui brolių tėvy Čianykščiai lietuviai po se tuvių doliariai negu išgany
žiūrinčių
per petį, kad visuo sinert iš socijalisto kailio ir bą fabrikuos, ten ir ūkinin
Iš Renton, Wash.
nėj, arba ir vietinių tautiškų novei miega, Mažai yra at mas jų dūšių. Šįmet,vienok,
menė juos sušelptų. Tai be tapti tikru, nenuduotu baž kai priversti brangiaųs5 mo
- reikalų. Apart statymo baž jaučiančių vargus tėvynės airių kunigas mūsiškiam pa Dienoj velykų šventės, veik ir visas skaitlius musų nytininku. Juk gi neužsinyčių, palaikymo galiūnų, brolių, yra net toki, kurie gadino biznį, tai ant toliau lie Rentono lietuviai, susirinkę apšviestunų, darančių, ar ža ginsi to, ką tik porą dienų kėti Pas mus kapitalas mie
' mokėjimo už nakvynę belan- niekina tuos, kurie kovoja su tuviškojo vėl negalės išmelsti pas tautietį Aleksandrą Kal dančių gyvenimą sau daryti atgal posakei ir neišsižadėsi ga, tai ką tie ūkininkai kal
gėj, nieks jiems daugiau ne caro valdžioms už visų lietu atvažiuoti, kad dūšios į pra vaitį, terp kitų reikalų, svar- iš protiško darbo. Pasieki x), kas tau gerai. Laikyda ti, kad jie patys vos kvėpuo
ja? Imkime ten, kur galima,
te vargingą padėjimą musų
rupi.
vių tiesas ir tėvynės laisvę.
garą ne nugarmėtų.
mas šito laipto nėra lengvas masi šito principo, tas vaiki bet ne nuo ubago krepšį.
brolių, likusių tėvynėj Lietu
Socijalistų Draugas.
Griešninkas.
Pereituose metuose susi
ateiviams, kurių visa manta nas bando būti vienu ir ki Užteks dvarų ir rando žemės,
voj, kariaujančių ir liejančių
tvėrė lietuviška pašeipinėŠv.
susideda
tik iš penkių pirštų tu: socijalistams sako, kad kad apgyvendinti bežemiais,
Iš Schenectady, N. Y.
Iš Eaton, Col.
kraują už laisvę. Negalėdami
Petro ir Povilo draugystė, jii
ant
kiekvienos
rankos. Ne- tik šocijalizmas žmonės iš o tada nereikės keldinti dar
Ilgai snaudėm tautiškai ,• žadėjo rupintiesi ir apie tau Čia jau užstojo tikras pa- kuom kitu pagelbėt,nutarėme
įstabu todėl, Jei musų mok- gelbės, o savo biblijos klia- bininkus prieš ūkininkus.
dabar sujudo ir schenecta- tiškus musų reikalus, bet ikiį vasaris. Pirma perkūnija bu- sušelpt juos nors pinigiškai.
sai, kad tik blaivybė ir paži- (
diečiai lietuviai. -Yra čia šiol su tautiškais darbais nei vo 8 d. kovo, puolė vasarinis Sudėjome $15. Sudėtus pin. sląeiviai ir laukia nuo mus nimas rašto švento. Žinoma, O dar kad mus lietuviai ma
paspirties.
Mokslas
puošia
žai myli ūkės darbus. Ame
lietuvių pusėtinas būrelis: pasirodė. Svarbiausi darbaii lytus. Žmonės tuoj aus išėjo paskiriame faktiškai kovo
nemačiusiems to, nesupran- rikoje
’
netik
vieną
ypatą
ir
atneša
jie velija fabrike dirb
apie 300 ypatų, turim net ant susirinkimų — tai rinktiį dirvas arti.
jančiai partijai, Lietuvos so
tomu
yra,
kaip
iš
vienos
ir
,
naudą
ne
tik
jai
vienai,
bet
ti, negu pas ūkininką, nors 1
savo draugystę savitarpinės vis naujus viršininkus. Tur Žemė šitose aplinkinėse la cijalistų reVoliucijonierių.Patos pačios bačkos du priešių- 1tas ir gerai mokėtų. Lietu
pašelpos, bet apie tautiškus būt, draugystė ne turi tiek bai derlinga. YraColoradoj sirodė, kad Washingtono ir visai tautai; todėl mes tik
gu sau gėrimu galima piltis ,vis, turėdamas progą, velyta
reikalus mes ikišiol nesirūpi sąnarių, kiek per tuos 9 mė. augšti kalnai, kurių viršūnės valstijoj lietuviai,nors jų ma džiaugtis galime, jei atsiran
vienok stebuklai visur yra
da
musų
tarpe
norinti
ką
nome.
nesius nuo jos susitvėrimo) sniego užklotos. Vasary snie žas skaitlius, ir išsimėtę po tokio augštesnio pasiekti ir ant svieto to ypatingai šičia. užsideda karčiamą, negu že
mės gabalą perka. Pasirodo,
Teisybė, daug mes nepa- perleido viršininkų. Skait gas tirpsta ir duoda vandenį yvairias vietas, turi didelį
Tas vaikinas pataiko būti kad mums lietuviams reikia
mes jį galime sušelpti.
darėm, bet krūtinėse Čia lius draugystės sąnarių maži-, laukams. Mat čia mažai ly prisirišimą prie savo brolių,
geru darbininku socijalistams
nykščių lietuvių neužgeso nasi. Ant pereito susirinki taus, tai laukus reikia vasa- atjaučia tėvynės meilę,” ^ski Lietuviai šelpime mokslą- ir ne mažiau geru jų prie- mokintis ne keršto viens
Pirm
prieš kitą, bet sutverti pama
meilė tėvynės, reikia tik vie mo pasitraukė 8 sanariai, ant, ros laike laistyti. Čia žmo riant miestelius Roslyn ir eivių nėra šykštus.
mat jis tuo taikosi tą pagerinimo savo gyveni
šams:
kilime
revoliucijosLietuvoje,
nytis visiems į vieną kuopą. sekančio susirinkimo pasi nės sodina daugiausiai bul Clealum, Wash., kur yra di
būti, kas ko nori, kad tik
Už pradžią musų pabudimo trauks vėl keli. Nuo 1 d. ves ir kviečius sėja, sodina ir džiausias lietuvių skaitlius. crikštynos, vestuvės ir kito už tai užmoka. Girdėjau kad mo. O kaip mes tą galime
galime skaityt seimą Phila- gegužio bus laisniai ant sa- burokus cukraus dirbtuvėms. Viedok vilimės, kad ir tų kį susirinkimai tankiai atne jis tame net teip toli nuėjo, atsiekti, kad viens kitam už
delphijoj. Kaip nori, te liunų, tai reiks alų maukti. Nuo akerio surenka viduti brolių širdyse neužgeso tėvy šė moksląeiviams pašelpą. ; og iš Pittsburgo važinėjo į gerklės kimbame. Reikėtų
gul kritikuoja tą susivažiavi Vietoj pasitraukusių sąna niškai po 15 tonų; o už toną nės meilės liepsna, geistina S’ė vienas čia baigęs mokslą New Yorką, kad paliudyti mums,suvienijus visas pajiebutų, kad atsirastų 'ten nors negali pasigirti, kad jis visas teisme Jankauckui, jog mo- gas, stumti valdžią šalin, o
mą tie, kurie laiko už savo rių nauji neprisirašo.
moka po 20 dol.
mes užsiimam
UZMJIUUUUA dem., soc.-dem.'pareigą šmeižt viską, kas ne 3 d. balandžio iš Bostono Aplinkinėse yra keli lietu vienas tautietis/1 galintis pa sunkenybes mokslo išbrido teris visai nuo ko kito sirgo,. lr
ne žinia dar kuonii kao.
pats
be
pagelbos
kitų.
Vie

jų padaryta, bet mes patįs atvažiavo, neva išklausyti iš viai. Ciškevičia ir Betonas žadint savo brolius, l-prikelti
ne tapo ant traukinio sužei met musų nekaltus žmonės
gal ir nok netikiu, kad visuomenė, sta....
atjaučiame pasekmes to sei pažinties, kun. Gricius, bet gerai veda nikes ir prisipila iš letargiško miė£o,
mo, ir tikime, kad daug yra pasirodė, kad jo tikras mie- nuo laukų bulvių aruodus, tų dviejų miestdRų ^Metuviai ar pavieniai šelpusiejie mok- Rods, toki dalykai nėra kazokai nagai komis plaka.
gerais c dirbiniu-, sląeivius, butų norėję paver naujiena; tokius žmonės visi Soc.-dem. per didelę sritį sau
panašių mums, kurie, ąčiu ris yra — nuo čianykščių lie kurias žemą gabena į rytus pastos
tam susivažiavimui, pabudo tuvių pasipelnyti, surinkti parduoti ir didelius pinigus kais ant toutiihtoe ^irvos ir gimo jų savo norams; gal mes sutinkame tankiai ir aš užsibriežė ir ekonomišką ir
iš miego. Tas yra svarbiau kuo daugiausiai pinigų. Pir surenka*. Darbininkams čia suteiks pagelb^ aferoms ir < jeidė, kad jiems butų ištarta apie tai visai neturėčiau ra politišką karę. Man rodosi,
kraujais apsiliejusiaj musų >ent ačiū už tą jų gerą dar šinėti; bet dalykas yra tame, iiądien pirma musų pareiga
siu. Trumpam laike, pasirū ma rinkdavo nuo žmonių pi moka po 11.25 ant dienos.
pinus ►kelioms ypatoms, mes nigus su krepšiu, šįmet liepė Yra čia penkios cukraus brangiai tėvynei Lietuvai. bą — kas juk butų tik labai kad toki žmonės savo kaltes švyti caro valdžią, nežiūrint
jau įvykdėm du tautišku su visiems ateiti to užsirašyti dirbtuvės, dirbančios cukrų iš Vardan kariaujančių socija teisingu. Bet ar nors viens sumėto ant kitų ir paskui, su kokios partijos kas, kad tik
sirinkimu. Apie pirmą savo pravardes ir kiek duoda. burokų. Aplink Denver yra listų su despotišku caru, vi* š jų tą padarė — labai abe pasididžiavimu, sušunka: — ietuvis. Juk matome, kad
jotina. Jie paprastai išėjo
žmonės, nepažindami jokios,
laike buvo minėta.
Mat į krepšį kartais įmeta apie 30 lietuviškų šeimynų. siems aukavusiems ištariu šir pro duris savo mokyklos ir ar matai, kaip nekaltai ant partijos stengiasi išvyti caro
>
; 25 d. kovo susirinko sche- kaip kas nikelį, o į ranką ne Visi lietuviai norėtų, kad at dingą ačiū. x
«
užsuko užpakalį savo geradė- manęs užpuolei?
valdžią. Kada' apsidirbsime ,
A. Kalvaitis.
nectadiečiai tam tikslui pa bruks mažiau ’kaip doliarį ir silankytų kada lietuvis ku
Šitas
pato
vaikinas
didelį
jams.
Patvirtinimui
to
pri

su
caru, tada galėsime ka*
V■
samdytoj salėj paklausyt pra- dagi jeigu pravardė bus už nigas, jie nesigailėtų ir po 5
debesį
sukėlė
ant
vieno
sei

vesto
vieną:
keliolika
metų
riauti
savo tarpe, o kad nedol. sudėti tautiečiui kuni Prova advok r Jankaus.
' kalbų apie reikalus ir dabar rašyto.
mininko,
buk
jis,
parvažia

atgal
vienas
iš
tokių
vaikinų,
‘ iurėsime nė armotų, nė šau
tinį padėjimą Lietuvoj.
L Mat musųn-mžmonelės
.i imt- -- labui gui. Terp čianykščių lietu Per keturias lenas, 4—8 rodosi tik matęs gimnazijos vęs nuo seimo Philadelphijo- tuvų, tai lengvesnė bus kod.
balandžio,
Whaite
Plainse
vių
yra
toki,
kurie
nuo
dvi*
Kalbėtojais buvo draugai . kunigų nesigaili sunkiai
/Kom. iždininkui. Dvi dali
‘tų pinigų skiriame eocijaldėmokratų partijai, o vieną
dalį demokratų partijai (au
kautojų pravardės jau pirma
buvo pagarsintos. Rd.).
Aukavusiems, vardu kovo
jančių, ištariam širdingą ačiū.
J, Krikščiukas.
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va. Sunku Šiądien ką iška- gi.nestumkime viens kito nuo baigėsi susirinkimas ir nė de- 1900 m. raginau visuomenę
Laikui bėgant, paskutinis sanarėlis suriauti, kad ardome savo spė to švento darbo koliojimais ir ši m tos dalies sąnarių neliko tai ant prakalbų, tai ant suvisu atai dalina nuo kūno ir drauge su žmo
gaus išmotoms išeina laukan. Bet vietoj iš
kas, o tuomi svarbesnis yra šmeižimais ir vietoj tų nepa salėje? S. L. A. sąnarys sa sirinkilių- kad dėtų ant mė
Pagal Seimeli.
mestų, ant galvutės tveriasi nauji, jų būva
reikalas, kad soc.-dem. kai dorių žodžių, aps varstykime, ko, kad kilo toks rėkavimas nesio novsipo ule- ant tautiš
tūkstantis
ir daugiau. Išmesti laukan nuno
Priešų
sliekai
turi
labai
daug:
ant
pa

po partija, rūpinasi vien apie kaip geriausiai apsiginti nuol kaip Babilionijos bokštą sta kų reikalų, bet neradau pri
kę sanarėliai greitai gaišta ir juose esanti
viršiaus
juos
gaudo
paukščiai,
po
žeme
—
savo plėtojimąsi ir apie luo- didžiausio mus priešo caro, tant, bet keno tai kaltė, ar tarėjų. 1903 m. ant L. Soci- kurmiai. '
kiaušinėliai pasiliuosuoja. Kiekviename^a■ *
mos reikalus — tas ir geras kad mums besidarbuojant, kuopos komiteto, ar sąnarių? jalistų kuopos ęusiriūkimo
narėlyj būva iki 500 kiaušinėlių.
Diclė turi 20 centimetrų arba 8 colius
dalykas, — bet šioj valandoj ans musų neprarytų. Į kovą Man rodos, kad vos 3 ar 4 są pa^ėliau-.ovėliįtą klausymą. ilgio.
turėtų būti tik viena didelė broliai, tik ne į savitarpinę, nariai rėkavo,prie tų buvo ir Čia manipritaoė ir aprinko
Dielė gyvena prėskuose vandenyse. To
S. L. A. sąnarys, suprantąs manę ir p. J. O. Sirvydą atsi dėl parva jos, paprastai, žalsvai ruda, atsa
krūva nuvargintų lietuvių, o tik su carui
parliamentariškas tiesas! Pre šaukti į visas draugystes, kad kanti parvai dugno.
Žmona.
kurie stengiasi nustumti
zidentas, kaipo tvarkos vedė kiekvienas saharys aukautų
nuožmią valdžią nuo savęs.
-Dielės minta krauju ir syvais kitų gy
Švęskim
Imą
gegužio.
jas, nenorėjo teip prakil po 1c. ant! mėnesio ant tau vūnų. Ant pryšakinio ir užpakalinio kūno
Rods musų, kaip kuris eoc.Amerikos darbininkų par niems S. L. A. sąnariams su tiškų reikalų.! ‘ Mes atlankė galo turi prisičiulbimo pūsleles. Su pagel
dem. išsižadėjęs patriotizmo,
tija,
„SocialietParty”, sykiu kujaliu kalti į kaktas, kad me Dr stę 8v. Antano. Pa ba tų pūslelių dielės prisičiulbia prie kūno
bet aš tikiu,kad tai tik nekusavo aukos. Ant dugno pirmutinės pūsle
rie nesubrendę tą platina, su visos pasaulės darbinin susilaikytų ir savę valdytų. aiškinus mierį, nors buvo lės yra trikampis snukutis. Nasruose yra
kad jiems vis tiek kokios kais, pirmą kartą oficijališkai Jeigu delegatai išrinkti priešų, bet didesnė dalis pri try^iškarbuoti žandeliai. Jais dielėT pradu
tautos, kad tik soc.-dem. rengiasi iškilmingai apvaikš ,,wholesale”, arba ne sulyg tarė. P. J. O. Širvydas, pa ria savo aukos odą ir čiulbia kraują. Prie
Tas yra labai klaidingu, nes čioti terptautišką šventę 1 d. noro S. L. A. sąnario, tai matęs, kad ir čia yra priešai, to žarnos teip-1 prisipildo krauju, kad visas
prancūzai, vokiečiai yra di gegužio, ir dėlto atsišaukia į kam nerinkote Mretail”, ar atsisakė nuo to darbo, tai aš dielės kūnas išsipučia. Pričiulbusi kraujo,
deli ' patrijotai, nors jie ir visus darbininkus Suvienytų ba kodėl S. L. A. sąnarys ne- vienas atlankiau draugystes dielė gali paskui gana ilgą laiką apsieiti be
ir maisto. Iš dielių seniau naudojosi daktarai
prie soc.-dem. priklauso. Valstijų be skirtumo tautos, įnešė, kad t rinkimai butu ir sekančios pritarė
ir daug jų sunaudodavo, per tai ir diėles ty
Žmogaus prigimtis ir jo budo ne dirbti tą dieną, bet prisi slapti!? Tuomet gal kiti bu paaukavo: Šv. Antano Dr-tė čia augindavo, daugelyj vietų buvo pareng
:ypatybėš padaro tai, kad dėti prie iškilmingo apvaikš- tų likę išrinkti ir nebūtų rei $5.82, Šv. Juozapo Dr-tė tos specijališkos angy klos. Seniau daktarai,
jam smagiausia prigimtam Čiojimo virš minėtos darbi kėją rašyti į laikraštį pasi $2.33, Algirdo Dr-tė $6.29, nuleidimui pagedusio kraujo žmonėms pri
skundimus ir aimanavimus. Vitauto Dr-tė $6.32, P. Armi- leisdavo dieles, dabar jau tos metodos laiko
krašte. Kodėl mes turime ninkų šventės.
išsižadėti savo krašto ir kal Chicagoj, apart skaitlingų Rinkimui,koki jie buvo,nieks no Dr-tė $4.53, LietuvosDr-tė si senesniejie daktarai Maskolijoj, kitur iš
dielių mažai naudojasi, per tai ir parengtos
bas, o pasilikti valkatoms vi susirinkimų vakare salėse, iš sąnarių nesipriešino, jeigu $1.40, N. Kliubas 36c., kuo a ūgy klos neužsimoka, jas atsiėjo apleisti.
sos pasaulės. Mes su inter- dieną bus didelė demonstra kanv rinkimai išrėdė ne pa L. Socijalistų $1.85, nuo
Trichinai, Raumenyse kiaulių, žiur
nacijonalu mažai atsieksime. cija (paroda). Derp0DStran’ praktiškais, negerais, tai rei Siuvėjų pikninko $3.00. Sy kių ir tūlų kitų žvėrių kartais būva mažytės,
Geriau padarytume,užsibrėžę tai išeis 2 vai. po pietų iš že- kėjo aut susirinkimo savo kiu $31.90.
turinčios vos vieną milimetrą ilgio kirmėlai 1. Solitero kiaušinėlis. K — užmazga (padidinta). 2. Užmažesnį skritulį ir jį atsiekę miaus paminėtų keturių vie rinkimo metodą paduoti; gal Aš pakviečiau minėtų tės, apsiaustos kalkiniu tinkleliu. Tai už- mazga pasiliuoauojanti* iš kiaušinio (padidinta). 3. Pūsliniai
susirinkimas butų priėmęs. draugysčių po vieną sanarį ir mazgos trichinų. Jeigu žmogus, arba koks sliekai arba fumai. 4. Fumas su išvirtusiu krepšeliu. 5.
pilningai. Ir revoliucijoje tų:
Suaugęs soliteras. 0. Galva suaugusio solitero- Tb —vąšo,
I
Skyrius
išeis
nuo
Wosta
’
s
Dabar jau po laikui rinkimus susirinkę, padalinom tas au
tai mes lietuviai vis turėsime
liai. S — prisikabinimo pūsleles. 7. Dalis solitero sanarSlių.
taisyti.
kas sekančiai: kankintiniams
patys sau gelbėti ir apsi Hali, 122 Lake st.
Kodėl S. L. A. sąnarys, $10.00,
Apsigyvenęs žmogaus kūne soliteras
„Aušros” Dr-tei
ginkluoti, kitos-gi tautos turi II — nuo 55 N. Clark st.
stabdo
žarnų besidarbavimą ir per tai silpni
III
—
nuo
Apollo
Ęall,
ker

