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partijų atstovų drauge. Ro Nėra abejonės, kad durna Nuolatai randamos ginklų Visoj Vilniaus gubernijoj Iš Vilkmergės, Kauno g.. (jos pravardė — Apukienė)
dosi, vienok, kad savo vilty prieš carų nenusilenks, .taigi krautuvės, užmušimai aug- rinkėjais išrinko: nuo dvar Per Velykas iš čianykščio ėmė vytis. Vienų iš jų su
se ant ūkininkų atstovų ca jam lieka tik arba išpildyti štas užimančių.vietas ured- ponių į gubėrnijališkų susi kalėjimo pabėgo trys are- gavo ir, visų sumuštų, sudau
Maskolija.
rui atsieis apsirikti. Kai durnos reikalavimus, arba iš ninku, keliamos visokiuose važiavimų: Disnos pav.: Ed. štantai. Kalėjimo viršinin žytų, nuvedė pas klebonų,
Seniai caro ir Wittės žadė miečiai, kaip iki šiol, netik vaikyti durnų. Bet griebtie- kraštuose
demonstratijos Pilsudzkį, Al. Lopacinskį, kas tų' dienų paleido 50 are- kuris išvadavo nelaimingųjį.
ta durna iš žmonių atstovų li nestoja rando pusėj,-bet prie si paskutinio gana pavojin prieš randų*
randų, nrodcĮ kad greito Juos. Romanovičių, Fel. graf. štantų ant kiemo pasivaikš Kitas atrado sau prieglaudų
kosi sušaukta 10 d.’ gegužio. šingai, stoja pusėj radikalų, ga. Tųsyk prieš randų su nusiraminimo
Jijoj ne- Platerį, Staniai, graf. Moh.1, čioti. Kiemo gale buvo pa pas vieną dvarininkų. .
Durnų atidarė patsai caras, taigi pusėj daugiausiai reika kils visi Maskolijos žmonės, galima dar laukti. Išpildy Ser. Lopacinskį, Mik. Šaušiūraite, į kurių, sargams Už keturių sanvalčių po
kuris tyčia atvažiavo į Peter laujančių nuo caro. Ant su- o sukilusių nė kazokai, nė iš mas . vien durnos - atsto manų; Lydos pav.: Vlad.
nematant, prisigriebė trys to, atsidangino į miestelį gar
burgą iš Carsko Selo, bet pa sirinkimo pereitos subatos valkatų policijos organizuo vų reikalavimų gal aut tūlo Brocbockį, Laur. gr. Puttka- areštantai Jie išlaužė užpa susis pulkauninkas Peters su
siviešėti ilgiau savo sostapi- kaimiečių atstovai, drauge jamos juodosios šimtinės ne laiko ir galėtų tvarkų įvesti, merį, 8t. Laskovičią, Jul. Mokalinę pašiuręs sienų ir išėjo savo pulku ir apskričio vir
lėj nedryso.
Į Tauridos su radikalais, priešais norus įstengs suvaldyti. Jeigu ne tik nežinia, kaip ilgai tvarka račevskį, kn. Perskį, kunig. laukan, čia persirėdę, ramiai šininkas. Buvo tai nedėldierūmą, kur yra dūmos susi mažiau reikalaujančių demo prancūzų paskolinti caro ran laikytųsi. Kaip bus toliau, Liubickį, Res. Sumorokų; prasišalino. Kad sargai pa nyj, pamaldoms pasibaigus.
rinkimų vieta, caras atka kratų, užgyrė per telegrafą dui pinigai, be abejonės, ca tų neužilgįo pamatysime.