jeigu
gero
linki
8.
L.
A.,
ra$10.00,
delegatui
į
terptau

savo reikalus ir uždavinius,
na
visą
organizmą, kadangi jeigu žarnos ir
tė
12
ir
Blue
Island
av.
šyda
mas
korespondenciją,
ne
tišką kongresą $10.00, Viš
ir nors eisime visi iš vien,
pilvas
negali
pervirinti valgio, per mažai
tai rusai ir lenkai tokiais vis IV—nuo red. čekų laikraš pasirašo atvirai be prisiden- teliui $1.90. Pinigus pa
maitingų medegų gauna visas kūnas. To]
liks, mes-gi, tikėdamiesi per čio', ,Spravedlnost”, kertė 18 gimo, apuokų daug turime, siunčiau ,, Lietu vos” redakci
dėl, jeigu žmogaus žarnose atsirado soliteras,
reikia jį kuogreičiausiai iš ten prašalinti.
mainyti savo kailį, galime ir Loomis str. ir susirinks kurie, užlindę už kito pečių, jai. Pakvituota nr. 35 „Lie
Douglas Parke.
žiūrėdami viena akia, rodo tuvos” 1903 m., ,,Vienybei”
Yra gamtoj ir daugiau panašių soliteviską pralošti.
rams
sutvėrimų, kokiais galima lengvai užsi
kumščią.
Bukime
atvirais,
ką
pakvietus
balsuoti
apie
liki

Draugai
darbininkai
ir
Tai-gi, broliai lietuviai, te
krėsti.
Vienas iš tokių sliekų, fumų formoj,
matome,
sakykime
atvirai,
mą
delegatui
sudėtų
pinigų,
darbininkes
Chicagos!
At

si! iauna kerštai, nesikelkime
gyvena
kūne
raguotų galvių, kiti kūne ža
vieni prieš kitus. Daugiau minkit, kad 1 d. gegužio vi bepusiškai, tąsyk galėsime 18 d. gruodžio 1905 m. pa
vių, kaip antai: lydekų, ešerių ir kitų. Kū
darbo ir pasištentimo, o ne soj pasaulėj nedirbs nė vie dvigubai daugiau atsiekti, kviečiau tuos pačius vyrus:
ne šunų gyvena du gana vodingi sliekai.
1 pagyrų ir svajojimų, tuomi nas darbininkas, kurio žmo išvengti ne reikalingų vaidų nuo Šv. Antano Dr-tės —
Fumas vieno iš tokių sliekų gyvena smegenuošė avių ir gimdo avių kvaitulį. Fumas
labiau, kad šiame sunkiame giški jausmai dega! Atmin ir besiniekinimų per laikraš Danelevičią, nuo Šv. Juozapo
kito
gyvena kituose naminiuose gyvuliuose,
čius.
Dr-tės — Matulį, nuo Algir
, laike darbo daug reikėtų at- kit, kad darbininkai Rosijos,
teipgi
kūne žmonių. Todėl geriausiai sauLinauską, nuo
• likti, bet ne su partijų reika- po drauge ir musų brangios S. L. A. 36tos kuopos pre-, do Dr-tės
gotiesi,
neduoti šunims laižyti veidą arba
Vitauto Dr-tės —- Lukoševi' lais, kada musų tėvynė pa tėvynės, po kulkoms ir negai- zidentas,
rankas.
M. J. Damijonaitis. čią, nuo P. Armino Dr-tės —
koms kazokų išeis ant gatvių
skendusi ašarose.
Kožna partija šaukiasi pa- dainuodami marselietę! Mes Atsakymas p. A. Berno Gustaitį, nuo Lietuvos Dr-tės
SKYRIUS V.
— Baneyičią, nuo N. Kllubo
gelbos savo reikalams, bet kim tą dieną darbą, užmirš
tai.
— Songailą. Susirinkę, nu
apie besikankinančius kalė- kim skirtumą tautų, o viso
Akstinodžiai sutvėrimai.
P.
A.
Bernotas
neteisingai
tarė paskirti pusiau: Soči jai
• jimuose niekas nemini. Kan- svieto vargdieniai susivieny
Akstinodžiai sutvėrimai gyvena jūrėse,
manę prieš visuomenę ap Domokratams ir Demokra
kirtimams niekas ir aukų kim po raudona vėliava ap
kūną
turi spinduliuotą, su kietoms dalims
šmeižė.
P.
Ay
B.
sako,
buk
tams, aš jų nutarimą ir išpilnesiunčia. Tai-gi tauta iš dažyta musų brolių kraujų,
odoj,
tveriančioms
akstinus, kojos prisičiulaš noriu tapti vienvaldžiu 30 džiau, pagarsinau balsavimą
I. Suaugęs trięhiaas, gimdantis gyvus vaikus (I).
biančios.
naudojo jų spėkas, jų pasi o galingas šauksmas: šalyn
draugysčių, varde jų buk ke „Lietuvoj”. Taigi, nepasi- II. Užmazgos trichinų, apsiaustos kalkiniais tinkleliais, tvė
šventimą, o paskui paspyrė despotai, te gyvuoja laisvė ir
Jūrių žvaigždė turi -10—15 centimetrų
rių raumenyse.
lis sykius balsavau. Prašau rodžiau vienvaldžiu, kaip p.
arba 4—6 colių diametro.
šalin, kad kęstų kančias ir broliška meilė! te gyvuoja
P. A. B. parodyti, kada, ir A. B. sako, tik išpildžiau nu iš augščiau paminėtų žvėrių praryja mėsą su
badu mirtų. Toks lietuvių socijalizmas, — tepakrato su
Jūrių žvaigždžių daug yra Europos jukokiame laikraštyj aš balsa tarimą ir tai ne vardu 30 trichinų užmazgoms, tuos kalkinius tinkle
pasielgimas išrodo lyg kad puvusius tronus despotų!
vau, arba rašiau varde 30 draugysčių, tiktai vardu 7 lius sutarpina pilvo syvai. Paliuo&uoti kir
tai butų kapitalistų sistema: Kiekvienas maloniai bus
patenka į laibąją žarną, ten išauga
draugysčių? Aš to nedariau. draugysčių. Argi p. A. B. minėliai
iki 3 milimetrų ilgio, praduria žarną, gimdo
— išnaudok viską, tai tavo priimtas eilėse laike demon
Malonėčiau aš tą raštą maty ne gali suprasti, kad tokios daug gyvų vaikų (I) ir greitai gaišta. Tuos
užduotis! Turėtų būti musų stracijos. Ant vietos, tai
ti. P. A. B. sako, buk aš polemikos ir be pamato užsi gyvus trichinų vaikus neša kraujas ir jie pa
didžiausia pareiga, turėti yra Douglas Parke, terp kit
nebuvau delegatu tų 30 puolimai ypatų nenaudingi, tenka į raumenis. Čia jie apsistoja, minta
komitetą— slaptą Lietuvoje, ko bus prakalbos ir lietuviš
draugysčių, kurios susivieny- žemina tik laikraščius? Jei medegoms tveriančioms raumenis ir apsiden
ir kitą užrubežyje, kur aukos koj kalboj
jo prieš seimą Philadelphioj. gu p. Bernotas turi prieš gia kalkiniu tinkleliu. Teip apsidengusios,
butų siunčiamos ne parti Vakare tą dieną 7 vai.,
trichinų užmazgos gali išbūti per ilgą laiką,
P. A. B. dar nėra metai kaip manę ką, gali pareikalauti negaišta.
joms, bet visai tautai; ne lietuviai socijalistai parengia
Išsiplatinus trichinų užmazgoms po kū
kaipo pagelba praplatinimui mitingą su prakalbomis ir Philadelphioj, į jokią drau išsiteisinimo ant delegatų su
gystę
nepriguli,
tai
iš
kur
sirinkimo,
kuris
atsibūva
kas
ną,
žmogus
arba žvėris, kurio kūne išsiplati
kokios nors sektos, ar parti paaiškinimais apie darbinin
gali
žinoti,
ar
aš
esu
delega

no,
sunkiai
apserga,
liga tankiai pasibaigia
4
nedėlią
mėnesio.
Vietoj
jos, bet išliuosavimui Lietu kų šventę 1 dienos gegužio,
mirčia.
Todėl tai visuose civilizuotuose
tu
ar
ne?Pšts
te
nueina
pas
V,
tuščių
polemikų,
ar
negeriau
vos. nuo carizmo priespaudos. K. Liaudanskio salėje, 3119
kraštuose daktarai prižiūri skerdžiamas kiau
Partijoms bus dar laikas, bet South Morgan str., kampas Daukšį, seimo sekretorių, ga p. A. Bernotas padarytų, jei les, kadangi turinčios trichinus, joms užkre
li rasti ant mandato, kad aš gu užsiimtų aukų rinkimų,
revoliucijai, kurią reikėtų 31 Place.
čia žmonis.
buvau delegatu L. Laisvama kaip aš kad darau?
remti susivienijus visiems; Atstovas L. S. D. P.
Askarida. Žarnose žmonių, ypač gi
nių Susivienyjimo kuopos.
J. Butkus.
šiądien keista musų re
vaikų, gyvena parazitiškas sliekas askarida
A. Žagaras. Toliau p. A. B. sako, buk aš,
vadinamas. Jis turi 40 centimetrų arba 15
voliucija, kad neturime nie Už Chicagos Centro Komi
atsisakydamas
iš
L.
S.
P.
A.,
Atitaisymas
klaidos.
colių
ilgio.
kur centro, kur galėtume at tetą L. S. P. A.
nustojau
būti
jos
delegatu.
„Lietuvos
”
,
nr.
16
šių
me

Vaikų
kirmėles. Tiesioje žarnoje vai
sispirti.
A. Petraitis.
Bet aš ne dalyvavau seime tų, pagarsinta buvo, kad J. kų tankiai pasitaiko mažos kirmėlaitės, vadi
Mes, matomai, mažai rūpi
kaipo delegatas L. S. P. A. A. L. P. Kliubas iš Chica namos vaikų kirmėlėms.
namės apie žmonių gyvastis,
Atsakymas 8. L. A.
Soliteras gyvena plonoje žmonių žarno
Ant galo p. A. B. sako, kad gos, nusiuntė 30 dollarių,
kad vieton gero apmislijimo
sąnariai.
je.
.
Mažyčiai soliterų kiaušinėliai išeina iš
L. 8. P. A. sanąriai visi pilno
ir prisirengimo, stumiame Tilpusi Nr. 16 ,,Lietuvos” proto ir patįs gali balsuoti be vietoj, pažadėtų 50 dol. Yra žarnos drauge su žmogaus išmėtoma. Kiau
tai klaida: kiek Kliubas pa lės, ėdančios tas išmetąs, su joms suėda ir sožmonės į prapultį, nemisly- korespondencija iš Chicagos,
Butkaus pageltos. Apie są žadėjo, tiek ir nusiuntė, literų kiaušinius. Kiaulefe pilve, uždengian
dami,kas bus. Matome kai tūlo S. L. A. sąnario, ka
narių protą ne mano reikalas bet C. K. R. Š. sekretorius ti kiaušinėlį plėvė sutirpsta ir esanti tokia
mus, kur keli kazokai gali tram, matyt, nerupi gerovė
kalbėti. Todėl meldžiu paro paėmė Vyrų Draugišką Kliu- me kiaušinėlyj išauga (k) pasiliuosuoja (2).
visus gyventojus sunaikinti, visuomenės,'jis ne bando jai
dyti, kame aš L. 8. P. A. są bą, kuris siuntė 30 doliarių Ji pereina į žarną, praduria jos plėvę ir pa
o vienok mes nesistengiame suteikti teisingas žinias, bet
narius niekinau, arba už iš Chicagos ir uždėjo kitą var- tenka į kitą kiaulės kūno dalį ir ten pasilie
juos brolišku budu traukti į vien nori įžeisti 36tos kuopos
ka. Išpalengvo persikeičia į pūslelę žirnio,
juos balsavau? Kodėrp.Ber- d%- kartais net pupos didumo solitero pūsleles
krūvą ir organizuoti, o su sandarbininkus, ir duoti meAksiiuodžiai cutvSrimaf.
notas, neteisybę rašydamas,
Komitetas.
vadinamas fumais arba pūsliniais sliekais. 81 — jurią ežya: — juri<| žvaigžde, pnsičiulb^aavo ko
naudojame laiką agitacijai degą S. L A. priešams, ko
dar socijalistų partiją minaSiena pūslelės vienoj vietoj įiinkusi į vidurį joms prie akvarijans stiklo. sS —jurią žvaigžde iščiulvien savo partijoms reikalų, kių Chicagoj netrūksta dėl
Susirinkimai.
voja. P. Bernotas kalba apie
bianti šyviu pagauto moliusko.
(8. Z). Jeigu su tokioms solitero užmazgoms
o kas biauriausia, platinimui nesupratimo, kas yra tas Su- sudėtus centus kelionei dele Subatojė, 28 d. balandžio, paskersti kiaulę ir jeigu žmogus suvalgys ne
'neapykantos ir pioviniosi sivienyjimas Liet. Am. Gal gato į terptautišką kongresą, 1906 m.,^7 vUlandą vakare, virtą, bet žalią ar rūkytu mėsą, turinčią už*
Jūrių žvaigždė turi penkių kerčių žvaig
terp savęs. Tuo keliu eida minėtas S. L. A. sąnarys dar bet tada jis darLietuvoj teto- Kensington’e,“ apkalbėjimui mazgą, tai ji jo. pilve išsivysto, užauga, pa ždės pavidalą, nuo ko jos ir vardas paeina.
mi, turėsime suklupti. Re- jaunas ir mažai susipažinęs buvo(nėra reikalo čia būti,ka revoliucijčfc judėjimo Lietu stoja suaugusiu slieku.
Parva nevisada vienokia, būva, pradedant
Žmogaus pilve pūslelė sutirpsta. Krep nuo raudonos, geltonos, baigiant tamsiai ru
xyoliucija — tai šventas dar su reikalais, jeigu stengiasi dangi jis ir atsiliepia ne savo, voj, atsibūk didelis susirinki
bas, tegul ji gyvuoja, bet te niekintą kuopos viršininkus bet L. 8. D. P. kuopos vardu, mas su -prakalboms, Verdi šelis išsiverčia kaip pirštinės pirštas (4), per da, net juoda parva. Penki spinduliai, arba
einančios į visas šalis nuo vidurio,
gul ji būva darbas visų lie už nepritarimą pakeltam už tai ir atsakymą reikia duoti salėje, 2470 Kensington av. _ eina į laibąją žarną ir mažais vąšeliais (6. H) kerčios,
vadinasi rankomis.
prisikabina
prie
žarnos
pūslės;
prisikabinti
tuvių, nes mums istorija ro manymui politiško seimo. Jei ne Bernotui, bet kuopai.
padeda dar keturios prisičiulbimo pūslelės
Jūrių žvaigždžių odoj yra daug kalkinių
do, kad atlikimui kokio* gu S. L. A. sąnarys pažįsta Rd.); kada tas buvo veikta. > Nedėlioję, 29 d. balandžio, (6. 8). Krepšelis stojasi solitero ^gal va. dalelių, kurios išeina laukan pavidale aksti
nors perversmo,, ar atmai parliamentariškas tiesas, tai
Čia parodysiu, kas man davė 1906 m., 2 valandą po pietų, Prie užpakalinio galo pasidaro apvali grabu nų arba adataičių, dėl ko šito skyriaus su
nų, reikia visos tautos pajie- tegul pats atsako, ar galėjo tiesą balsuoti, tiktai ne var South Chicagoj teipgi atsi tė; tokiu budu apsivynioja pirmutinis solite tvėrimus ir vadina ajmtinodžiais. Akstinai
gų. Kokia nors viena parti kuojios komitetas su kaliais davo lietuviškų draugysčių. bus didelis susirinkimas su ro sanarėlis, sujungtas su galva. Paskui tas tie yra atsigynimo ginklu. Kitokių atAgyja, ar tautos dalelė, to negali Bananais patvirtinti įnešimą? Kada atsirado kankintiniai prakaltoms, F. Aršauskio sa pats pasidaro, taigi apsivynioja antras sana- nimo įnagių jūrių žvaigždės neturi; kruta
rėtis, paskui trečias ir teip toliau. Iš palen- jos labai palengva, todėl nuo priešų pabėgti
įvykdinti, jeigu didesnė da- Ar negalėjot pakelti tą klau
už Lietuvos laisvę, aš juos lėje, 8756 Houston av.
gvo pasidaro čiela eilė sanarėlių, turinti il negali; todėl šitiems sutvėrimams ypač rei
liš ar tai nesupranta to rei symą, kada buvo sąnarių pil šelpiau, rėmiau tai centu,
Už Centr. L.8.P.A. atstovą gio 2—8 metrų arba apie Ii sieksnio, tve kalingi toki atsigynimo nuo priešų įnagiai
kalo, ar jam nepritaria. Tai- na salė, belfepe tąsyk, kada tai darbu, sulyg savo išgalės.
A. Petraitis.
riančių suaugusio solitero kaną.
kaip aštrus akstinai.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.

Ant apatinės jūrių žvaigždžių puses, iš Rankos tos turi iš kraštų karbolius. Ant
MHXIM GORKIJ
Ko nori, jis jug, tas sėnas kareivis Danio
ilgai rankų? eina eilės baltų virbalėlių, ei dūdelės galo yra nasrai vedanti į kūno vidųliūs,
buvo jo^ Rados, tėvaę!
---- U----- Lnančių nuo nasrų iki rankų galų; ant kiek 4♦
♦—Ot šiteip! — atsigryžęs j Danielių
vienos rankos yra keturios eiles tokių virba
| 300 politiškųjų per Mas
' Sutraukus medūzai lytaargio kraštus,
aiškiai
ištarė Loika — ir nuėjo pasivyti Ra
lėlių. Ant galo kiekvieno virbalėlio yra esantis viduryj vanduo būva išstumtas ir me kvą iš Europinėj Maskolijos
-IŠ RŪBU KALBOS VERTE
prisičiulbimo pūslelė. Su pagelba tų pusle- dūza, kaipi šuoliais, slenka išpustu kūno ga
,,O męs žiūrėjome. Rada gulėjo, pri
~ lių jūrių žvaigždė prisičiulbia net prie kie lu ir tokiu budu persikelia iš vienos vietos į išgabeno Iri d J balandžio į
Siberiją. Mat pritruko jau jau gyventi negaliu, kaip ir tu negali gy spaudus prie krutinės ranką su plaukų
čiausių uolų ir prie stiklinių sienų.
kitą.
vietos kalėjimuose. Graži vent be manęs. Užtatai aš noriu, kad tu pluoštu, jos atviros akys buvo atkreiptos į
Ne sunku patėmyti, kaip dalis tų virba
Raudonasis koralas visu kūno sudėji mat laisvė caro įmonėms su butum mano ir dūšia ir kunu, girdi?
mėlynuojantį dangų, o prie jos kojų gulėjo
lėlių kaipi atgija: jie ištysta, pasiilgina visi mu panašus prėskų vandenų hydrai. Bet
Išsitiesęs drąsusis Loika Zobaras. Ant jo
,
,Tas
nusišypsojo.
< į vieną pusę, sandariai prisičiulbia prie sti- pasidarę ant kūno bumburai neatsidalina, teikta!
O -q
.
—
■
h
■■
»
v
-------klo, arba prie kitokio daikto, paskui vėl su kaip tai būva su bumburai s hydros, bet pa
»»— Girdžiu! Smagu man tokią tavo veido buvo uždribę jojo ilgi garbiniai ir vei
do nebuvo matyti.
siriečia ir tokiu budu visą jūrių žvaigždės silieka su juom sujungtais. Tokiu budu pa | Ant Kaukazo*;mieste Tif- kalbą girdėti! -Nagi, sakyk toliau!
„Męs stovėjome if galvojome. SenoDa- _
kūną patraukia kaipi su pririštų virvučių sidaro koralų kolionijos, koralai pasilieka su lise, susibuntavojp mingrelišSakau, klausyk, Ldika: vistiek, kaip
nieliaus ūsai drebėjo, kakta buvo rūsčiai su
eile/ Tuos jūrių žvaigždžių organus vadina jungti viens su kitu. Kad tokia iš daugelio
tu
nesisuksi,
aš
tave
įveiksiu
ir
tu
mano
bu

koregimento kareiviai,jie no
prisičiulbimo arba ambuliakrališkoms ko
Tatai geriau negaišuok — pryšakyje raukta. Jis žiurėjo į dangų ir tylėjo, o ži
rėjo iš kalėjimo paliuosuoti si.
joms.
laukia tavęs mano bučiavimai ir glamonėji las, kaip šarma, senis Nuras padribo kniūp
sėdinčius ten savo sandrau- mai.... bučiuosiu tave karštai-karštai,’ Loi sčias ant žemės ir ėmė raudoti teip, kad net
Jūrių žvaigždės kruta labai palengva ir
gus. Užgimė smarkus mušis ka.... Nuo mano bučigvimų užmirši tu sa visas virpo.
gali pagauti tik arba visai nekrutančius, ne
„Ir buvo ko raudoti, sakalėli! Taigi!
galinčius bėgioti sutvėrimus, arba vien kru
terp susibuntavojusių ir at vo narsų gyvenimą.... ir tavo gyvos dainos,
teip
linksmina
šaunius
čigonus,
nebe

ką
tančius. slenkančius labai palengva. Todėl
„Eini tu, na ir eik savo keliu, nesuk
siųstų su kanuoJėms ištikimų
skambės
daugiau
Stepuose
—
dainuosi
tu
tai jūrių žvaigždės minta prisikabinusiais
damas
niekur į šalį. Tiesiok eik. O rasi
reįimentų. Mūšyje 315 ka
jau tik švelnias meilės daineles man, savo kur teks ir veltui pragaišti.... Tatai bils
prie dugno sliekais ir kitokiais stovinčiais
reivių likosi užmuštų, o 855 Radai.... Todėl sakau, negaišuok laiko, viskas, sakale!”
ant vietos gyvūnais. Jos apglėbia pagautį
tapo
sužeisti. ,
rytoj, girdėk, pasiduosi man. kaipo savo vy
su savo rankoms ir prispaudžia prie bedan
Makaras nutilo ir, įsidėjęs pypkę į kiše- ,
resniam draugui.... Nusilenksi man iki nių, susisegiojo sermėgos krutinę. Lašnojo
čio snukio ir iš kūno iščiulbia visus syvus.
| Popiežius išleido encikli kojų akivaizdoje viso abazo ir pabučiuosi lytus, vejas pradėjo smarkiau pusti, o jūrės
Išmetu skylę jūrių žvaigždės turi kitam,
priešingam snukiui kūno gale.
ką į Lenkijos katalikišku d va- mano dešinę rauką.... Tada aš tavo mo- kurčiai ir piktai kriokė. Apie musų gęstan* Prie akstinodžių sutvėrimų priguli teip
siškiją.' Enciklikoj pripažį teria busiu!
čią ugnį rinkosi vienas po kito arkliai ir, ap*
,,Tai, šėtonas merga, ko užsigeidė! Tai žiūrėję mus savo didelėmis, protingomis aki' ’
gi.\ *
/
sta atsiradusiu Lenkijoj ma
Jūrių ežys. Kūnas jo visu savo pavirijavitų sektą už klaidžią ir visai o visai negirdėtas daiktas! Tik seno mis, sustojo nekrutamu apie mus ratu.
vėje, kaip senieji nupasakoja, buvęs toks pa
— Kuzi a, kuz kuz! — meiliai atsiliepė į
>. dalu ir didumu toks kaip obuolys, aprengtas
Liepia prie jos pristojusiems protys pas juodkalniečius, bet pas čigonus
juos Makaras ir, paplaksnojęs ranka sprandą
akstinais, dėl ko ir vadina jp jūrių ežiu.
kunigams grįžti į katalikiškų — niekada! Broliautis su merga! Na, sa savo mylimojo juodbėrio, tarė, atsikreipda
Snukis, teip kaip ir Jūrių žvaigždžių, yra
tikėjimų.
kalėli, išgalvokie tu ką-nors juokingesnio! mas į mane:
apatinėj kūno dalyj, o išmetimo kanalas —
Raudonasis koralas.
Ir metus palaužysi sau galvą — neišgalvosi!
viršutinėj. Terp snukio ir išmetu kanalo, Viršuj — šmotelis koralo perplautos išilgai (padidintas^
— Metas jau gulti!....
|
Ant
Kaukazo,
ypač
Eli,,Pašoko Loika į salį ir, tartum pažeistas
išilgai viso kūno, eina penkios eilės prisičiulA — kietas kalkinis pamatas. R — minkšta iievč.
Susisupo galvą sermėga, išsitiesė, kaip
zabetpoliatis gub., totoriai žvėris, suriko teip, kad Stepai suskambėjo. ilgas, ant žemes ir nutilo.
bimo kojų. Jūrių ežys minta visokiais esan
gyvūnėlių susidedanti kolionija galėtų laikySudrebėjo Rada, bet savęs neišdavė.
čiais jūrėse augmenėliais.
Man nesinorėjo miego. Žiurėjau į Ste
tiesi krūvoj, turi remtiesi ant tvirto pamato. gana pasekmingai priešinasi
„— Na, likie sveikas iki rytdienos, o pų tamsumą jūrių linkon ir prieš mancrakis
caro
kariumenei.
Čia
toto*
Todėl tai polipai leidžia iš kūno kietas kal
SKYRIUS VI.
ryto tu padarysi teip, kaip tau įsakiau. plaujojo ore išdidžios ir gražios, kaip kokia
kes (A ant pridėto paveikslėlio). Tokiu bu- riąms pasiseka kartais teip Girdi, Loika?
karalaitė, Rados paveikslas. Ji laikė už
£arnapilviai sutvėrimai.
du išpalengvo darosi šakotas kalkinis polipų sumušti caro kariumenę, kad
,,
—
Girdžiu!
Padarysiu....
—
suvai

spaudus
ranka su juodų plaukų pluoštu žai
Kūnas jų spinduliuoto sudėjimo, su vie medelis, turintis iki 30 centimetrų augščio. ji ant mūšio lauko turi palik tojo Zobaras ir ištiesė į ją rankas. Jijė nė
zdas
krutinėję,
ir pro jos tamsius, plonus
na kūno dale, atsakančia žarnoms ir išnešio Tasai kietas kalkinis pamatas, kaip medis ti net pašautus kareivius.
neatsižvelgė
į
jį,
o
jis
pasviravo,
pasviravo
ir,
pirštelius
sunkėsi
lašas po lašo kraujas, var
žieve,
uždengtas
eile
minkštos
raudonos
meja ntiems po kūną kraują organams kitų su
kaip vėjo nulaužtas medis, puolė ant žemės vėdamas ant žemės raudonomis, it ugnis,
degos
(R).
Raudonoj
žievėj
yra
atskiri
po

tvėrimų.
| Netoli salos Maltos, ant verkdamas ir juokdamasis....
žvaigždelėmis.
Prėskų vandenų hydra turi 3 centime lipai, išrodanti kai pi balti kvietkų žiedeliai. angliško
,,Ot
kaip
užkankino
vaikiną
prakeikta
kariško
laivo
O įdurmu paskui ją plaukė narsus jau- ‘
Kaudoniejie arba brangiejie koralai gy
trus arba apie 1 colį ilgio.
nikaitis, Loika Zobaras. Jam ant veido bu
,,Prince of Wales” explioda- merga. Vos-vosBiš jį atgaivinau.
vena
Terpžeminėse
jūrėse.
Jų
kietus
pama

Prėskų vandenų bydros laikosi papra
„Et, kokiems velniams reikia, kad žmo vo nusvirę tankių juodų garbiniuotų plaukų,
vartoja visokiems papuošimams ir gana vo garinis katilas. Expliostai ant lapų apsemtų vandens augmenų ar tus
nės
teip
vargą vargtų? Kam tokiam malonu snarpliai, o iš po jų byrėjo tyros, kaip kri
zijos trįs laivo jurininkai li
ba pbie kitokių mirkstančių daiktų, prie ku brangiai už gražius užmoka.
klausyti,
kaip vaitoja, iš skausmų plyšdama, štolas, šaltos ir didelės ašaros....
Koraliniai polipai gyvena jūrėse šiltų kosi ant vietos užmušti, o ke žmogaus širdis? Ot tu čia ir buk gudrus!...
rių prisikabina vienu galu ^avo cilindriško
Lytuskas-kart darėsi smarkesnis, o jū
kūno. Ant kito hydros kūno galo yra 6—12 kraštų. Jie dirba dideles budavoues jūrėse, turi sunkiai sužeisti.
rės
giedojo
graudžią ir iškilmingą giesmę tai
„Sugryžau
į
abazą
ir
visiems
visa
papa

laibučių kaip plaukai siūlelių vadinamų ant tų budavonių paskui darosi čielos eilės
jaunai
ir
didybės
pilnai gražių čigonų pore
sakojau.
Pagalvojome,
pagalvojome
ir
nu

didesnių ir mažesnių salų. Čielos eilės at | Italijoj Vulkanas Vesu- tarėme palaukti ir žiūrėti, kas iš to viso bus. lei — Loikai Zobarui
rankomis.
ir Radai, seno kareivio
skirų salų ir čielų archipelagų arba salų su vius vėl meta'iš kratero karš O buvo ve kas. Kada ant rytojaus visi męs Danieliaus dukterei....
rinkimų yra pasidariusių ant tokių kietų ko
apie ugnį, atėjo ir Loika. Bu
O juodu abudu plaujojo nakties tamsu-’
ralinių pamatų; daug tokių salų yra Oceani- tus pelenus. :Gy*entojai,ku susirinkome
vo
susimaišęs
ir
per
vieną
pereitą
naktį
bai

moję
tyliai, >kaip kokie šešėliai, ir narsus,
rie
buvo
sugrįžę
į
faar
nesu

roj.
siai sumenkėjo, sudžiūvo, akys įdubo.... patogus dainininkas Loika jokiu budu neį
griautus
žemės
drebėjimų
Vandeninės pintys. Jūrėse, ežeruose,
Nuleidęs akis ir nepakeldamas jų, tarė mums stengė susilyginti su puikiąją Rada.. /.
prūduose ir upėse atkampiose vietose tan namus, vėl išbėgiojo.
Loika:
kiai pasitaiko žalia ir palša medega visokio
,,— Tokie tai dalykai, draugai: pereitą
RUDENYJ....
| Paryžiuj, aut gatvės li naktį žiurėjau aš į savo širdį ir neberadau
pavidalo, kuri renkasi ant visokių, į vandenį
Buvo rudens metas. Aš atvykau į mie
nugrimzdusių, daiktų. Medega ta yra tai kosi pervažiuotas ir užmuštas joje vietos pirmesnio mano laisvo gyvenimo.
prėskų vandenų pintys, kurios vienok nieko ant vietos pagarsėjęs visam Viena Rada tik ten gyvena — niekas dau stą, kuriame neturėjau jokio pažystamo, ir,
bendro neturi su pintims augančioms ant sviete mokslinčius, prancū giau. Štai jijė, gražioji Rada, šypsosi sau, būdamas be skatiko prie dūšios ir todėl be
medžių. Tos vandeninės pintys yra tai gy
kaip kokia karalaitė! Jijė savo laisvę myli pastoges, atsiradau biauriai nesmagiose apyvūnai, augančios gi ant medžių kelmų yra zas Curie, išradėjas radijaus. labiau negu mane, o aš ją myliu labiau už stovose.
augmenims.
Prėską vandeny hydra.
Pardavęs tatai iš savo drabužių visa, be
savo laisvę. Ir pasiryžau aš nusilenkji jai
1 ir 2 — hydra su įtrauktoms rankoms. Nr.2 — turi ant
Įdėjus tokią vandeninę pintį į indą su |AntFilipinų salų buvo gais iki kojų, — teip ji. Rada, įsakė, idant visi ko galėjau apsieiti, keliavau į užmiestį į teip
kūno bųmburėlį. 3 — su pagautu su ranka vųėdo kirmi*
vandeniu, jeigu į tą vandenį įmesti kokių ras, kuris su visu išnaikino matytų, kaip jos gražybė paėmė nelaisvėn vadinamą „Ištaką”, kur buvo garlaivių prie
nu. 15 šono ant kūno yra gumbas su kiaušiniais.
parvuojančių dulkių, galima patėmyti, kad miestąMarinique.Sudegė2000 narsųjį Loiką Zobarą, kurs pirmto siautė su plauka ir kur laike vasaros mėnesių virte-vi
Jeigu išimti iš vandens hydrą, tai kūnas vanduo pereina per pinčių kūną. Van namu.
Gaisras v išnaikino merginomis teip, kaip gaigalas su antėmis. rė triukšmingas, darbingas gyvenimas, o da
jos susiriečia ir išrodė kaipi skreplių gru- duo įeina į pintis per daugybę jų kūne esan teipgi- miestą Gebu.
Čia su O paskui ji pasiliks jau mano moteria ir bar buvo visur tuščia ir kurčia, kadangi ar
i
w '
niUlėlis. Kūne hydros nėra nė jokių, jį su čių skylučių, pereina per gyvūno kūną dau- degė 200 namų.
glamonės mane, ir bučiuos mane, t?ip kad tinos lapkritys.
tvirtinančių kietų dalių. Todėl hydra gali
Vilkdamas kojas šlapiu smiltynu ir,
man nesinorės daugiau nė dainų jums dai
gyventi tik vandenyj; vanduo palaiko kūną
ir savo laisvės jau nesigailėsiu!....- akis įstebeilijęs, žiūrėdamas į jį su vilčia ra
| Mieste Kalisze, Lenkijoj, nuoti,
iš visų pusių. Vanduo saugoja minkštą hy
sti bent kokią atmatėlę, liekanėlę alkio kir
Ar ne teip, Radai....
važiuojant per miestą guber
dros kūną nuo išdžiūvimo.
„Jis pakėlė akis ir, apsiblausęs, pasižiu mėlei numarinti, klaidžiojau vienas sau tarp
natoriui, jenerolui Kellerui rėjo į ją. Jijė tyliai ir rūsčiai linkterėjo aptįritėjusių trobų ir pašiurėlių ir mąsčiau
Hydros minta visokiais smulkiais gyvū
nais. Hydros gaudo juos savo ūseliais. Pa
su pačia, koksai vyriškis me galva ir ranka parodė į žemę. O męs žiūrė apie tai, kaip tai gera būti sočiam.
gavusi kokį gyvūną savo ūseliais, hydra per
Dabartiniame kultūros stovyje lengviau
tė bombą į jo vežimą. Jene- jome ir nieko nesupratome. Dagi norėjos
snukutį traukia jį į kūno vidurį. ■ Visi iki
galima
nuraminti dvasios badą, negu kūno
eiti
kur,
prasišalinti,
kad
tik
nematyti,
kaip
rolas vienok spėjo lekiančią
šiol aprašyti gyvūnai turi, žarnas, išnešio
badą.
Valkiojies
gatvėmis, matai aplink sa
Loika
Zobaras
puls
po
kojų
mergai
—
tegul
bombą pagriebti su ranka,
jančius kraują indus ir kitus organus. Hy
ve didelius, puikius tumus iš oro pusės ir —
ta
merga
bus
ir
pati
Rada.
Buvo,
kasžinapsaugojo tokiu budu ją nuo -ko, ir gėdų, ir gailu, ir liūdna.
dros gi turi, vietoj tų visų organų, vieną tik
drąsiai galima sakyti — puikiai ištaisytus ir
susitrenkime ir ji ne explioskylę apsiaustą cilindriško pavidalo sienoms.
iš vidaus, o visa tatai gali sukelti tavyje
„— Na! — rikterėjo Rada Zobarni.
davo. Metęs bombą vyriškis
Jeigu hydra turi pakaktinai maisto, tai
— Ei, nesiskubink, spėsi, da nusibos.,. linksminančias mintis apie architektūrą,
ant kūno jos pasidaro bumburėlis. Bumbu- Vandenin?* pinty*. Iš didesniu skylių kyla augityn vanduo, pabėgo.
— nusijuokė Zobaras, o nusijuokė teip, tar apie higieną ir apie daug-daug kitų suma
ningų ir prakilnių dalykų; sutinki žmones,
rėlis tas auga, ilginasi ir"išpalengvo persi
tum plienas suskambėjo.
šiltai ir gražiai apsirėdžiusius — kokie jie
keičia į mažą polipą. Ant galo jaunas poli gybe jame esančių kanalų ir išeina laukan
| Tame pat laike, kada
,,—Štai, matote draugai, ir visa tokia mandagus, lenkiasi tau iš kelio, iš mandagu
pas suvisu atsiskiria nuo motiniško kūno. keliais kanalais. Pritekantis į kūną vanduo baisus želnės drebėjimai iš tokelė!
Kas pasilieka daryti? Nebent pa mo nenorėdami dagi pastebėti liūdnos tavo
atgabena
prisikabinusioms,
sėdinčias
be
Toks veisimosi būdas vadinasi bumburiniu.
silieka
pamėginti,
ar ištikrųjų teip tvirta būsenos ant žemės.'... Dievaž, alkano dū
naikino
Į
miesto
San
Frankrutėjimo
vandeninėms
pintims
sWrpusį
Panašiuose hydrų bumburuose tveriasi jų
Rados
širdis,
kokia
ji man ją rodė. Pamė- šia geriau visada minta ir yra sveikesnė už
cisco,
buvo
teipgi
žemės
dre