Sventėnų pav.: Al. Chomin- bėgimo nepatėmytų, ant kie Apskričio viršininkas ir Pe
ko laivu, tik išlipęs ant kran pareikalauti nuo caro palei ras butų turėjęs išpildyti vi
’ ===?==9
skį, Ed. Bortkevičių, kn. Ro- mo likę areštantai tyčia pra ters dėkavojo žmonėms ir gy
to, sėdo į karietų ir,, kaip ar- dimo iš kalėjimų visų politi sus Maskolijos žmonių rei
solovskį, Bol. Jalovieckį; dėjo neva peštynes.
rė juos teip „gražiai ir pado
liai įkabina, važiavo į durnos škųjų nusidėjėlių, kadangi kalavimus. Taigi duodami
Trakų pav.: Bol. Malevskį,
riai” pasielgus su „kurstyto
: rūmą. 'Ant pliaciaus visur ilgiau juos laikyti nėra nė carui pinigus, prancūzai pa
Just. Strumilų, Vit. Kuncevi Iš Panevėžio, Kauno gub.. jais”, ypač dėkavojo Apukiebuvo daugybė kariumenės ir jokio pamato: jie pateko į tarnavo ne Maskolijos žmo
čių, Kar. Muizelį, knvDek- 17 d. kovo, kalėjimą ap mei. Paskui žydeliai vaišino
Iš Vilniauskazokai jodinėjo gatvėms, kalėjimus už reikalavimų lai nėms. Gal dar caras, turė Vilniuje, ant Žemaičių ga šnį; Vileikos pav.: Vit. Ko- lankė prokuroro padėjėjas. ant rinkos Peterso kareivius.
bet visgi neapsiėje be nepri- svės, p to reikalauja juk visi damas savo pusėj kariumenę, tvės, policija ir kareivių pa- pecį, Ad. Bogdanavičių, ūki Vaikščiojo po kamaras, klau Sako, buk Pe(ters ir apskri
lankii) carui demonstracijų. Maskolijos žmonės; daugu bandys priešintiesi. Bet be- trolės gaude žmonis ant ga ninkų Zigm. Motoško, Al. sinėjo kalinių, ar nenorį kas čio viršininkas išgėrę po vie
Caras atidarė durnos susi mas politiškųjų pateko į ka sipriešinimais dar labiau su tvės, landžiojo po namus ir Liubanskį, - kn. Voicechau- skustiš ant kalėjimo vyriau- nų bumkę už Apukienės svei
rinkimą, laikė kalbą į susi lėjimus už tų, kų randas da-1 erzintų Maskolijos žmonis, o visur darė kratas. Ant Šv. ską, Marijanų Clielchovskįr'Bybės, Vienas kalinys pasa katų, o kareiviai šaukę „ura!”
rinkusius žmonių išrinktus bar pripažino Maskolijos paskui sunku būt, suerzin Stepono gatvės teipgi darė kn. Belozorų; Vilniaus pav.: kė, kad duona esanti netiku Teip tatai pagarsėjo musų
^'deputatus. Kalboj.caro vie žmonėms ir ko reikalauja tus, nuraminti, besi priešini kratas namuose pn. 11. Ra vys. Roopų, Jonų Ęalinskį, si: žalia ir nesukepusi. Pro Apukienė! Ant galo,- ap
nok buvo vien tušti žodžiai, veik visi durnos sanariai, iš mai gali carų nuvesti ant do čia daug revolincijinių Ad. Šaskovskį, ukin. Liudv. kuroro padėjėjas suriko: „aa, skričio viršininkas apdova
nebuvo nė jokių svarbesnių skyrus labai mažų rando ša kartuvių,, kaip tas atsitiko raštų. Suėmė teipgi kelias Dubeckį, Vii. Hoywaltų, Ed. tau duonos geresnės! žinau, nojo jų keliais rubliais, o
pažadėjimų-žmonėms. Visa lininkų skaitlių. Durna vie Prancūzijoj su
karalium merginas tik už tai, kad jos, Narbutų, Jonų Kotovičįų.
kad tu telegrafo stiebus žmonėms išmetė 6 rublius
komedija atidarymo dūmos nok nutarė telegramo nesių Liudvikų XVI. Kokį kelių eidamos pro gubernatoriaus Dvarponiai Vilniaus gub. piaustei!” Po to jau niekas ant degtinės.- Tiktai, sako,
nesitraukė nė pusės valandos.. sti, bet silpsti pas carų durnos išsirinks caras, dar nežinia. namus, pažiurėjo per langų. sąnariu į viešpatystės rodų iš kalinių nebedryso daugiau tų pinigų jie nepragėrę, ati
Atlikęs sunkių ir pavojingų prezidentų Muromcevų, kad 14 d. gegužio išpuolė 1 d.