oTą
kvėpavimui
ir
reikalingą
maistą,
kuris
kiaušiniai.
ginsiu-gi,
—
'dovanokite
man, broliai!....
susideda iš ^visokių pūvančių medegų ir
sočiojo dusią — iš to butų galima išvesti da
Medūza aurelia turi 40 centimetrų ar smulkių vandeninių gyvūnėlių Ir augmenė bėjimai Ryme, Florencijoj ir _ rHe! męs nespėjome da nė dasiprotėti, gi
labai sąmoningas galas ant sočiųjų nau*
Maskvoj,
bet
čia
ne
daug
ba apie 1Į pėdos diametro.
ką Zobaras nori daryti, o jau Rada gulėjo dos!....
lių. Daugybė titnaginių smulkių adataičių, nuostolių pridirbo.
Medūzų kūnas minkštas, todėl jos, kaip esančių vandeninių pinčių kunė, suteikia
ant žemės ir jos krūtinėj buvo įsmeigtas iki
....Artinosi vakaras. Lijo lytus ir
hydros, gali gyventi tik vandenyj. Perma Jojos šiokį-tokį tvirtumą.
rankenos lenktas Zobaro peilis. Nustebome nuo šiaurių putė smarkus, šaltas vėjas, švil
| Maskoliški raštininkai iš kaip mietai.
tomas medūzų kūnas yra melsvos arba rau
• ‘
Jūrinės pintys, kokias, be abejonės, visi
pė tuščiose pašiūrėse ir lūšnose, trankėsi į
svos pa tvos.
leido
atsišaukimą prieš ame
„O Rada ištraukė peilį, numetė jį į šalį lentomis užkaltus namų langus, o nuo smar
pažysta ir vartoja bešiprausdami ir besimauMedūzos aurelios gyvena Europos jūrė dy darni, pietoj titnaginių adataičių, turi pa rikonų kišimąsi į privatiškus ir, užspaudus žaizdą pluoštu savo ilgų juodų kių jo pūtimų upės vilnys blaškėsi, putojo,
se.
Dasilytėję medūzos kūno, jaučiame stovą iš raginių valaknėlių. Jūrinės pintys gyvenimo reikalus raštininko plaukų, šypsodamasi, tarė garsiai ir aiškiai: su dideliu užimu vertėsi ant smilčįuoto
tokį jau dygėjimą, kaip dasilytėję dilgėlės. gyvena Terpžeminėse jūrėse ir vandenyse Maximo Gorkio.
,,— Sudiev, Loika! Aš žinojau, kad tu krauto, augštai keldamos savo baltas skete
prie Grekijos pakrančių. Specijališki pin
teip padarysi!...
ras, šoko atgal ir dūmė vėl migloton tolumon
čių gaudytojai, ilgoms šakėms ir užsmailinkita-kitą vydama, kita ant kitos šokdama, ,,
Supranti,
sakale?
Ot
kokia
tai
šėto
| Lenkijoj, netoli Varšatoms lazdoms nulupa jas nuo uolų, kur jos
gniužindama.... Rodėsi, kad upė prijautė
nas
merga
buvo,
tegul
plynėmis
nueinu!
Oi,
prisikabinusios. Išimtas pintis išspaudžia voė, miestelyj^ Leąna, 22 d. oi!
žiemos artybę ir didelėje ^baimėje stengėsi
.
ir perplauja prėskam vandenyj ir tokiu bu balandžio buyo ^parkus su
,,— Tatai gi ir nusilenksiu aš tau iki pabėgti nuo to ledinio šarvo, kuriu da tą pa
du nuo pinčių lieka tik tas raginis pastovas, sirėmimas terp marijavitų ir kojų, tu, puiki karalaite! — šūkterėjo Loi čią naktį gali ją šiaurių vėjas įkalinti. Pa
kurį ir vartoja žmonės besiprausdami.
karštų katalikų. 0 Susirėmi ka, net Stepai suskambėjo, ir, puolęs ant že niuręs, švino spalvos dangus slogiuo savo
me 12 ypatų lįkoąi, užmuštų, mės, prispaudė lupomis prie negyvos Rados sunkumu, bąrstė be paliovos vos akia užma
kojų ir apmirė. Nusiėmėme kepures ir ty tomus lytaus lašelius; elegiškai apsiaučiano 50 sunkiai apiei^įų.
čios gamtos liūdnumui da liudnesnį išveizdį
lomis stovėjome.
Prasčiausio sudėjimo gpvunai.
pridavė du dideliu, aplužusiu gluosniu ir
,,Ką gi gali sakyti tokiame atsitikime? prie
Prasčiausio sudėjimo gyvūnų kūnas BU*
jų kelmų gulinti apvožta sena valtis.
Nieko! Senis Nuras buvo beužsimanąs: —
sideda iš vieno tik grumulėlio baltyminės
Apvožta
valtis su išlaužtu dugnu ir šiau
j|, ar ką^” — Ranka nepakiltų rišti
medegos, panašios į baltynį vištos kiaušinio. LIETUVOS ŪKININKAS „surišti
Loiką Zobarą, niekas nepakeltų rankos, ži-_ rių vėjo aplaužyti, apdraskyti, nuskurę seni
Įdėkime į stiklą pluoštelį šieno, įpilkime . Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo nojo tą ir Nuras. Numojo jis ranka ir pasi medžiai!.... Aplinkui — griuvenos, mer
ten vandens ir palaikykime teip kelias die žmonėms, eina iš Vflnians kas savaite. traukė į šalį. O Danielius pakėlė peilį, Ra dėjimas, tuštumas, o dangus tolydžio lieja
Didumu: 8M X 11 eoLi, K putą. Amerikoj t
nas. Jeigu paskui iš to stiklo^paimti lašą tutiĮ
Tuščia ir liūdna ap
|!*5O E am rupi Liatura ir iinoU Inu dos numestą šalin, ir ilgai žiurėjo i jį, kru neišsemiamas ašaras.
dabar
tenai* dedul. tai užalrUykite UKTUVOS
vandens ir pažiūrėti į jį per padidinantį
linkui,
rodėsi,
jog
už
valandėles
visa apmirs,
tindamas savo žilais ūsais. Ant peilio nebu
Jauna medūza aarella.
stiklą,, tai rasime jame daugybę mažiutėlių, ŪKININKĄ, jame telpa teliUroa iinice ii rlaoa vo d a Rados kraujas ataušęs, o peilis buvo jog tik patsai vienas pasiliksiu prie gyvasties
. Kūnas medūzos turi lytaargio pavidalų. turinčių vos Į milimetro, beparvių gyvūnė
toks lenktas, aštrus.... Pagalios prisiarti ir jog manęs teipjau laukia šalta mirtis.
lių.
Nuo dangčio apačios eina trumpa dūdele,
Buvau tuomet da tik aštuoniolikos me
no Danielius prie Zobaro Ir įsmeigė jam tą
lifonsItlB, •
8108 8.
kuri ištysta ir pereina į keturias rankas.
(Toliaua boa )
patį peilį l nugarą — tiesiog ties širdžia<... tų'— geriausiame amžiuje!
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, Vaikščiojau be paliovos, vaikščiojau po
— Kuo vardu? — paklausiau jos, pat Saule, menulis ir desnę pritraukimo pajiegą: kai-kurie užima 20,80 net slinčiai atrado, kad kiekvie- šlapias ir šaltas smiltis, barškindamas danti- sai nežinodamas kam.
turi, tai ir daiktai ant josi 70 kartų didesnį plotą negu nas ketvirtainis metras (1
ffią trelĮuj SaJJhįJ k alfctai ant garMe, ir
žvaigždės.
— Nataša! — atsakė trumpai, garsiai
yra kurkas sunkesni neęu visas žemės paviršius. Saulės metras apie 8 pėdos ir 3 co
uP n’
štai, po ilgų ir oepasekmingų bandymų su kramtydama plutą. Dirstelėjau į ją — ir
ant žemės: ant saulės svertų plėtmai pereitų metų buvo liai) saulės paviršiaus tokį
rasti ką-nors valgomo, žvilgterėjęs į vieną pa suspaudė man širdį. Žiurėjau prieš save į t Astronomiškas 'Vaizdelis.
tas pats daiktas 28 kartus teipgi labai dideli, juos buvo didelį karštį išduoda, kad su
šiurę, staiga pastebėjau susikūprinusią už tamsą ir man rodėsi, kad patyčingos mano
J.Iloaudas.
daugiau
negu ant žemės.
galima net Kuosomis akimis juom galima mašiną, reika
.
a
™
jos žmogystę moteriškuose drabužiuose, ku likimo žiotys juokiasi iš manęs paslaptingu, • „Ir Dievae padarė du diApie
saulės
vainiką
—
copatėmyti. Tie didesni plėt laujančią 75000 arklių pajierie, lytaus permerkti, buvo nei prilipę prie šaltu juoku....
• _
cįpHu
žibdtiu/
“
žiburį
val

jos į krūvą? sutrauktų pečių. Sustojęs šalia
roną — nieko ypatingo pasa mai atsikartoja ant saulės gų, varyt. Saulės paviršius
jos. ėmiau tėmyti, ką ji daro. Pamačiau,
.... Į valties dugną be paliovos plakė dantį dieną^ir mažą, valdan kyti negalime. (Saulės vai abelnai kas 11 metų. Kas turi išviso 6 trilijonus (6000kad rankomis kasa smiltis, norėdama, mato lytaus lašai, minkštas jų teškinimas gimdė tį naktį, o teipgi ir žvaigž niku (corona) vadina spin tie plėtmai, iš ko jie pasida 000000000000000) ketvirtai
mai, pasikasti tokiu budu po pašiūrės pama liūdnas mintis. Vėjas, Švilpdamas, veržėsi des— teip skaitome švent- dulius, ar šviesą, kuri laike ro, negali da iki šiol mokslin nių metrų, todėl saulės patais.
vidun pro išmuštą dugną, plyšyje draskė ko raštyj;” ten^jįeipįj pasakyta, visiško saulės
aptemimo čiai atsakančiai išaiškinti. viršio karščio užtektų vary
.
-Ką čia veiki? — paklausiau atsi kią ten atplyšusią balanėlę, ta purtėsi, bar kad tie žibučiai ir žvaigždės
nuo
saulės
išeina;
saulė
būva Tik tiek žinia, kad tie plėt mui mašinos, reikalaujančios
krankštęs.
škėjo, išduodama bailų, liūdną skambėjimą. ant tvirtybės dangaus” pa
tuomet
vien
juodas
kamuo
mai nėra teip labai tamsus, 450000 trilijonų arklių paSuriko ir greitai pašoko nuo žemės. Ka Vilnys upėje taškėsi į krantus ir ošė teip daryti. Vienok šitas žmo
lys,
o
aplink
šviesos
spin

kaip jie mums išrodo. Tapo jiegų. Jeigu gi saulė iš an
da ji teip stovėjo, besistebeilydama į mane monotoniškai ir be vii tingai, tarsi pasakotų
nių
nuomoniavimas
pasirodė
apie
ką
tokį
neapsakomai
nuobodų
ir
slogi

duliai). Matuojant vainiko atrasta, kad plėtmai nemaže- glių butų, tai į 6000 metų
savo plačiai ištemptomis, nusigandusiomis,
pilnomis akimis, prisižiūrėjau į ją ir pama- nantį, apie ką tokį, kas nuo seniai jau joms klaidingu: mokslas atra spindulius bolometru (tam snią šviesą už 500 pilnaičius butų galima ją sukurianti.
mačiau, jog tai buvo jauna, gal mano metų, baisiai pakitėjo, pabiuro, nuo ko jos trokštų do, kad saulė, . mėnulis Ir tikras instrumentas, kuris ir mėnulio išduoda.
Musų gi žemė tegauna vos
mergšė labai meilaus veidelio, nors, ant ne pabėgti, o apie ką priverstos vienok be palio žvaigždės ne ant tvirtybės mažiausius šilumos laipsnius Su pagelba spekroskopo 2000 milijoninę dalį saulės
laimės, papuošto trimis dideliais mėlynais vos. pasakoti. Lytaus teškinimas susiliejo dangaus, bet ir už jų yra da
guzais. Bjaurino jie ją, nors buvo pastebė su viinių ošimu ir lekiojo viršum apvožtos kitos saulės ir žvaigždės, o parodo), tapo atrasta? kad tapo atrasta/ kad pati saulė šilumos; kita visa šiluma ei
vainiko šviesa yra šalta. didelis, labai karštas, dujų na į dausas, pražūva.
tinai simetriškai sutalpinti — po vieną, ly valties, tartum koks dūsavimas — ilgas, ne
gaus didumo, paakiuose ir trečias, didesnis, pabaigiamas, sunkus dūsavimas žemėsr-nli žydrumas dangaus, kurį žmo Mena, kad vainiko šviesa pa kamuolys yra, apsuptas iš Kadangi saulė per milijo
kaktoje, tuojau viršum nosies. Ta simetri ek riaustos ir nuvargintos tų amžinų atmainų nės už dangaus skliautą lai naši elektriškoms expliozl- hydrogeniškų gazų ir heliu- nus metų jau šviečia ir kas
ja aiškiai rodė, kad mėlynieji guzai padary šviesios, šiltos vasaros ir šalto, ūkanoto, kė, yra vien eteris. Jau se joms beoriniame ruime, vie mo susidedančio sluogsnio; dien po teip daug šilumos iš
ti *mistro rankos, gerai išlavintos moksle drėgno rudens. O vėjas be paliovos siautė niai astronomijos mokslas at nok dalykas nėra da gerai iš
šitą sluogsnį mokslinčiai va duoda, o šiluma per tą laiką
ant plikų krantų ir ant putojančios upės, rado, kad žvaigždės ir saulės
„daužymo snukių.”
tirtas,
kadangi
paprastai
la

dina
„dnomosfera”. Aplink nepasimažino, ♦bent ikišiol
Mergaitė žiurėjo į mane ir jos akyse bai siautė ir niūkė savo liūdną, liūdną giesmę. yra labai toli viena nuo ki
bai
trumpą
laiką
tebūva
sau

šitą sluogsnį yra beorinis saulės šilumos’besimaži n imas
Vieta pasilsėjimui po valčia buvo labai
mė palengva gęso. Už valandėlės nusibrau
tos, teippat ir saulė nuo mė lė visiškai aptemus, o kai-ka- ruimas. Vienok kiti moks nesušoktas — tai gema klau
kė nuo rankų smiltis, pasitaisė ant galvos prasta: ankšta, šlapia, pro išmuštą dugną
varvėjo šalti lytaus lašai,- į vidų veržėsi šal nulio. Mėnulis yra nuo mu da ir oras būva labai debe linčiai aiškina, kad yra da simas: iš kur saulė gauna tą
skepetaitę, pasipurtė nuo šalčių ir tarė:
. — Tu, turi būt, teipjau nori valgyti?... tas vėjas.... Sėdėjova tyloms ir drębėjova sų vos 51255 mylios arba suotas, kas ištirimą labai ap kitas sluogsnis iš mums neži didelę pajiegą n uolatai tiek
Gal truputį parausi.... aš jau pailsau. Ten nuo šalčio. Pamenu, miegas mane kankino. 384415 kiliometrų atstu, kuo-’ sunkina.
nomos medegos susidedąs, iš šilumos atiduoti? Kai-kurie
— galvos mostelėjimu parodė į pašiurę — Nataša susirietusi į kamuolį, sėdėjo atsirė met saule nemažiau kaip 150 Pirmiau manė, kad saulės „coronium”; kokių gi moks mokslinčiai mano, kad saulė
man rodos yra duonos, o gal ir kokia de mus pečiais į valties šoną. Rankomis apka milijonų kiliometrų.
Kad vainikas nėra medegišku.kad linčių teisybė, negalima tik pamaži susispaudžia, nuo ko
binus kelius ir atrėmus į juos smakrą, su iš
šra.... Čia da pardavinėja....
geriau
šitą
tolumą
suprasti,
Ėmiau rausti, kasti. Mergaitė valandė plėstomis akimis, įsispyrus žiurėjo į upę.... privesiu čia prilyginimą: jei yra vien paprasta šviesa. rai pasakyti. Visgi, jeigu tokio-jau dydžio šiluma ge
jos balto veido tos akys, pamuštos mė
Sulyg to manymo: elkiančios aplink menamą sluogsnį bu ma, ką ir išduotoji. Lord
lę stovėjo, prisižiūrėdama į mane, po to šo Ant
gu iš kanuolės iššauta kulka per vainiką kometos nerasda tų vidutiniškai tirštas oras, Kelvin aplikavo, kad užten
lynais
guzais,
išrodė
nepaprastai
didelėmis.
kosi man padėti.
'
Sėdėjo nekrutėdama ir tyli, b aš jaučiau,
• Dirbova tylėdama. Tikrai dabar nega kaip tas mano draugės nekrutumas ir tylu per visą laiką su lygiu grei vo nė jokio pasipriešinimo, tai jokiu budu negalėtų sau ka saulei per metus ant 70
lėčiau pasakyti, ar tąsyk buvo man atėjus į mas palengva gimdė manyje kokį tai nera tumu lėktų, perbėgdama į niekas jas ne stabdydavo. lės iškilimai (protuberencai) metrų susispausti, kad visa
galvą mintis apie bausmės kodeksą, apie eti mumą, baimę.... Norėjau šnekinti ją, bet sekundą 475 metrus, tai ji Teip, paveizdan, didžioji ko teip trumpame laike į tokias da šilumą aut to paties laip
ką, apie savybės tiesas ir apie kitus dalykus, nežinojau, nuo ko pradėti.
pasiektų mėnulį į 10| dienų, meta 1843 m. laike trijų va augštumas išlėkti. Kai-ku snio palaikyti. Kiti gi mok
apie kuriuos, anot kompetentiškų žmonių
o
saulę tiktai į 10 metų.
landų perbėgo su didžiausiu rie iškilimai išlekia kartais slinčiai aiškina da kitaip: jie
Ji patkatsiliepė:
pasakojimų, reikia / atminti kiekvieną gy
Ištiesų saulė yra mums greitumu, 570 km. sekundoj, labai trumpame laike į augš tvirtina, kad nuo nupuolimo
—
Siaurus
gyvenimas!
—
aiškiai,
gilaus
venimo valandą.
Kadangi nenorėčiau
svarbiausia žvaigždė, svar nemažiau kaip milijonus ki- tumas siekiančias, apie 563- meteorų ant saulės tokia di
perdąug nutolti nuo teisybės, todėl turiu persitikrinimo balsu tarė. *
Nebuvo tai vienok pasiguodimas. Tuo biausias dangaus kūnas. Sau liometrų saulės vainike; ko: 000 kiliometrų, (tiek bent delė šiluma pasidaro, ką ir
prisipažinti, jog, rodosi, buvau tuomet teip
se
žodžiuose
skambėjo pilnas beskirtišk urnas. lė duoda mums šviesą, duoda meta prisiartino prie saulės iki šiol patėmyta).. Šitą atiduotoji. Kadangi saulė
užimtas darymu pakaso, kad turėjau užmir
šti net apie visa ant svieto, apart vien to, Ir nieko įstabaus: žmogus pagalvojo, pagal šilumą, augina ir palaiko gy paviršio iki vos 3 minutų, augštumą galima sau šiteip daug didesnę pritraukimo
vojo, kaip mokėjo, ir priėjo prie tūlo išvedi vybę ir ji yra 'tikrai musų
kas galėtų rastis toje pašiūrėje.
kas vos dešimtą dalį saulės persistatyti: mėnulis yra pa pajiegą turi negu žemė, tai
Atėjo vakaras. Šalta, drėgna žlėja kas mo, kurį išreiškė garsiai ir kurio aš negalė "šutvertoja, jjumusų motina.
diametro
išneša. Toks jau prastai nuo žemes apie 383- ant jos, žinoma, ir daugiau
syk labiau tirštėjo. Vilnys ūžė silpniau nei jau užginčyti, nenorėdamas patsai sau prie Nebūtų saulės, nebūtų nė gy
apsireiškimas
tapo patė- 000 kiliometrų atstu, o iški meteorų nukrinta; gal būt,
štarauti.
Todėl
tylėjau.
O
jijė,
lig
nepatėpirma, lytus gi vis tankiau,, smarkiau ėmė
vybės,
nebūtų
nė
musų.
Ji
mydama
mano
buvimo,
sėdėjo
vis
nesikrumytas
ir
laike
kometų
perbė limai išlekia 563000 kiliome- kad skaitlius ant saulės nu
barškintis į pašiūrės lentas.... Kur ten
yra
mums
viskua
Jeigu
sau