, L. U?
Mat kaip davę bažnyčiai....
Vilniuje neužilgio pradės išrinko buvusį išleistųjų laik ką-nors sakyti.
baudžiavą, kadangi visur, ne jis pasakytų ko žmonių atsto gegužio maskoliškojo kalen išeidinėti naujas lietuviškas raščio „Kurjer Litewski”, ži išklauso kalinių skundų!
paisant ant kariumenės sar vai reikalauja. Daugumas doriaus. Maskolijos darbi- laikraštis, ,,Nauja Gadynė.” nomų lenkiškų šovinistų, KorIš Suvalkų.
k
,L.U.’ gybos, kiekvienuose namuose durnos sąnarių pareikalavo . ninkai tų dienų apvaikščiojo Laikraštis bus pašvęstas ūki yin Milevskį.
Rinkėjais durnos atstovų iš
Buvo jau pirmiaus rašyta,
ant pliaciaus prie Tauridos dagi, kad carui butų prane savo šventę. Randas laukė ninkų reikalams. Nuo Vilniaus paviecio kad suimant studentą Galva miesto Suvalkų išrinko: ad- .
rūmo koks nors „karštai my šta, jog jeigu jis nenorėtų maištų visuose pramoninge- Vilniuje pofleistas sugavo dvarponių išrinko rinkėjais: nauską, Panevėžio apskr., vokatų Zablockį, daktarų lintis” Dievo pateptinį galė žmonėms duoti to, ko jie rei sniuose miestuose, bet susirė gabenančių rašto literas 18 vyskupų Roopų,- Balinskį, rado pas jį daug atsišauki Ruchnevskį, advokatų Roma
jo tykoti su dinamito bomba, kalauja, priešais raudo norų mimų su kariumene, rodosi, metų merginų, Big4 ir jų su- Huwaldtų, Trzaskovskį, Nar mų.
Dabar
praneša, nų — visus lenkus. Jeigu
jis iškeliavo atgal. Bombos žmonės pats tų paims, o tų nebuvo, bent apie tai į užni- areštąyo.
kad
išviso
terado
du
atsišau teip atsitiko, tai, matyt,žydai
butų,
Dubickį
ir
Kotvicą.
f
nieks į carų nemetė. Jis, at syk carui atsieis daugiau žu bežius žinios neatėjo. Vien . Viįniauą miestas, 22 d. ba Minsko gubernijoj,- mie kimu, lietuvišką „litaniją”, nelabai rūpinosi išrinkti žy
likęs atidarymo dūmos cere dyti, negu išpildant dabar Peterburge, ant puikiausios
Balsuotojų
landžio, rinkų U0 reikėjų, ku stuose, rinkėjais išrinko: Bo- keliatą laiškų- ir 100 su vir dus rinkėjus.
monijų, vėl tuom pačiu keliu žmonių reikalavimus. Dau gatvės, Nevsko Prospekto, rie iš save tarpo išrinks vie Uruiske: Estriną, Šeidlnų ir šum- rublių. Išdavęs jį to Suvalkuose, turbut,. žydų yra
pasiskubino ant laivo ir iške gumas durnos sąnarių reika susirinko, keli šimtai darbi nų iš Vilniaus Hiutnos atsto Rubinoviįįą — visus žydus; paties sodžiaus ūkininkas — kurkas daugiau negu len
liavo iš Peterburgo, nelankė lauja, kad atsakymas ant ca ninkų. Ant jų užpuolė po- vų. Labai didžia# ėjo im Borisove: rabinų Heppinų; jo kaimynas. Žmonėms ne kų.
nė savo rūmų.
ro kalbos su dūmos reikala licistai ir dragūnai ir išvai tynės terp-|ydų, ir Vilniaus Igumene: Lewų ir Friodlan suprantama, kodėl Galvanau
Iš Suvalkų gnb..
Iškeliavus carui, žmonių vimais butų perduotas carui kė. Sunkiau sužeistų žmo
„lenkų” (teip čia vadina sa dų, rabinų Jeruzolimskį •— ską suėmė. Sumišimų ’ die Suvalkų gubernijos moky
atstovai rinko pirmiausiai formoj ultimatum, taigi ca nių nebuvo. Vakare buvo
ve didžiuma katalikų). Vir visus žydus; Rečicoj: Magid- nomis, gruodžio ir sausio mė klose leidžiama viekų mokyti
durnos prezidentą.
Beveik rui palikta vien išpildyti ar smarkesnis susirėmimas dar
šų paėmė žydai: jų rinkėjų Eonų — žydą; Slucke: Fiai- nesiuose, Galvanauskas rūpi lietuviškai.
Žmonių apvienbalsiai prezidentu išrin atmesti reikalavimus, be jo bininkų radikalų su rando
išrinkta 51 žmogus, „lenkų” bergų; Naumiestėlyj: rabinų nęsis, kaip sutvarkyti iškry- švietimo ministerija apskel
ko profesorių Muromcevų. kių ilgesnių veidmainiavimų šalininkus, bet ir čia mušty
gi— tik 29.
.Žydai savo Eisenbergų. Taigi paminė pusis iš senųjų vėžių gyveni bė, kad pradedamosiose vien
Kaip tik išrinktas preziden ir derybų.
nėse vien apsidaužė galvas, kandidatu dumon teikia ad tuose miestuose rinkėjais iš mas ir ramiu keliu įtaisyti
tas užėmė’ savo vietų, jis pa Net viešpatystės rodoj, kur sunkiau sužeistų nebuvo.
jis į naujas, geresnes. Kaip klasėse mokyklose ir -pirmo
vokatų Vinaverų, ar rabinų rinkti vien žydai.
se kitų Varsa vos mokslo ap
sieniuose patėmijo stovinčius yra pusė caro paskirtų sąna Peterburge, 14 d. gegužio,
Levinų, lenkai — advokatų Per rinkimus rinkėjų du kuriuose, jo darytuose, susi skričio mokyklų kliasose visi
puikinėse uniformuose stoviu, rių, o kita pusė rinktų, bet dirbtuvėse darbininkai ne
rnos atstovų Ašmėnuose išrin rinkimuose ir mitinguoEė bu
Vrublevskį.
mokslo dalykai gali butHščius augštus ministerijų vien iš turtingųjų, yra teip dirbo. Ant gatvių 200000
18 d. balandžio, buvo susi- ko Smorgonės rabinų. Min vusi ir pati vietinė vyriausy guldomi gimtoje mokinių
urėdninkus ir policijos šni gi nepritarianti randui. Vie žmonhj dalyvavo demonstravažiavę Lietuvos mokytojai, ske išrinko: 17 žydų, 2 len bė — prastovas, žemiečių vir kalboje: lenkiškoje, arba lie
pus, atėjusius kelti demon špatystės rodoj likosi pakel tijose. Šventė darbininkai
prisidėjusiejie prie „Lietuvių ku, vienų maskolių. Seinuo šininkas — ir nė kiek jo ne tuviškoje; tiktai rusų kal
stracijas ant caro garbės ir tas klausymas visiško panai tų dienų ir kituose Maskolimokytojų sąjungos”.
Bu se, Suvalkų gub. — vienų peikusi. Dabar Panevėžio ba turi būti rusiškai išguldoprižiūrėti durnos atstovus. kinimo viešpatystės rodos, jos miestuose.
apskričio valsčiai rašo nuta
vo suvažiavę suvirš 30 žmo žydų.
Muromcev tiems ponams lie kadangi ji esanti nereikalin Diena ta vienok ir Peterreikalaudami, kad ma ir visi mokiniai turi jos
rimus,
nių. Terp kdkito, buvo nu Minsko gubernijoj išrinko
pė tuojaus išeiti ir jie, kaip ga. Tam, vienokį pasiprie burge neapsiėjo be užmušybutų paliuo- būtinai mokintis.