tindama.
tolumoje atsiliepė jau panaktinio tarkšlė.
gimo 1880 ir 1882 metuose. trų, taigi pusantro karto puolančių meteorų siekia mi
— Kad nors pastipti, ar ką.... — pra* lė užgestų, hebešviestų, tuo Visos kometos, įsigavusios į teip toli kaip mėnulis nuo lijardus. Dabar, atradus ra— Gi grindys — yra, ar ne? — tylomis
paklausė mano pagelbininkė, Nesupratau dėjo vėl, tik jau dabar daug tyliau ir užsimą- met ir mes it vis! žemės gyvū saulės vainiką, išdavė tokią musų atstu yra.
diumą, kuris visada tiek-jau
sčius. Bet ir tuose jos žodžiuose nebuvo nė nai ir augmenys turėtume nu
klausimo ir nieko jai neatsakiau.
jau
šviesą
ką
ir
pati
saulė:
Saulės
apsiautalą
galima
šilumos išduoda, pradeda
— Aš sakau, ar yra grindys toje pašiū šešėlio pasiguodimo, skundo. Buvo mato mirti— butų visiems „svie kometos būdamos šalę saulės sau perstatyti kaipo pavida mokslinčiai svajoti, kad sau
rėje? Jeigu yra, tai mudviejų darbas ant ma, kad žmogus, pradėjęs sykį apmąstinėti to pabaiga’*.. Užtai ir yra
niekų..,.. Iškasi va diipbę, o ten gal da sto savo gyvenimą ir savo dalį, palengva įgijo svarbiausiu 1 dalyku pažinti, buvo da matomos, bet įėju lą debesių; skirtumas vien lė, arba bent didelė jos dalis,
sios į saulės vainiką, pradin tame, kad musų žemes debe iš radiumo susideda.
ros lentos.... Kaip jas atplėšti? Geriau mintį, jog išsigelbėjimui nuo visų gyvenimo
nuožmybių
nieko
kito
negalima
padaryti
ir
kas
ta
saulė
yra,
Iš
ko
ji
su

go, taigi jų šviesa buvo lygi siai iš miglų, iš vandenio su Kaip žinome, radium yra
jau spyną sudaužyti.... Spyna ne kokia..
Geri sumanymai moterių galvose retai niekas kitas neHeka, kaip tik — „pastipti”. sideda, kokiu budu gali ji saulės šviesai. Kaip žinome, sideda, saulės gi apsiautalas sunkiausia medega, o sun
gema, bet, kaip matote, kartais jie vistik ge — Tas prastas, aiškus sanprotavimas pri mums tiek daug šviesos Ir ši žvaigždžių nuovalos įlekian iš žėrinčių hydrogeno gazų ir kiausias daiktas visada skę
ma..... Gerus .sumanymus .visada brangi pildė mane liudnumu ir skausmu. - Jaučiaus, lumos suteikti ir ar veik pa čios į musų atmosferą su heliumo. Tikrasis saulės pa sta į dugną. Užtai mena,
nau ir visada rūpinaus, pagal išgalėjimą, jais jog jeigu ilgiaus tylėsiu, be abejonės imsiu sibaigs jos žibėjimas, jos ge- greitumu 50 kiliometrų se viršius, teip vadinama „phokad ir musų žemės viduriuo
verkti.... O butų man gėda prieš tą mer
pasinaudoti.
radėjystės.
kundoj, būva oro sustabdy tosfera”, susideda iš žėrinčių se yra labai daug radiumo.
gaitę,
juolabiau,
kad
ji
juk
neverkė.
Nuta

Stvėręs už spynos, smarkiai patraukiau
Su pagelba visokių įdomių tos ir pavirsta į garus, suga gazų. Saulės viduriuose tie Beto, kaip rodos, radiumas
ją ir atplėšiau su visu vašu. Mano draugė, riau tatai užšnekinti ją.
— Kas tave teip sumušė?— paklausiau, instrumentų žmogus dasiži- ruoja. Kad kometos, įlėku gazai, nuo didelio saulės darosi nuo labai didelio me
. akimirkoje, susirietė ir, kaip žaltys, įslinko
negalėdamas
išgalvoti nieko išmintingesnio nojo jau iš ko kiti kosmiški sios į saulės vainiką sutinka spaudimo, į tvirtus, skystus degų suspaudimo ir karščio.
pro pasidariusią keturkampę skylę į vidų.
ir
švelnesnio
kalbai
užvesti.
kūnai susideda, kaip jie di pasipriešinimą, tai tą galime persikeitę. Didumą saulės Žemės gi viduriai yra la
Už valandėlės suskambo iš ten pagyrimo žo
— Kas? gi Paška.... — atsakė balsiai deli ir kiek sveria. Saulė jau iš to matyti, kad kometa vidurių karščio negalime jau
džiai:
biausiai suspausti, o teipgi
irramiai.
— Miklus tu, betgi, vaikinas!
susideda lygiai iš tų pačių staiga tokią-pat šviesą įgau nė mąstimis apimti, bet ir ten gana karšta; taigi, ko— Kas jis toks, tas Paška?
, medegų ką ir musų žemė, bet
Menkiausias pagyrimo žodis iš moteri
na ką ir sąulė, taigi jos teip apie didumą karščio saulės smiškų kūnų viduriuose yra
—
Mano
mylimasis
....
Kepėjas
....
škų lupų yra man didesnės vertės, negu vi
tos medegos nėra ant saulės jau staiga užsižiebia kaip ir paviršiaus negalime nieko visos apystovos, reikalingos
sas ditirambas, išeinąs iš vyriškio burnos,
— Ar tankiai jis tave muša?
tokiame pavidale kaip ant žvaigždžių nuovalos, įlėku tikrai pasakyti, juo labiau, besidarymni tos keistos, įdo
nors jis butų iškalbesnis net ir už visus seno < — Gi kaip pasigeria, tai ir muša....
žemės: jos yra gaziniame pa sios į musų žemės atmosferą. kad ištirimai ir išrokavimai mios medegos -r- radiumo.
vės ir dabartinius oratorius drauge paėmus. Tankiai!
vidale,
yra dujoms. Ikišiol Kometa gi 1882 m., perėjus mokslinčių labai skiriasi. Kad žemės viduriuose radiu
Bet tąsyk mano mintys ne tuo buvo užimtos,
Ir staiga, prislinkus prie manęs, pradė
todėl neatkreipdamas atidos ant mano drau jo pasakotis apie save, apie Pašką ir apie sa ant saulės ne atrasta šių me per saulės vainiką, pasidali Vieni mokslinčiai tvirtina, mo yra, tą rodo jau ir tas,
gės komplimentų, trumpai ir su tulu nera vo su juo sątikius. Ji buvo viena iš tų teip talų: gyvojo sidabro, bismu no į kebas dalis, lygiai kaip kad sąftlės paviršio karštis kad juo giliau žmogus į že
mumu paklausiau:
vadinamų „myliuojamų merginų, kurios...” to, aukso, platinos ir urano. meteorai įlėkę į žemę apsu labai didelis, kiti vėl, kad :mę, į kastynes, įlenda, juo
— Yra bent kas?....
— o jis buvęs kepėju, turėjęs rudus ubus ir Vienok tas da nereiškia, kad kantį orą. Beto, kometa iš labai
mažas.
Paveizdan, p
Monotonišku balsu ėmė man rokuoti pa gerai ant armonikos griežęs. Ateidavęs pas ant saulės tų metalų nėra. davė geležies garus, kas reiš mokslinčius Sechi, pasirem radioaktyviškesniu būva oras; gilių ksfetynių ore dau
eiliui, ką rado:
ją, į „staigą”, ir labai jai patikęs, kadangi Su spektroskopu, kuris che kia, kad ir tvirtasis jos bran
damas
ant
Newtono,
tvirtino,
giau radiumo yra negu
— Gurbas su buteliais.,
Tušti mai- visada buvęs linksmas ir „švariai” apsirė mišką sudėjimą ir ypatybes
duolys ant kiek pasimažino, kad karštis siekia nėt^lO mi ant žemės paviršiaus. Ra
šai.... Sulūžęs lietsargis
Geležinis dęs. Drabužius dėvėjęs už penkiollką ru
blių, o batus turėjęs augštus, su raitytais šviesių medegų parodo, da sugaravę Iš viso išeina, lijonų laipsnių, o pats išroka- dium išsidėsto į antrą leng«.
kibiras....
aulais.
... Dėl tų tai priežasčių įsimylėjusi nesurastos tos medegos, bet kad saules vainikas yra šio vo 5801846 laipsnius. Visai viausią medega, į heliumą,
Vis tatai daigtai nevalgomi. Jaučiaus,
į
jį
ir
jis
tapęs jos „kredituojamuoju.” Nuo tuom instrumentu tegalime kia tokia saulės atmosfera, priešingai šitam išrokavimui kurio ant žemės labai mažai
jog visos viltys žūsta.... Bet ūmai girdžiu
to
laiko
pradėjęs
atėminėti nuo jos visus pi vien viršutinius saulės sluog- saulę apsupąs oro sluogsnis.
džiaugsmo šūkterėjimą:
tvirtino mokslinčiai Dulong yra; mat ta medega per leng
nigus,
kuriuos
gaudavusi
nuo svečių ant cu snius ištirti, apatinių sluog— A a! yra....
Žiūrint
į
saulę
per
didelį
ir
Petit, tie užtikrino, kad va, kad aut žemės, ar žemės
krinių, ir, pasigerdamas už juos, mušęs ją, o
— Kas?
kas da aršiau, pradėjęs — ir tai jos akyse — snių sudėjimą negalime žino žiūroną, išrodo saulės pavir saulės paviršio karštis nepe ore laikytis galėtų, žemė ne
ti. Paminėti metalai yra šius nelygiai šviesus: vienos reina 1400 laipsnių. -Kad turi tiek pajiegos ją prie sa
— Duona.... Kepalėlis
Tik šia „myluotis” su kitomis merginomis....
plas.... Griebk!- t
— Ar gi tai iriau neskauda? Ar aš kuo sunkiausi,o sunkiausias daik vietos yra šviesesnės, kitos šitas mokslinčių tvirtinimas vęs pritraukti, todėl ji kįPrie mano kojų pasirito'kepalėlis, o pa blogesnė už kitas?.... Jis, mat, šėtonas, tas visada į dugną grimsta, tamsesnės; tamsesnes gi vie
skui jį išlindo ir mano bukli draugė. Atsi juokiasi iš manęs! Andai, šeip-be-teip išsi užtai ir tie metalai bus pa tas vadina saulės plėtmais neteisingas, net juokingas, la į dausas. Jeigu gi musų
apie tai galime pats persiti žemėj nebūtų radiumo, tai
laužiau gabalą, prisikimšau burną ir ėmiau prašiusi nuo užlaikytojos, nuėjau pas jį, o čiam saulės-i kamuolyje, o ne
arba
šlakais.
Kada
kelios
de

krinti. Mes žinome, kad la ore beesąs heli u m butų jau
kramtyti.
ten, žiuriu, girta Dunka Sėdi.... Jis teip ant jo paviršiaus. Kaip sa
šimtys
metų
atgal
žmonės
biausiai
nepasiduodantis senei į dausas išlėkęs, jo mu
— Na, tik duok ir mžnk... Bet rei jau įsikaušęs! Sakau jam: *0 tu, biaurybe!
kia mudviem iš čia prasišalinti. Tik kur o tu, vagie, kišenių vaftytojau!” Sumušė kyta, saulė susideda iš gazų, manė, kad saulė yra didelis karščiui mėtelas, platina, sų ore nebūtų. Vienok ne
eisiva? ’
?
mane visą. Ir kumščiomis, ir už plaukų, iš dujų; jos^visas pavidalas tamsus kūnas, tai plėtmus prie 1775 laipsnių tetirpsta, teip yra. Musų ore randame
kkip
pakliuvo.... Visa tai butų da niekis, gazinis, užtaUturi būti saulė aiškino šiteip: plėtmai, tai o padaryti metalą gaziniu, visada lygią dalį heliumo,
Ėmė dairytis į visas puses. Buvo tanątik
jis,
velnias, visus mano drabužius sudra labai didelė?*Saulės diamet skylės per viršutinę šviesią reikia beveik antratiek karš
su, šlapia, vėjas ūžė7...
kas reiškia, kad iš kokio
skė....
Ar gi teip galima?.... Kaip aš ras yra apiė^b138^OOO kilio saulės plutą, per tas ^skyles
— Aha, ten matytis apvožta valtis....
čio.
Ant
saulės
gi
pavir

nors
neišsemiamo šaltinio ta
dabar savo užlaikytojai pasirodysiu? Visa metrų, žemėti gi n vos 12755
Eiva ten.
matomas
tamsus
saulės
ka(
šiaus
tapo
su
spektroskopu
ir
sudraskė: ir sejoną, ir žaketuką — visai da
ri ta medega prisipildyti.
— Eiva!
•
naują
naują.... penkis rublius už jį mokėjau!.... kiliometrai. Į sritilę gaUma muolys. Kad ta nuomonė platinos - gazai atrasti, kas Taigi iš šito išpuola, kad že
Nuėjova, besidalydama savo laimikiu ir Ir skepetaitę nutraukė nuo galvos.... Die nemažiau kaip 1282000 tokių klaidinga, tai tą galime pats reiškia, kad saulės pavir mės viduriuose turi neatbū
besikimšdamu sau į burną. Lytus kassyk ve mano! Ką dabar darysiu? — šūkterėjo, kosmiškų kubų %aip musų lengvai suprasti. Jeigu gi, šiaus
.
karštis kur-kas dide tinai būti tos įdoipios mededarėsi smarkesnis, upė šniokštė, kažinkur galiaus, pilnu nusiminimo balsu.
žemė patalpiftH* f«ieigu gi vi duokime sau, anot tosr nuo- ,snis.
Dabar mokslinčiai gos —radiumo—, o iš jo pri
tcli buvo girdimas nepaliaujamas, pasityčio
O šiaurys be paliovos staugė,, kassyk aš sas, prie saulės sistemo pri monės, pati saulė tamsus ka- ;
abelnai
priima, kad saulės sipildo musų oras nuolatai ta
jimo pilnas, švilpimas, tarsi koks-ten nieko tresnis, šaltas.... Mano dantys pradėjo
klausančias,
planetas
į
krūvą
muolys
butų,
apsiaustas
ži

paviršiaus temperatūra apie medega.
nesibijąs milžinas savo švilpimu tyčiotųsi iš barškinti. Jijė teipjau raitėsi nuo šalčio,
visų ant žemės viešpataujančių surėdymų, prislinkus prie manęs teip arti, jog net ir^u^u“®^ ^^O8vi1^0^uiun* bančios, dagi labai karštos 6000—15000 laipsnių -turi,
tų vos 560 dalį saulės kamuo plutos, tai jau nuo vienos ir, kaip rodos, paskutinis Jeigu gi jau ant žemės yra
tarsi juoktųsi iš to biauraus, žiauraus ru tamsoje mačiau jos akių žibėjimą....
tai tūri jo būti ant
dens vakaro ir mudviejų,' naktinių didvy
—Kokie jus, vyrai, esate visi netikę, lio. Bet sulyginus sunku plutos karščio galėjo jos vi tvirtinimas, būtent 15000 radium,
saulės,
nes
ten spaudimas
rių ..... Švilpimas tas siekė širdį, gnaibė ją; niekšai. Visus jus kojomis sutrypčiau.... mą, neišneša tas tiek kiek di durys per ilgus amžius sky
kur-kas
didesnis,
teipgi ir
nežiūrint vienok ant to, valgiau su dideliu Jei kuris iš jūsų etiptų.... spirčiau tik jam dumas; 828000 žemių yra stu, žėrinčiu ar dujiniu pasi Kur-kas lengviau galima karštis tūkstančius o sykių
že
godumu, kame rūpestingai gelbėjo manei- į sunkį be jokio pasigailėjimo! Biaurybės!.
Biaurybės!... tiek jau sunkios ką ir visa daryti. Šitie saulės plėtmai surokuoti didumą karščio,
mės
karštį'pereina.
Ir
kaip
liauti šalia manęs mergšė.
(Tolinus bus)
saulė.
Kadangi saulė di- būva kartais labai dideli, kurį šaute išduoda. Mok- jau pirma minėjime, ant

LIETUVA
saules yra didelis sluogams Redakcijos atsakymai. vartoti pagal pamokinimus ir Pajieszkau Prano Motuzo, Varnlonlu
kaimo, Sziauliu p<^ 1ĮĮ; pats ar kas
heliumo. Šita medega tapo Masei iš Revebton. Tai užlaikiau pasargas, tai nors kitas
teiksis duoti žino adresu:
pirmiausiai ant saulės atra visai privatiškas atsitikimas. keletu dienų jaučiau ne
Anthony Malis,
Manila, P. I.
sta, nuo ko ir jos vardas pa Į laikraštį ne tinka.
smagumų, bet paskui tuojaus Co. G. 6th Inf. Jolo,
eina. Gal būt, kad didelė Strimaičiui. Eilėms dau- viskas persimainė ir su kožna Pajieszkau savo draugu, Justino Jusskos ir Anupro BertMtavis^laua, gyveno
dalis saulės iš radiumo susi gelyj vietų trūksta ritmo, diena ėjo svęjkata geriu ir ge Nsw
Yorke. Jie patys st^as kitas teik
deda, o jis negreit pasibai trūksta joms ir tinkamo ri riu, kad dabar esu teip svei sis duoti žine adresu:
Ignaoai^LieilB^
gia, susimažina. Jeigu tik mo. Pertaisyti negalima. ' ka, rodos niekad nesirgus.
1328 8. Amsrican s|p
ijPhllad’a, Pa.
rai teip butų, tai galima tvir
Kad iš visokių ligų išgydy Pajiesskau savo 4taug> Mikolo Ir Ratinti, kad saulė labai ilgai Hertm. Eilių patalpinti ne ti vyrai dekavoja, kodėlgi aš folo Barzdų,plrmia«ĮgyvepojioNewYorda gali tų pačių šilumą su galime, forma ne atsakanti, moteris turėčiau neišreikšti ko; turiu pas juos Kibai žvarbu rdkala.
pataisyti nesiduoda. Nemo
Jie patys ar kas kitas teiltais duoti žinia
teikti, ji negreit da atšals.
dėkingumo — savo išgelbėto adresu:
kant
gerai
kalbos,
negalima
Bet kaip ten nebūtų, nuo
jui ne tik nuo sunkių kenteIgn. Llelis,
*
1328 8. American st
Philad’a, Pa.
ko ta didelė šiluma ir negim eilių parašyti.
jimųdigos, bet ir išgelbėjimą
tu, visgi nereikalaujame bi Kair. ir Šienavežiui. Mislis gyvasties, sveika jau būdama Pajioszkau Jono Rudaicsio, gyvenu
siu pirmiau (Jhlcagofje; turtu pas ji labai
jotis, kad ,,žiburys,suteikian butų gera, bet silpnai rašte tik per didelį pasišventimų ir svarbu reikale. Jis pala ar kas kitas
tis gyvybę žemei", mums be liai apdirbti. Pa prastas kores mokslų paties Profesoriaus teiksis duoti žino adresu:
Jonas Liaukus,
gyvenant užgestų. Tas gali pondencijas su žinioms apie Instituto, per kų viešai išta 110 Stanton st.
JVilkes Berte, Pa.
tiktai kvailus žmonės išga vietinius atsitikimus redakci riu labai, labai dėkui!
Pajieszkau savo dedas Mikolo Szmito,
dinti, mes jų gųzdinimų nesi- jos, jeigu mislį gali suprasti, Sii meilingu pasveikinimu gyvenusio Barbe rtone, Pa. ir dvieju
draugu, Antano Žluriuko, iszvažiavusio
bijome. Apart to, atradome, gali perdirbti, kad ir perra Agneška Duškene,
in Chicaga 1902 m. ir Aleksandro Bal
kad ir saulė, užlaikytoja gy šyti, bet visi kiti raštai turi
New Rockford,
usiu no, visi tris Suvalkų gub., Marijam
vybės ant žemės ir kitų pla būt jau kur kas geriau para
polės pav., Klebiszkiu gm., A. Belosiu
N. Dakota.
nes isz kaimo Szlauliizklu, A. Žiurys isz
netų, iš to pat' raugo, iš to šyti, tokiuose raštuose turit
Prienų, M.Szmitas isz Jnodaraisczio, vi
pat molio daryta kų ir musų būt ir svarbesni, ne visiems
si trys Prienų parapijos. Jie patys ar
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:
žemė. Musų žemė teipgi bu žinomi, daug kartų apkalbėti
Jonas Karpavicze,
vo maža saulė. Nieko ant klausymai keliami. TikėjiBox 502,
Minersville, Pa.
Pirmas Didelis Balius.
saulės nerandame viršgamtiš- miškais ginčais mes apskritai
Pajieszkau Motiejaus Zarumbuko AoGrand Work3, III. Lietuvos Mylėtoju
ko, nieko žmogui nežinomo. nė užsiimame. Atsiųstų raš Dr-te turės savo pirma baltu subatoj, 12 tubiszktu kaimo, 6 metai kaip Ameriko
Bet musų saulė nebūva ant telių bent šiuom kartu patal d. gegužio, 1906 m., Antano Bieliavskio je, Juozo Mikszo, Tubiszkiu kaimo pu
1411 8. 49th avė., Grand Worsks, santro metu Amerikoje ir BarborosTreividurio dangaus, už jos yra pinti negalime. Apie tai, kų saleje
Iii. Prasidės 7 vakare. Inženga 25c. niukes Misziurkenu kaimo, visi trys Il
milijonai kitų „saulių, gal Christus liepė daryti, parei porai. Bus gera muzika ir daugybe sve* guvos parap , Naumiesczio pav., Suval
gub.; tunu pas juos labai svarbu rei
daug didesnių už jų. Ir ant ga kunigų mokyti, svietiškie- ežiu. Todėl kvieczlame visus lietuvius kų
kale. Jie patys ar kas kitas teiksis
ir lietuvaites atsilankyti.
galo ji nėra jokia ugnavietė, jie laikraščiai nė nori, nė ga
duoti žinia adresu:
Komitetas.
Zidorius Bkladas,
(H-V)
bet viem didelis kosmiškas li tuose dalykuose kunigams
120 N. 4th st.
Brooklyr, N. Y.
Balius!
kunas^ kurių yra milijardų konkurencijų daryti, nes tai
Pajieszkau savo brolėno Julijaus Ba
ne svietiškųjų laikraščių pa Wilmerding, Pa. Szv. Jono Draugy rone, Kauno gub., Panevėžio pav., Va
milijardai dausose.
ste parengė pirma bailu, kuris a Ui bus
reiga.
(Toliau bus).
28 d. balandžio sziu metu Cunnighamo balninku parap., Jeveniszkiu sod.,6 mo

Drangysčiū Reikalai.

HAŪJI RASTAI.

Atsitikus nelaimei.

saleje, Brige st. Baltus prasidės 6 vai.
vakare ir trauksis iki 12 vai. nakezia;
tikietas vyrams 50c, merginoms tįyksi.
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai
kvieczia atsilankyti.
Komitetas.

tai kaip Amerikoje; pirmiau gyveno Athol, Mase., o dabar rodosi Chicagoje, UI.
turiu pas Ji labai svarbu
reikale.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine
adresu:
z
Jonas Žekas,
23 Charles Pi.
Alhol, alau.

k
Dabar yra Laikas Pirkti Gorus
Ir Plffioa Lotus.
Ant Aubura avė., priessal Szv. Jurgio
Bažnyema, terp 82 Ir 83 ui. Yra ežia 12
lotu prleszal bažnycsla ant Auburn avė.,
teip gražioje vietoje ir prie pleczioe ulyežios, kad geriau visame mieste nesali
ma rasti. Ant Aburn avė. dabar deda
cementinius szalltakius Ir inveda van
deni in kiek viena lota, teip kad pirku
siam lota jokiu iszkaszcziu daugiau ne
rs. Lotu prekes 8500 Ir augsx0<l*u
Kas norite gauti pigiai geroje vietoje
lota, pasiskubinkite, nes tiktai 12 lotu
yra ant pardavimo. Juos netrukus žmo
nos iszpirks ir paskui bus jau per volu.
Pirkim tuojaus. -Atszaukti reikia pas
A. Olszevski, 924 33 st., arba pas Folix
J. Wengiorski, 8137 8. Morgan et.

LINKSMA TAVO
Editon’o Phonograplt’al palinksmina kiekvienu
ir Jaunų girdint kaip puikiai visokias melodijas grajlna, dainas dainuoja, dekliamacijas kalba, ir ka pats
nori Įdainuoji arba įkalbi, o PbonegrapTu žodis ! žodi
iSduoda tuom patim balsu. - .
Yra tai XX amžiaus geriausia ir praktiikiausfc msAšaa garsaus išradėjo
Thomas A.Editon’o. Kataliogų Phonographų ir Recordų prisiunčiu kožnam
dykai. Reoordų turiu 14 kalbų, tarp
tų Ir lietuviškų. Reikalaudami kata
logų, pridėkite markų prisiuntimui.

M. J. Damijonaitis

/

• 3108 S. Halsted St.,

Chicago, UI.

V® P ASARG A. Teip-gl ai parduodu laikrodėliui, anponikaa, ir kitokius ta vorus. Lietaviikas
Katauooas kožnam dykai, kuris prlsiip savo adresu ir už porj oentiį markį dėl pačto kaltiį.

Puiki proga Grant Works'aose.
20009 dirbaneziu žmonių. Randa dy
kai. Gyvenk vienoj,o kita iezrandavok!
82.700, iki 83.250. 50 nauju dvejais gy
veni ma'anamu. Gali sziadlen pasirink
ti. 8300 inmokejlmo.
Liekinys po 832 kss menesis podraug
su palukių. Randos po 830 ant menesio;
5 ar 6 kambariais gyvenimai su aukastu ir 7 pėdu popamiu; karsstM ir szaltas
vanduo. Visi gatvių pagerinimai Inrengti ir apmokėti. Gera vieta aptie
kei, valgomu daigtu sankrovai, anglekiemiui ir kepyklai. *
14ta gatve iž 49ta avė.
Lotai po 8400 ir augszcziau.
825 inmokestles, 85 kas menesis. '
Knott, Chandlerand €6., /
110 Dearborn Street,
Vietinis biuras, 12ta už. ir 48ta avė.
Atviras kasdien sziokioms dienomis ir
nedeldieniair.
Lietu viszkas atstovas
biure.
James Ė. Hildretb, pardožea galva.

Ar nori padvejoti savo pinigus?
Jeigu teip, tai pirk akcija nuo The
Bell O:othing Korporacijos, o su keliais
melsis tavo indeti pinigai paaidvejoa.
The Bell Clothing Korporacija yra tai
Drapanų Sztoraa, egiiktuojantfs jau 3
metai ir darantis gera bizni po No. 983
—987 Milvvaukee avė.
8zi Korporacija atidarys dabar aavo
Antra Dideli Drapanų Sztora naujame
A. O.azevtkio name, kur bus pastatytas
szia vasara adt sziaor-vakarinio kampo
Ilalsted ir 33-ios gatvių. Ant inkurimo
azio antrojo aztoro ji padidino savo ka
pitula ant 825000.00 teip, kad d*bar
kiekvienas lietuvya gali ežia gauti pirkti
akcija ir stotis savininku Drapanų Bato
ro. Prie azios korporacijos priguli atim
tai lietuviu, todėl kad jie ežia indeje
savo pinigus turi gera pelija. Korpora
cija moka akcijonleriams nuo pinigu ant
akcijų indetu Sta procentą. Nuo pirki
niu kokius akcijonierius izios kompani
jos aztore perka 5ta prccenta ir kas me
tas iszmoka akcijonleriams Dividend
kokis isz abelno sz'.oropelno kožnai ak
cijai priguli. Tokiu budu ežia indeti
pinigai atnesza dides’ni pejna negu jie
butu sudėti in geriausia bmka arba pa
skolinti ant procento ant geriausiu kur
uos propereziu.
Todėl kas nori padvejoti savo pini
nigua tegul pasiskubina pirkti kelias ak
cijas (abates) nuo Bell Clothing Korpo
racijos pakol jos kasamoje tik 810.00, o
kada naujas aztoras jau bus po stogu,
akcijos kasztuos po 815.00, Tagi pasi
skubinkite pakol dar pigios.
Akcijas galima užslrsszyti pas korpo
racijos direktorių, Kazimiera Služinaka,
kure turi savo adynss „Lietuvos” redak
cijoje, k etv ergais nuo 6 iki 9 vakare, o
o nedalioms nno 9 iki 12 ryto; arba pas
jos reprezantus: Alek. Bijanska, 3327
Auburn avė., Dom. Giacza, 3255 So.
Ilalsted st., Paul Brucha, 3316 8o. Mor
gan st., A. Ivatzkeviczia, 3347 So. Mor
gan st., Antane Masiulį, 3327 Auburn
avė., Hrpolita Kaczauska. 3157 8o. Hal
sted st.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y.
z
A. Lesnieivakis, 144 E.Houston 8t.

. So. BOSTON, MASS.
.
Nlkod. Gendroiis,
287 3-rd Street
NEWARK, N. J.
V. Ambrazevtczia,
178 Ferry st.
A> 8tanelis, 66 West St.

•

BROOKLYN, N. Y.
Stan. Rlnkewiczius, 73 Grand st.
8HENANDOAH, PA.
Andrius Mac zis, 131 8. Mainst.

1804 Maža* Aukso Altorių*,
franeuzižko* gluodnios skare
lė* apdarais, apvaliai* kam
pais, auksini kvietka, kryžini
ir kraėtal.................. S15O

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubriokas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, CONN.
H. J. Cheponia, 72 Jubilee Si., »

BALTI MORE. MD.
L. Gawlta, 2018 N. VVashington st.
Jonas Želvis,
711 W. Lombard st.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2nd St.
SCRANTON. PA.
Joaeph Petrikis,
1514 Ross Avė.

18OS Maža* Aukso Altorių*, ap
dėta baltai* sloniau* kaulais,
*u 3 medalikėlials, aksomo nu
gara, apkaustyto* briaunos si
dabruotomis biėtclėmis. su ka
be, auksinti kraėt*l....(1.5O

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.S.
I. M. Maskeliūnas, 2137 5-th Avė.

ELIZABETH, N. J.
Dom. Bocžkus,
211 First st.
VVE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