137 rinkėjus durnos atstovų, Galvanausl
spręsta,
kad
tie
mokytojai,
Tokiu budu, Suvalkų gu
vandens aplieti šunyčiai, tu šino Witte, kuris dabar yra stos. Peterburgo porto ko
tame skaitliuje 20 miesčio suotas. J^u tokių nutarimų
kurie
yra
prisidėję
prie
šitos
bernijos lietuviai, minėtose
rėjo tų padaryti. Pirmų syk tos rodos pirmininku. Rei mendantas,
vice-admirolas sųjungos, prisirašys ir prie nių, 74 žemės savininkus ir esą padaryta apie 10. ,L.U.’ mokyklose galės savo vaikus
gal valdant Romanovams ca kalavimui paliuosavimo poli Kuzmič, atsisakė rando var
41 ūkininką. Terp miesčio
ro urėdninkams atsiėjo nusi tiškųjų nusidėjėlių vienok stotų darbininkus paleisti „Apšvietimo sųjungos” (bus nių yra 17 žydų.
Iš Vaškų, Panevėžio aps.. jau lietuviškai mo’kyti.
įmokama
kasinėtai
po
1
rb.J.
,L.U.’
lenkti prieš žmonių atstovus. pritarė daugumas viešpaty nuo darbo. Užtai, kada jis
Trakuose ir Dianoj, miesto Čia klebonas pradėjo dali
Pirmų dienų durnos susi stės rodos sąnarių, tam pri išėjo iš varstotų, ant gatvės Kiekvienas mokytojas turįs rinkimuose rinkėjais likosi nėti žmonėms nedėldieniais
rinkimas traukėsi trumpa lai tarė ir W it-te, nors jam lai su ilgu peiliu ant jo užpuolė rūpintis pritraukti prie „Ap išrinkti lietuvių Ir žydų nu knygutes: „Musų didžiausi Iš Veiverių, Senap. apsk..
ką, žmonių atstovai išsiskir kant savo rankose valdžios darbininkas ir nudurė. At švietimo sąjungos” kuodau- tarti kandidatai. Mat ir čia neprieteliai masonai ir soči- Šių metų pradžioje, vals
čiaus raštinėje buvo vyrų su
stė iki kitai dienai. Ant an vadžias, jo sandraugas Dur- likęs savo darbų, minėtas giausia žmonių. Be to, susi lietuviai, negalėdami su len jalistai”.
Ten prirašyta
rinkimas
kviečia
mokytojus,
eiga. Vaitas apskelbė, kad
tro susirinkimo jau buvo ke novo
kupinus kalėjimus darbininkas nubėgo į didelę kurie yra jau dirbę Lietuvos kais susitaikyti, susitarė su daug visokių nebūtų daiktų visi valstiečių prašymai šiuo
liami svarbesni žmonių reika prigrūdo tikrais ir netikrais kalvę, kurioj dirbo daug
Žmonės
mokyklose, pataisyti prade- žydais. Čia išrinko rinkė apie socijalistus.
laiku busiu išpildyti, reikią
lavimai. Terp tų reikalavi- politiškais
pas
mus
tamsus,
teisybės
ne
nusidėjėliais. darbininkų ir ten pasislėpė damomsioms mokykloms pro-į jais: Segalį ir advokatų Kaitiktai kreipties į vyriausybę.
mų svarbiausi: pripažini Witte dabar sutinka, kad bu-' teip, kad policija ir dragū
manovičių. Šventėnuose iš labai moka atskirti. Ir štai Tada vyrai parašė prašymų,
gramų
su
visomis
smulkme

mas Maskolijai tikros konsti- tų paliuosuoti politiškiejie, nai jo surasti neįstengė. Ma
rinko inžinierių Bakų, išlei- dabar jie aptarinėja socijalitucijonališkos rėdos, neapru- bet tik toki, kurie nesutepė tyt, jis stojo prie darbo ir jo nomis, prisitaikant prie šių stojų liberališko laikraščio stais tuos žmonis, kurie skai kuriame išdėstė visus save
dienų gyvenamo sanlygų.