Jokiame atsitikime nelai
BROCKTON, MASS.
mės nereikia nustoti dvasios,
Petras Marcinonls,
63 Blendale, St.
Lietuvių istorija. bet tuojaus reikia surasti bū
Didelis Balius su iszlairuejintu
MINERSVILLE, PA.
Pajieszkau Juozapo ir Aleksandro
Su kunigaikščių paveikslais dų pasigelbėjimo, ar sumaži $100.00 vertos koncertinos.
Juozas Ramanauskas,
Vaitkeviczlu, mano įnezios broliu ir ki
ir žemlapiu. Parašė Maironis nimo nelaimės. Tų patį ga Chloagd’, 111. Draugyste Chicagos Liet. tu giminiu, kuriu dar nepažystu. Mano
SPRINGFIELD, ILL.
(S. M—lis). Trečių kart?, lima pasakyti atsitikus stai Kriauoziu parengė bailu 29 d. balandžio pati yra Elbieta Vaitkevkzaite, Lūkės
J. Klembauskaa, 2028 Peorih Road
sziu metu K. Llaudanskio saleje, 3119
atspausta ir pertaisyta. 1906 giai ligai, kuri bite kada ga So. Morgan st. Baltus prasidės 4 vai. parap., Sziauliu peri, Kauno gub. Visi
TCTLKESBARRE PA.
pnezioe gimines malonėkite su manim
po pietų. Pelnas nuo baliaus bus vtsas
A. P. Aleck; 71 N. Hancock st.
m. Petrapilis. 256 pusla
asz norecziau su Jumis susi
li ištikti kurį nors iš musų paaukautas naudai lietuvio, sąnario susiraszyti,
pažinti.
.
piai. '
— šeimynos.
WORCESTER, MASS.
„Jis nesijaučia draugystes elnanczio in mokslą.
Antanas SstaUMczia,
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.
Pažymėta ant knygos, kad
Visus szirdingai kvieczia atsilankyti
Box 23
<_ Clp Elum, Ws»h.
gerai”, sako jie, bet tankiai
GILBERTON, PA.
tai jau trečia laida, bet nė vienas neatmena, kad to kuo skaitlingiausiai.
J. Ambrazeviczius, Box 4
Pajieszkau darbo prie brezentas ar saKomitetas.
liuno; moku lietuvitzkai,* lenkiszkai ir
mums knyga patenka j ran
Mc KEES ROCKS, PA.
kiuose atsitikimuose Trineangliszkat izneketl-Tir šbprantu kaip
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.
kas pirmų T:artų.
Faktai rio Amerikoniškasis Eliksy
prie biznio apsieiti.
Reikalaujantis
Pajieszkoįimai.
NEW HAVEN, CONN.
istoriški sudėti pusėtinai.
tegul atęlna nsdelioj, ant 12
ras Karčiojo Vyno yra ge Pajieszkau savo pusbroliu Antano ir darbininko
K. Blažaitis, 524 East St. **
vai. in „Lietuvos” Redakcija, arba pa
Silpniausia knygos dalis yra
riausiu vaistu, kadangi jis Jono Mielu, abudu Kauno gub..' raižo laiszka ,,I-detifvoe’' redakc. adresu
MOUNT CARMEL, PA.
tai — trumpa peržvalga lie
* Jonas Banis
Box 541
,
sutaiso kaip reikia veiklybę Ssiauliu pav., Vaiguvos parapijos Bsliun- pas M.idola Morkvena.
tuviškos rašliavos. Čia yra širdies, padaro geresnę cirku piu kaimo. Teipgi pajieszkau savo
Keliaujanti Agentai
ir diktai klaidų. Paminėti liacijų kraujo, atveda visus szvogerio Juozo Martin kaus, Kauno
Jur. Kazakeviczia .
gub., Raseinių pav., Kaltinėnų parap.
Reikalaujame barbininku prie miszko
S. J. Kasputis
menkesni raštininkai, svar
pas juos labai svarbu reikalą. darbu vakarinėse ir pietinėse valstijose
Felik. J. Galminas
organus į jų prigimtų veiki Turiu
besnių kartais nė vardo nėra. mo spėkų. Visuose atsitiki Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine ir ant geležinkeliu, farmu bei rudos kaStanislovas Valaskas.
adresu:
styneM.
Paveikčiau, visai ne paminė
. Vincent Paplausky
J. Maszanauckas,
muose staigaus susirgimo, at.
Kur gali gauti „Lietuvą”
tas Kėkštas, nėra St. Matu sirugimo, išpūtimo, tųsymo 8 High st.
Nasbua, N. H. 3126 S. Ilalsted st.'
Chicago, 11).
„Lietuvos” redakcija turi save agentus
laičio, Gražio ir kitų, kurių vemti ir vėmimo, galvoskau* Pajieszkau savo tikro brolio. Juozapo Reikalingi tuojaus vede ir nevede vyBrooklyne, Philadelphijoj, Baitimorej,
Bostone ir Brocktone.
Gudiszkio, Buvalku gub., Naumiesczio fa i, prasti darbininkai, amatininkai,
raštai svarbesni už raštus ne
džio, skausmų pilve ir vidu pav., Plckszcziu vals., Antkalniszkiu kalnakasiai ir ūkininkai in vakarines
Sztal agentu adresai.
vieno iš čia paminėtų. Socikaimo,
20 metu kaip Amerikoje. valstijes; Chicagoje ir arti Chicagos pil
Brooklyn, N. Y.
riuose, nerviškumo, nusilpnė Jis
E'. Froomes,
73 Grand st.
pats ar kas kitas teiksis duoti žine nai darbo visiems, algos 81.75 iki 84.00
jalistiškos pakraipos rašti
A- Diržulaitis, 155 Metropolitan avė.
jimo kūno ir suvangėjimo nė adresu:
ant dienos, ant ūki u, giriose, lentų ploninkai visai ne paminėti, o
Philadelphia, Pa.
Antanas Gudiszkis,
vlnycziose, kasyklose,
akmenyczlose,
ra geresnio vaisto. Trinerio
M. A. Ignotas,
1028 So. 2-nd St.,
jų istorijoj negalima juk ap
37 Railroad st.,
Waterbury, Conn. prie geležinkeliu ir visokiu kitu užsiė
Jos
M.
Smolenski,
783 So. 2nd st
Amerikoniškasis Eliksyras
(4—V)
mimu; pigiai geležinkelio ir laiviniai ti
Fariuos, Puikios Fanuos!
lenkti.
~
Boston,
Mass.
Karčiojo Vyno yra šiųdien Asz Kazimieras Jocius, Kauno gub., kintai isz Chicagos. Dubos ir ukes ant Puiki derlinga žeme, pigi preke; kas F. J. Mackevicz, 83 Endioott St.
Silpna šito veikalo pusė
Baltimore, Md.
vieninteliu vaistu • valančiu Raseinių pav., Mankunu vol., Akme- pardavimo pigiai. Ateik pasiteiraut ar turi nore gyventi ant farmu, tai geriau Wm. J. Morran,
—
yra dar ir1 svetimi vardai,
paraszyk indedamas už 2o marke atsa
kraujų gamtišku budu, sti niszkiu kaimo, apstszaukiu in savo tau- kymui. Teipgi reikalingi agentai visur; nereikia. Teip gerai, teip pigiai ir rast
8. E. Cor. Sharp & Camden str.
t'.eczius ir praneszu jiems, jog asz gy
nerasi! 80 akeriu Wiseonsino valstijoje
kuriuos autorius stengiasi b?
prinančiu gromuliojimo or venu 6 River avė., Esplon, Pittsburg. turi mokėti truputi raszyti angliszkai; už 8600! Oras sveikas teip kaip ir Lie F. Bakutis, 521 Oolymbia avė.
jokio pamato lituanizuoti.
Brocklon, Mass.
gera mokestis.
tuvoje. per ka lietuviai teip ir myli; apie
ganams, darančiu priėmimų Pa.
Jonas Pocius,
14 Intervallest.
Lietu visikas Agentas Jonas Lucas,
Kalba sunki, kas teipgi ne
12 ar daugiau apsigyvenusiu apielinkeje
Pas szituos agentus gausite „Lietuva”
maisto atsakančiu. Jisatnau- Pajieszkau Kazio Dvylalczio, Buvalku 666 Milwaukee avė.
Obioago, III.
lietuviu: yra teipgi vokiecziu ir lenku. už 5c. kas subata. .
priguli prie gerų veikalo ypa
gub.,Marijampolės pav., apie 20 metu
jins visų kraujų kūne, atitai- Amerikoj,
Norintis pirkti tegul atsiszaukia pas ma-_
gyveno Chicagoje pravarde
tybių.
'Darbo ikvalei!
ne, pridedamas už 2c. marke atsakymui.
sis gyvybę, atjaukins ligonį. jo paerios po tėvais Mare Rakocziute.
Iz. Petkų),
Dabar laike angliakasiu straiko, kurie
Jis
pats
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
žinia
Sargai
Lietuva Gaunamas aptiekose arba pas
MALDAKNYGES.
pavieniai neturite darbo pas^nhine gau
Spring Valley, iii.
Mažu Aok»o Altorin«,kaUllkt>zka malda key.
musų tėvynė. 1906 m. pabrikantų Juozapų Trinerį, adresu: Jurgis Jurkszas,
Cele. Maldos yra rytmetine*, w»k*ntie*, prie
site kasdien darba ant farmu, plytny. Kp»wiedne*. komunijo*. mitno, minparu fr
daugybe kito: miiziu maldo* *u *broseUal*;
Peterburgas. 16 pusi. Pel 799 So. Ashland avė., Chica- 871 33rd Place
Chicago, Iii. czlose ir prie kitokiu darbu. Be baimes
Farmoe ir darbai.
miaiparai įriedami ll»tuwlBiki tr lotioUakt;
galite atvažiuoti. Norėdami dasižinoti
daug
lotynia&ku gioamiu giedama prie l*x*taNew
Y
orkų
valstijos
lietuviška
kolio
nas iš pardavimo eina Vil go, III.
Pajieszkau Julijono Baginsko, Kauno
daugiau paraszykite laisrka indedami už
m ja da turi kelis desslmt farmu ant
gub.,
Bzlauziu
pav..
Trišakiu
miestelio.
2c. marke.
niaus rengiamo universiteto
pardavimo, kal-kuriu prekes ežia tede
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
Joaeph Rossell
dame: 40 akru ferma už 8800,99 akru fer
Labai dėkavoju.
naudai.
«dresu:
4 Washtngton st., North Boston, Mass. ma už 81000, 199 akru farma už 81650,
Kazis Sauka,
133 akru farma už 81700 ir kitos. Visos
Maža tai knygutė, bet nau Per ilga laika sirgau sun
(5—11)
tos farmoe su tr kibo m i s, reikalingomis
98 Dwigth st.
New Britain, Conn.
kia
chroniška
liga,
uždegimo
dinga. Trumpai, bet su
ūkininkui. Parsiduoda ant lengvu iszmekeseziu. Del artesnių informacijb
Pajieszkau savo,dėdės Juozo Atbuczio
prantamai autorius aprašo gumbo, baltoms antdrapa- Kauno
raižykite
pas czionykszczius lietuviu
Kas nori ingyti narna ir raudos nemo
gub., Sziauliu pav., kaimo Šovai,
kus fa r m e r lūs indedami už 2c marke at
lietuvių gyvenimų ir reika panėms, dieglei kankino per ežiu, 4 metai Amerikoje, buvo metus kėti kitam, tegul ateina paėmus. Mes sakymui.
atgal Westville, III, dabar nežinau kur turime daugeli namu ir lotu ant parda
Geo Kleek A Co.
lus. Terp kitko autorius visa kuna abelnai, , o vidurių randasi.
Jis pats ar kas kitas teiksis vimo*, ant geriausiu iszlygu ir mažai pi
'
Poolville, N. Y.
neapsakomas
skaudėjimas
išrodo nuopelnus lenkiškos
nigu Inmokejlmo. r •
duoti žine adresu:
Bim. Aibutis,
8. M ACK,
kultūros Lietuvoj,kalbina lie kankino, teip kad visiškai
L
Elizabeth, N. J.
4434 S. Wood st.
Chicago, III. 212 First st J
tuvius, dėl skirtumo kalbos, nupuoliau ant pajiegų, vos
102 Ferry st.>
£
4 Newark, N. J.
Pajieszkau savo dėdės, Adomo M iAukos reikalams revoliucijinio
ne kelti nesutikimų terp gy tegalėjau paslankiot, — savo kaitionio,
1801 Maža* Aukso Altoriui, pra
Pigiai ant padavigjortal dvieju lubu *
Vilniaus gub., Traku pav.,
Judėjimo MaskolUąj.
stai*, drūtai* apdarais, aukvenusių drauge per amžių ei mieste turbut jau visus dak Aleksandraviszkos vol., apie 4 metai U- plytinis namas.
Kaip jau syki pagarsinome, negarsin
■ įlotai* kraStali, b* apknll»<0
gal
gyveno
New
Britain,
Conn.
tarus buvau perėjus, ir vieto
SOo
les liettfvių ir lenkų.
sime daugiau to aukautoju pravardžių,
’Chičago, I1L
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
kurie mažiau kaip 25e aukavo. Ta pa
je išgydymo, vis su kožnu Jis
K
x
Pigiai ant pardavitao getai saliunas ir daryti praszo m iu kai-kurie aukautoSmalstys-Smols- kartu ėjosi man blogiaus, adresu
Mike Sėlius,
„boarding house”p miestelyje Cicero,
kis. Nutruko.... Vie nors jų vaistus vartojau be -824 Bank st.
Waterbury, Conn.
prie pat Chicagos, prie didelio fabriko,
no veiksmo komedija. Vil perstojimo, o mano gyvastis
kur 1500 darbininkd dirba beveik vienu
Aukos „Lietuvos“ redakcįjon
Pajieszkau savo broliu Slmano, Jono lietuviu ir lenku, ir pirkęs gali daiyti
atĄjusioe.
niuje. 1906 m. 20 pusk
ir
Stanislovo
Albuozlu,
10
menesiu
at

kaip ant siūlo kabojo.
geriausia bizni. Lajines tiktai 8500 ir
Isz Renton, Wash. V.Vatczunss 83.00.
Komedija šita nė bloga, nė
gal atvažiavusiu isz Lietuvos, in West- yra apmokėtos iki nauju ipetu. Galima
III. Jie patys ar kas kitas teiksis pirkti tiktai bizni ar^a 6Uni ir propet- M. Kalvaitis, P. Szlleika po 82.00; F.
gera, teip sau vidutinė, pa Perskaičiau Garsaus Profe ville,
Dnlakis, A. Kalvaitis, J. Burdulis, A.
1808 Maža* Aukso Altorių*.
duoti
žine adresu:
tes kaip nori. DasiĮinolęJt pas savinin Rimkus, 8. Kasskonis, J. Lleponis, V.
remta ant lietuvių gyvenimo, soriaus Collinso apgarsinimų
Jos. Aibutis,
ke
v
|
.
Osižauckas, D. Hogon po 81.00. Viso
Molrose Perk, III,
.
x Grane HonU
kaip lietuviai tėvai, leisdami ir su nenoru, aprašiau savo
815.00. Paskirti Socijaldemokratu par
ligų,
klausdama
rodos
ir
pa

Jleszkoms svarbiame reikale moteris ant Watson st.ani 14tos ui.arba Citizens tijai.
už vyro savo dukterį, visai
turėjusi prova su kn. Kruuczluny už Brewery Archer a^e. arti Throop str.
galbos,
jeigu
dar
galima
išjų neklausia, ar tėvų išrink*
Isz Seattle, Waah. A. Kalvaitis 75c;
tnkandima ižuos.
Tegul atsiszaukia
Chicago, III.
B. Sitkus, F. Stankevicze, J. Paniukaitas jaunikis patinka, ar ne, gydit. Kad ir vaistų nepra P*»
Pigiai ant perdavimo karpetu fabri tis, B. Vencius, P. Kietis, D. Milus, A.
S. A. Bledž,
bet gaudo vien tokius, kurie šiau, bet man prisiuntė, su 4530 So. Paulina
at.
Chicago, III. kas, su mėšlinomis, arkliu Ir vežimu. Vanlslovas, P. Rutellonls po 50c; K.
pamokinimais
,
kaip
reikia
Su fabrike laiko lietu vys Jau 10 Jnatu Butkus 25c. Viso 88.00. Paskiria Sočiišrodo turtingais. Žinoma,
PaJteszkau-savo szvogerio Domininko Ir daro gera bizni, ^aviniukas įsiva
vartoti
ir
paaiškinimais
apie
jafdemokratu partijai.
su tais savo išrokavimais tan
Jokubaiczio, Kauno gub., Raseinių pav.,' žiuoja ip kraju todėl parduoda pigiai.
Im Westvilie, I1L J. Dailide, F. Dai
ligų,
kad
dar
mane
jis
apsiė

Atrszaukite
pas
'
fnvo pirma Westville, III.; turiu pas
kiai apsirinka ir ant viso am
llda, J. Szn.'ckM, 8. Zakarauckas, K.
mė išgydit, nors pati tiems Ji labai svarbu reikale. Jis pats ar kas x
Jone Palotamski,
Mosuraitis, V. 3. Kreivėnas po 25c. Vi
žiaus vaikus daro nelaimin
kitas teiksis duoti žinia adredta:
1071 W. Madieou st. t
Chicago, III. so 81.50. Aukautojai skiria L. 8. D. P.
žodžiams
netikėjau,
bet
vai
gais! Antanas Bastia,
.U*-*)
stus priėmiau. Kaip ėmiau Q$x 246,
Rock Springs, Wyo.

1800 Maža* Aukso Altorius, baltos
celiulioido* apdarai, iškilusios
kvietkos, su kauline kabute, auk
siniai kraitei................. 11.50

1807 Maža* Aukso Altorius, bal
to* celiulioido* apdarai, kvietkos
ant vieno Šono iškloto* sidabro ir
perlu, tu kaulinu kabute, auksin
ti krutai.................
.12.00

‘ BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygele,
Pavesta Lietuvos Katalikiškai

Jaunuomenei.

Knygsl**mi*ratl£XSM- Pustapiu 140, storis % colio.

Matiavtia, graiiatuia ir tmagiavtia
maldaknyge neitu baiayeion. Jfiiioi, rniiparai ir tuplikacijot driejotetalbote: loty~
niikai ir lietuviikai. J'nri vltae reikalingai
maldai ir kalendorių teip kaip didele kny
ga. Balta plona gera pophra. Čia yra Jot
paooiktieįiai ir prekei:

No.1901.
t
Juodi, kieti, drūti au
dimo apdarai. Urodokaip
(kuriniai, gražus iėspausti
iėmarginimai. lapą krUtal
raudoni. Prekė.... 4Oo

Ko.1902.

'Juodi, kieti, drūti andlmo apdarai, ilrodo lyg
skuriniai, grąžąs iispaustl
Ižmarginlmal, auksuota*
kryks t i* ant iono, auksuo
ttlapą kraitei. Prekė 5Oc

No.1903.
Juodos
francusiA.'DB
skarelės kieti lygu* apda
rai, aukrlnial parsis1 ant
Iono ir nugaros, lapą kraš
tai begotai raudonai suk
iuoti, rundini kampai.
Prekė 750

No.1904.
Juodo* francaziėko* ly
gio* tkurelė*, minkytai 18kimltl apdarai, kampai iėmargln11, auksiniai parašai
ant nugaro* ir Iono, raudo
nai begotai auksinti lapą
kzaital, rundini kampai.
Prekė $1.00

Pinigas siuskite ant adreso:

JU OXaSZKWBKIs
•A4 88-rdBtM
ChiMgt, Uį.

Pasirodavyk su. Lietuviszku Daktaru
VISIEMS

Naudinga

723 W. istk Street.

KNYGA

Priima ligonius kožna diena
/ nuo 8 iki 12 ryto.

Cliicago Medical Clinic

Telefonas: (Janai 7089.
Tatefonoot galima Įsa kiekvrienoc
aptiekta.

344 So. State St, Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
'

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!

• į
-1 i
*
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
»
Per 20 metų aš |>asišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra iŠgydoina, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatlskai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo Ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pąjiegą per sayizagybę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplankysite Dr. Landės naują knygą
I Teipgi32
turime
dvdesnius
po knygą
vardu Concert
Roller
Organ, ku
turinčią
puslapiu
ir 24 vargonėlius
abrozus. Tą
perskaitę
nesigraudysite
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.

LINKSMYBE NAMUOSE.

GEM ROU.ER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.
•Grajyjama maszina arba vargonėliai, su
kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok.
slo visokius marszus, valtcus, polkas, kad
rilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga
dėl giedorių, kliubų, draagysezių, veje
lių, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausia dalykas dėl užbcvyjymosveczių. Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu sa vargonėliais duo
dame 3 volelius už dyką, bet jų galima
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen
tus už volelJ.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo-’
dėlių 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.

Guodociniem* Kunigams Uždir

ba:-Kapas, Arsetas, Dalmati
kas, Albas, stulas irwiMt*baž
nytiniai paroda*. Viaoki darbą at
lieka arti*ti*zkai ia laika.
[ ♦ Norėdamos gaodoėnos Dr-tes,
arba guodotini Kunigai, kad Juaa

Kaf*UM«, Aaterikonlazkas,
Well»wu, 8zai
.
tas, Kokardas, Zeakleliasj
Kepures ir dėl Marszalka,
parėdus.

dnrto. bnta priderančiai atliktai ir tuom luizclpti iawo tautetj, paweskite ji tikrai
UetuwaitUL

T. ANDRUSZEKICZ & CO.

Chlezgo, III.

116 W. Divlslon St,

Degtinei
morris
& co.
Slyvine!
U• • COR.
SECOND AVĖ.forst
8 8MITHFIELD
STREET
11U
—

P1TT8BURG, PA.

Mea esame poganeje po visas Suv. Valitijaa, kad ptrduodame geresne degtine pigiau negu koki-non kita firma ar degtinei
Ka
krautuve Amerikoj.
Mes apmokame vitas siuntimo leszaa (katilus) ln rytui iki
vL
New Yorko ir iuvakarut iki Chlcagoi int pirkiniu viražam 85.00.
r-a\ Jeigu panieina toliau siuniti, duodama 10 nuoszimti, idant tuomi
pirkėjai paniiiunidinimo lesiai galėtu apmokėti.
Orderiuojant siunskite pinigus registruotame Įlinkę ar per
Money Orderi ant vardo Morris Forst & Co , Cor. Second

Oi

Avė. & Smithtield St., Pittaburg, Pa.
Parsisiunsdinkite musu privaliszkaji prekių surasza.

Kai-

HHBHH bame viluose kalbose.

Kz-il Morris Forst & Co.

Vynas!

COR- SECORD AVĖ. 8 SaiTHFIELD STREET

pittsburg, pa.

TrktoVrvlvy!

lorkoly!

NESIUSK PINIGU!^?®
Idant naganinti muso tavoru* Ir kata!togu* tosdnoslm tuk-

»’»' ''i'1v-r-p.-. !■ r, U.- IDI..U k
IT,
Siui.-k m
I
ndr-,a Ir zr-u,,,... eiproMi st»
c.> «, rnri
u. i k<'iapi<-'.«
r„udi.. <
, u h' *■./«,tta arba
A, — ^SOfiKS0KSSMBMMlTOi Mltviiru
ryrllka LaUraditi. Ida’a tutum (pa
fn A
n»»*tkurl» -m grrai l.cika ridanti (np kaip
vL J n I
fMJ ov tertt.' laa> odMit tr p-.-umuelJa aut 5 metu

LUVr

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
"
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyje trūksta
ukvatos, g/eitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą.
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo.
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, 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 šu didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.

• Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodųt

mainysime ant
1 Kdrivi 1/rimuruo
imu t tainifrtia,> ir rutJurla Guzik-U. 1 pori te6.;i vratiai f.kjtinA>lionutu ir runa
ti/d 1 kitodyka tu rimu
4 Hariui Deioiuntail ir f Av rrsMnu v iska» ta,
hu”
ln
»
*1 kallkiom vkrvnnt,h».'i

atveš, peržturėk viską Ir }< vu tau tm daiktai tinka, užmokek «xpresui 33.07 iratvežimo baitu* tr pasiimk tavorus.
jot netinka nemokėk n« vieno canto- viskas ko mes norim*, kad mekentose tu n>-i mestuvo
draugams. Sale daiktai tu motenlku laikrodėliu tr 48 coliu Ilgio te nei u gebu kažteoja 84.7S- Mes
-elimo juo* prtoiunsti tau ir paltu, jeigu *n užpraėymu prislonsl visus pinigus tr 8So ant paėto
kaltu.
-km

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA
-

I

Musu Preke Tiktai $6.75.

American Typevrriter drukavojama maszina yra reikalinga
dėl kiekvieno žmogaus. Su ja
galima drukuoti teip greitai
Fražiai kaip su masžina už
ICO. Kiekvienas be jokio mokslo gali su ja drukuoti ir visokiliose kalbiuose.

__ •

L. A. MOLLAND 4 C0.

*įfl

Be

,

’ *

E*
gg

Maszina yra

įdėta į puikią skrinelę ir sveria
penkis svaras. Isz viso yra 73 k
litaros ir žen klai. Tą maszin ą gaĮima gaufi sekančiuose kalbuose: su lietaviszkomis litaronųs, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis,
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomisir skandinąviszkomis. American
drukanojama maszina yra visur žinoma kaipo-gerihunia it parsiduoda po
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome uz $6.75. Kas nori pasinauduoti
|isz tos progos, ton skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziame
laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siąsti visą pinigų isz
! kalno, tegul pnsionezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti |
visas krasztus svieto.
Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir pigiaus
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gralį kataliogą kiekvienam kas
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavoras
į pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

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

Dr.O.C.Heine
OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So.Hilsted ulyczliL
Gyvenimu viriai Aptiekei.

CHICAGO,

ILL.

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

JOHN’S ELIXIR

lazeydovtoas skilvio ligai. negromaliiTiiM,
n-zalejima valgyti, ikaudejima kratines duobinkeje Ir szonnoae, atsiruelma vėjo U negar
džių įkyitimu, gurgimo Ir teipatima viduriu,
edtma remoa, jautimo lyg guzą arba kamuoly
gerklėje 1, negalejhna jo nuryti, suspaudimą
fctrdies. gumba, 'ėmimą rytmety! ir atzikoaejima tlrsztuskrepliu, kartais labai pajuodavu
sia, prikartejima burnos, diegly, greita pailsina arba trumpa kvapa. skausmą viduriuose,
ttydO, apsivejusy, tosakyjusy ir skaudama lie
žuvy. bėgimą kraujo iss dantų smegenų, silp
numą viso kūno Ir ptoucziu, siirdies plakimo,
negalejima miegoti, tankuma gaivoje Ir kojo
se, snauduly, ©ypatingai po pietų, pabalime
ar pngvltonavima veido, svaigimą ir skaudė
jimą galvos ir daug kitokiu nesveikumu, paeinaneziu nuo nesveiko skilvio. Jeiguturinon
viena iss vlrsaul paminėtu lenkiu, tai tuojaus
osderiuok John’s Ellzir geriause gviiuole nuo
skilvio ilgu. Giuum
---------------——
■* ’------- ‘
,u vinį
JOO-padėkaveniu
ant nedėlios . Preke
_ __
11.00 oi butely, # buteliai
už 35.00. Viduriai turi tooilluosuoti mailaušiai syky ant dienos Ir ■jel<u
, to nepadaro, tai
jie yra nesveiki. Nindok -----------PUU,
noovfciurlu nakietejlmo,
nele. slndek pinigus In gromata Ir adresuok*

Nerviszki Vyrai.
Vyrame reikalaujantiems pagalbos prlsiunsla
kopija garsaus recepto dykai. Ne O .O. D.
no npgavingus vaistus, tiktai recoe. ta. PtFtlkaUukUfttia paiarg^
-»
AT8AKG1A1.
8rl pasarga yra vyram* sugriauto* nervietkoe slitemos, keri* per save jaunyste* klaidai ta
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
baudė patentuotu!apgavia<u» vaistas, elektriiv
kas diržus, ipeclsltotaa" u kita* netikusius to
verte* gydymus. Bso diržu nepegysite, o nudė
tai vartsdami vaistui .uaalkyilte pilvo ttltailoJlma, užnuodlaaite vtia sistema Ir padarysit*
savo Ilgs neimgydoaaa.
i Daug meta ass kentėjau savo jaunyste* klai
das, aerviszknma. nakuaius tekėjimus, stoka
vyrtozkumo. *Upua atminty, stoka atubicHna,
neramume, gedlaguma. *tre*u skaudėj'— _
Uny nusilpime ir tt.^kalp palkssa. piri

RzceMor Ystch Co.,

900 Central Bank BIdg, Chicago.

Dr. J. Kulis
Lietuvio gydytojas ir klrurgas
3288 S.Halsted st., Chicago»IU
Gydo visokiu Ilgu moterų, valku ir
vyru. Taipgi turi didele praktika Ir gy
do pasekmingai visokiu llmpancslas,
užalsenejusias ir paslaptingu vyru U
gu.

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydanezlos, tik už 82.CO.
Jei nusilpneje plaukai slenka, reti.galva pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke
tik 82.00.
Jei tikrai reikalauji pagalbos, nelauk
toliau, vartok jas dabar, nes tolinus ja
preke bus triguba. Norintis atsakyme
gauti su rodą, teprislunozia 10c. stesopo
mis. Nuo musu metodos tukstanosiai
pasigelbejo. Paraižyk niūkiai ka nori.
Koenigaberg Specialiste,

Naujas Budas ‘

P. Mikolalnis,

C. BttitMfl,

P. HJ tai 655, Ckicago, III.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in .

GALERIJA MOKSLO
844 South State St. Chicago, 1 U.

Prot. J. M. Brandas
t Mt* York- ABrooklyn,

"s^LAitaNtolte

Pamatuota* ncultotortua, ausukla užsuka
ma* U nustatomaa, vy -,
rišikas ar moterįnkn,
Tikra: (erai laika rodo
Yra v «ur vartojamas
goioemkeiio
{*mU,
kaip* geriausiai la,ka
lalkanlT*;
gvarare
tuotae ant 28 metu.
Bzy laikrodėly pati □ n.
*ta*C.O. D. aatkiekvtenoadreso, su pave:yjimu iizegzamlauoU. Jetfcn be* tok* kaip rasro
die, uz>in>ok*k erpreiul SS 7B ir etrežimo
kasete* ir pasiimk lalkredely, jei ne, n.mokek
ne vieno cento. Aušink, kad už toki pat lalkro-

brukuojamos Maszinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Maitina.
Maszina Odeli Typevvriter No. 4,
kurios Ikniolai preke buvo 810.00, dabar
Ja galite pirkti ui........................... $0.90
Mat mes nupirkome szltu maumu
1000 liz vienos subankrutyjosios firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
£ai. Murinos yra naujutėlės, tik ka
i fabriko paimtos.
„'
Kas reikalaujate geros drakuojamos
miežiuos, tai pirkite
Irkite dabar pakol pigios,
pietos,
nes kaip szi 1000
0 iizparduosime, ui
tai jau
kitu taip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti iss fabriko, kur jos
kasztuoja i 810.00. “
*
‘ ‘‘ daTaig
pirkite
bar pakol pi„ ios_ yra.
Gausite jas po
SOftas:
A. OL8ZEV8KI,
042 83rd St.
Chicago, III

KOZM1NSK1 A YONDOBF,
Patemyk itebuklui Ottoologijaa
,,
„
Fiziologijai
73 Daarborn st.
te.
Neurologijos
BABkleclaL
„
„
Pathologijos
Mokykla pradžia žmogiaakoa rases nuo
MSS skolfjams PINIGUS ąnt tartenylopazio iki grabui.
biuirjal*tu rengiesi turtenybe pirkti
Mlltnisaknmai ir koiaturaaigamtos
Atdara k.tdlea aao 9 ryto iki 19 vidaraakezio. mes su džiaugsmu prigelboaime, pasko
r.priazyk Aažtantojo prie d«n Itatuvlzzko.
raygo., vtoal dykai! 1 UlaM.klttztodten.
lindami Uu dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimu. Lengvos iszlygoc. Agentai
apmokami

f

Kaulai kur tu
iMfd? Nufi pa*
Petrą Bzlekf dm
'lakai introszkM, o
pas Ji galima aMivedyti, ūi
ptoku ir

Ant H Akmens

tilc istgirde*. Ant geto buvau prlversta* važinoU in ”
Er-----------’opa pagelbės
"
" pa*jieestoU
ganu daktare,
kuri mase fr toagyd*. «•
d
To daktaro receptą, pagal kuri ___
maa_______
valetai
buvo u b raižyti, aiz tr dabar tarta pa* save. Kaip
tai *naku yra pagyti nuo ta ilgu ass Aliau iss
patyrimo, todėl a*s noria ir kitus pegoltotL Kas
man apraszys savo liga, eis tam pašluota užpeaaatvtame laiszke to recepto kopija su patari
mais dykai. Ass jau gavau užimtas lalszku Įsa
vtsu suos izalle* krasztu nuo vyru, kurie raszo
kad imdami vaiste* pagal *V reeepta vtaiszkai
pagijo, taip kaip tr asz.
Reoepte užraaaytl stipru* bet uevodlngi vai Bos 1M, Me. South Eight Ktreet, ffllliamstarg
stai ir receptas teip paraitytai kad vaistas gali
Brooklya, N. Y.
ma gauti kiekvienoje geroje apttokej* už •mažus
pinigua. Gare receptą, jei neaorusit* patys eiti
In nptieka užsteliaoti valetus, tai paraazskite
man, o asz jums juos ežia Chioaguje paeinspia■H*ir prisiuaaiu. Asą neeunoziu C.D. D. kad
iszvilioti aso jus pinigus, arta parduoti jumis
vaistus, kariu jus nenorite. Jefgu patemyslt* iazmoktl dailiii raižyti be mokintojo psmuifi kam. uor* neteisingu, galit* tai pagarsytl gelbos, nuo 24 puslapiu, 10 centu (mar
• zitam>> paczlame laikrasztyje.
8zl pasarga gal nebus daugiau garsinama, kėm ii).
taigi raižykite man salas d ten, o gausite to re
cepte kopija ir relkal.ngui patarimas dykai
tuojau*. Szy pasluhtima ass galiu atlikti te jo Box 18> Statlon D.,
New York.
kiu jums k esatu. Adresuokite:
f

JOHTS SUttLY HOUSE CniCAGCMLL

Naajauilai Iszrastoi Mmu^uoz;

155 Wa»hington SU CHICAGO, ILL.

net
iss Havanos, o insigerui gauni žmogus
Kiku užkandi kiekviena dieta, tai jau
Jau su tomistą kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaos ui tiumocziu
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o ui jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
lu kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Petras Sslakls,
3321 Aubnrn »▼.,
Chicago, III.
(Tarpo 83-loc ui. ir 38-i o Pi.)
Telephonas Y arda 6012.

Tiktai SS.85
At pirkome k» tik už «rypluiKui vtoa Ulkrodel'u
dirbtuvei iinkrovilitu laikEL rodelfci ui lakai ptala kaina
MM [pirkę], Papraital parduoRM daioi po 115 00, bet tnei J joi
Įlal pankKidame oežO.SC. Tik
rkl aukauotaa |u „Haa
tini" viduriai*, (raitai gra
BeL vjroo*aa. Ustikrlntaa ant
W 98 motu [užtlkritflmaa ta
lukltui initaoiUi]
itaaj ant 91 aktnena. Gerai laika
rodai, v patingai* gei
;ru ecLKiiKKiuv raanaM* ir
11. Saitus lalk rodei
—-llui priiiuMiuM aavo tetom i,
au rairmajlma, kad gaapteikė 36 W, ar’ ezpreia
ezr
Ule ant ei preso laikrodėli
1J_______apžiūrėti
,____________
_____
tr tada,*5
M Ir
ezpresoleSaa atmokėti. Ganiacata raoua ivairn
■vi LA iiobiuo amt viso AMtiAVa. Paraiyk
adrese įtr varde aiiktel.
L. U. FKETC
1M E. Waihlnfton >L,
CHICAGO, ILL
k,

F.PBradchulis
AtUrnej ud Camselor it Ln.

Chunta of Commtra Bldg. Room 701
8. E. Oorner LaBaDo A Washington sts.
CHICAGO, ILL.
Telephone Main 8642.
WUnlntelis lietuwys advvokatai, baigei
moksl| lurisprudendtosczion Amerikoj
Węėa provras kaip aitri U sakas teip u
krfminalisskas irisuose soduose.

Bes. 8119 S.Hnlrt»d »rti 81 mos.
Tel.Yards 80 M

Naujos Poptefos, koriu da niekur
toMunhnu
Gražiausiem pdpfeaos. naujausio issradlmo, kokių kitar da nlakur nėra, su
Eažials spiksitn»*i’i» dainelėms ir su
valku gadzinMms. a Turime daug falunku, vieoklu, M ažkužu su grsiiais
koavertais už tik*85e, Arba 00 arkužu su
konvertais už ILOO. >Taipgi užlaikome
Trejų Devynerie^a *81 Palangos, kurios^ferlauatos. o Boto turime didele
krautuve visokįodmyga, abroželių, ati
daromu altorėlio^ grosaatomi popierių,
■škaplierių, raMoczitn Visiems porkupctmrns duo^ąme i<ora pelnu No
rintiems KaUliognų duDczlame Ji dykai,
prisiunczlanl 4c itat pdaiuntimo kantu.
Dabar turime nao|us gauliogus, fr ku
rie reikalavoti daokite mums žinia. Ra
ižydami pas mos visada indekite už 2c
šiem pa ant atsakymo. Adresuokite:
Malke wsBakaitis
227 E. Malu st.
Nev Brltain, Conn.

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
ir leisti jai įsisenėti per nesumanym^ tų daktarų ir jų neturėjimą geru vaistų, arba
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo
sergančia, 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

da, dėkavoj a už išgydymą ir būna linksmas ant visados. :
'c
v
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Collins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?
\
• j
' Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med., Institutąs
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas d&>
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirriškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padėjimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
Sc^s yra išrasta pačių Instituto daktarų,kurių niekur
^tur negalima gauti.: Išgydyme ligų nė vienas Inįdtfįk /MFMk. stitutas negali lygintis su. Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
urrydytas nuo
Kad iš ^t0 šaltinio daugiausiai plaukia sveika
iV^umattomobeitos Hg0toi«m3, tai matyt iš daugybės padėkavonių
šitam In
užaiaenejusiofl vi-. kurios tūkstančiais kas
jon. zabukevicze stitutui;pagal prašymą dek$
Box 86, B’JgJĮjk paduudame čion kelias:
Garbingas Profesoriau
Teikto priimti nuo manya, prutoi imonoa
Širdingi a£lu už itgydj------------- - nuo nere<ullariikoi mėnesinės. vargi
mane per e
metus; kankino ' ian<" dtdelto
'
ploTimai, akaudilimai strėnose, gėlltn ridnrią, koją. »kaudėjimas galvos---------------ir nnsUi jimai; minėtino! yi
apsistojus baltooloe v«l mane naikino. Perti»ą tą talkeI pperleidau
‘
daug vtookią daktaru Ir
suvartojau daug visokią akėją bei vyną, Let
voltai ir tik kada aprašiau savo ligą jums tuo
jau nuo prisiųstą ją*ą vaistą pasveikau tr to
liau visai išgijau, lipdama tuos vaistus, ui ku
riuos sinnCiu Tam totai lirdinga padikavons
T. Vyslocklenk
TOSaratogaSt,
Coboes, N. Y.

Daumralii ProfeiCtita ir SpželiUttf:
tod
Sa linksma iirdžia praneiu Titai
esia visai sveikas ir ltuos£k ino rtumotlzme
skausmą ir di*fllą pečiuose, rankose, kol
ir strlnoM, kario mane teip boro suvergi
kad vos paljaa; perleidau <į|iug CaktoOi ▼<
austą save spectaltoUto, bet vta to
u< (Užgirdau apie ląaą farstHĮ nst!Wtk

(lutokin<M 1( lirdie. Drul y. C. OMlins. volydntaoi pu JI kreipti* vi.iem toro taatiečl»mz. IJgydytntto,
Aufuitto Boki*.
Mtf Hud*on St.,
Allegbeay City, Pa.

Isagydyta nuo
sunkios moterinkos vidurines
ligos.
M. Vidicaiene
Westwood,
N. Y.

Mielai Profasortan:
Pranožiu Tamtotal,Jog e«ia paivelkf. ii Ugoa, anokurioi mane gydėte — pertankaui
Uapinimo, uždegimo poates. lyttokoa tilpnyU., aubSglmo almant, nemigo*, nervtikumo,
skaudėjimo ilrtnoae tr abelno au.ilpnMImo
kaip yra npradytaJąią knygoje ant pazl. 98
Vadovas į Bdelkatą. Jąiu .peoialiiki vaistai
«n*«e galutinai ter vd* ir dabar džiangiuotl ii
tavo laimingo leimynllko gyvenimo Dėl artytna tneiito noriu Kitą pagadinti apie tai savo
vientaučlami. esauUemi tokiame padėjime
kaip mano, idant to jie galėtą atgriebti *avo
sveikata Ir bųti i»neIftgate.
Fr. Maldina*,
'
BCZ 3K,
My»tlc, Iotc.

Skaitytojau, jei Jau niekt nepagel bijo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.: Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Qdos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių'ligų — Užkietijimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų,
Nubėgimo sėklos nuo savižkgystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo
ir biaurių uisikrečią^nų Lytiškų ligų, gydome Šitame Idstitute su pastebėtina pasekme ir greitumu.
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus®į šitą
Institutą. Čion specialistai'akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pageltos. .
Jei genu nesuprahti savo ligos, prisiųsk 10c Stampoms persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof.
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas • Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

Apgaratnlmas.

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

Lietuviai važiuojanti In Lietuva gera
užeiga ir. svetinga peiemlįima ras paaJuou Wilkaiuki, turtingu iar beturtis; rodą
kožname dalyke. DegtiIne ir alus pclkua Neužmlreakite adr

Dr. E.C. COLLINS, MeM HIMe, 140 W. 34.th St, Kw Y«k City, H. t

J. Wflkovt
118 Grand et.
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