reikalus. Ir kas gi iš to viso
bežinotos kokiais ten biuro savo rankų urėdninkų krau pažinti nebuvo galima. Už
Terp kitų, į tų darbų kviečia „Reč”; Vileikoj — mokinto to laikraščius, pradeda nuo išėjo? Štai kas: Andriuške- _
kratijos išmistais; renkant ju. Jis išreiškė nuomonę, muštas admirolas buvo dar
jų šalintis ir dargi kerštauja
ma ir J. Julkytė, „Vaikų jų Cinkinų.
vičius, kurs pirmininkavo
atstovus, kad butų pripažin kad su siuntimu carui du bininkų nekiančiamas už jo
išduosia* visus policijai
arba
..i
Skaitymėlių” iautotė. Buvo ->
•
•
susirinkime, atsidūrė kalėji
Iš
Kauno.
tas visuotinas balsavimas; rnos atsakymo ant jo kalbos žiaurumų, už tų, matyt, dar
apakusią klebonui.
dar
daug
kas
nuspręsta,
bet
Kaune suėmė tris vyri Kasžin, ar tokių norėjo su me, o pasirašiusiejie prašy- *
kad ministeriai atsakytų atidarant durnų ir jos reika bininkai jam ir atkeršijo.
apie
tuos
nusprendimus
tuo
škius. Juos policija nužiū laukti pasekmių klebonas, me gavo pranešimų, kad už
prieš durnų ir kad jie butų lavimų dar palaukti, kad Politikoj Kuzmič didesnės ro
tarpu
nekalbč&iįne.
Iš
visori,' buk jie su ginklu rankoj beplatindamas minėtąją kny pasirašymų jų kiekvienas
dūmos renkami; atleidimas laikraščiai turėtų progų ap lės nelošė. Terp varstotų
ko
matyti,
jog
,,
Mokytojų
esųs nubaustas 5 rbl.. ,L.U.’
rinko
pinigus neva revoliu gutę?
visiems politiškiems nusidė kalbėti reikalingas kraštui darbininkų buvo daug buvu
,L.Ū.’
sąjunga
”
ima
Jštdtrųjų
dar

cijai ir nušovė policistą.
jėliams; lygybė prieš tiesas reformas. Bet kaip laikraš sių jurininkų, kuriems, be
Vienų iš tų vyriškių, besi Iš Nemokščių, Raseinių Iš Ūdrijos, Kalv. aps..
visų Maskolijos ukėsų, panai čiai gali apkalbėti reformų abejonės, užmuštas admiro buoti es. Didkę pėdėk!
4 d. balandžio buvo įgalio
Viešpatystės rota užgyrė stengiant jam pabėgti, peršo
apskr..
kinimas aprubežiavimų ir reikalų, jeigu juos policija las telpgi galėjo nusidėti.
tinių
rinkimai nuo smulkių
privilegijų;
panaikinimas uždarinėja ir dabar, kaip už 14 d. gegužio, Varšavoj, naujus įstatde apie kalbų vė policistas.
Gruodžio mėnesyj čia bu jų žemininkų. Iš turėjusių
mirties bausmės ir už politi darinėjo prie Durnovo; sodi mestos bombos likosi sudra vartojamų prfvatijkose drau Kauno gubernatorius už vo atvykusiu du socijaldemo- tiesų rinkti 134 žmonių, susi
škuosius nusidėjimus; pripa na ir dabar drąsesnių laik skytas miesto policijos per- gystėse Liet uitoj. Vien Kau tvirtino šių naujų draugijų kratų partijos kalbėtoju: no rinko 85. Išrinkta: Tamo
gub. viduriniuose reika įstatus: Vartotojų Draugijų
žinimas lygių tiesų visoms raščių redaktorius į kalėji dėtinio pagelbininkas, Chri- no
luose daleista vartoti lietuvi — Pagiriuose (Ukm. apsk.), rėjo pasakyti „prakalbą”. šius Lauuikonis iš KolesninBet vos ištarė kelis žodžius, kų kaimo ir Šimas Pi i u kas iš
gyvenančioms
Maskolijoj mus, kaip sodino juos ir pir stenson. Eipliozija sužeidė škų kalbų;' k- ' ja gubernijoĮlakiuose
(Telšių
ansk.)
ir
tautoms.
kaip
viena moteriškė, pribė
it
vartojama
ma. Taigi Witte teip veid^ teipgi sunkiai penkias paša se visur Wri
Įstabu,
K vedliniuose (Ras. apsk) ir gusi, šėrė kalbėtojui per au Karklynų kaimo.
vien maskolių kalba.
Randas tikėjosi, kad jam mainiauja viešpatystes ro lines ypatas.
kad
išrinktiejie
kaip
vienas,
Neturtėlių Krikščionių- Šel sį. Tas, pamatęs, kad dar
pasiseks užsiundyti tamsius doj, teip vilioja žmonis tuš
RiniĮjai.
teip
ir
antras,
balsuojant,
Tiflise, ant Kaukazo, poli
pimo Draugijos — Švėkšno keli vyrai artinasi prie jo,
kaimiečius ant inteligenti čiais pažadėjimais, kaip juos
Vilniatfe mieštas prašė jecija
užtiko
požemines
ginklų
je
(Ras. apsk.).
,L.U.’ ėmė bėgti; jo draugas teip- gavo po 80 renkamų ir po 5
jos, kad durnoj randas galės viliojo būdamas ministerių
neral-gubarnatotiaus,
kad
krautuves, kur, terp kitko, jam butų Jeistąjinkti du at Per Velykas, iš Vilkmer pat pabėgo. Užpuolikai (ži — nerenkamus balana Kaip
remtiesi ant kaimiečių atsto perdėtinių.
vų, kokių yra jeigu ir nedau Kų caras toliau darys su rado teipgi 250 dinamito pri stovu iš miėetųZbet prašymas gės kalėjimo pabėgo 3 politi nomi apielinkės girtuokliai), matyti, kaimai, kt.fi:- turi
kartu su jais ir ta moteriškė dvarininkų giriose servituškiejie nusidėjėliai.
tas likosi attnėttas.
giai! 3a i nemažiau negu kitų .durna, dabar įspėti negalima. pildytų bombų.
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tus, stengėsi įgaliotiniais iš . Latvijos kaimiečiai be už- rūpinsis įtaisyti, kur bus ga me ginkim , *Nors ir męs Guutobt, Wis. Sudegė T Charlbmoh, W. Va. Čia nės, apart tuščių manifestų,
rinkti savo žmones. Galima mokesnio turi duot -pašarą lima, lietuvių kalbos kursus, prieš neapTokuotą sukilimą čia įtaiso® ,,New Orleans susitvėrė nauja anglių kom nieko nuo caro ne gaus.
spręsti, kad ir gubernijos su kareivių arkliams. Dauge išleisti gerus kalbos vadovė su ginklais eiparae, vienok Navai Stores Co. ir S. Schot- panija, kuri pirko jau plotus Kunigai keikia socijalistus,
ginkluotis Rnkfk apsigynimo ter Co.” Nuostolius gaisro anglinių laukų ir neužilgio kad jie stumia žmonis į revo
sirinkime Kalvarijos apskri liui ūkininkų atėmė visą pa lius ir teip toliau.
liucijos bangas, bet kodėl jie
dėlei.
K^d btfšime apsigin padarytus skaito ant pusės ketina atidaryti kastynes. *
čio smulkiejie žemininkai ne šarą, jie galvijus šeria šiau Komiteto nutarimams pil
rinks dvarininkų atstovais į dais nuplėštais nuo stogų.
dyti yra išrinkti trys komi klavę, tai' genaus galėsime milijono dol.
Koylob, Pa. Čia štrai- nieko nesakė, kada caro ka
durną. Komisorius reikala Skraidytojų kareivių bū teto žmonės: P. Vileišis (ar bent nuo šSau/feorių gintis,
kuoja tūkstantis anglekasių; zokai ir dragūnai išskerdė
galėsime
fibra
1
.
į>artizaniškai
vo, kad įgaliotiniais butų riai Latvijoj išnaikino daug ba K. Puida), G. Landsber
susitaikyti darbininkams su tūkstančius nekaltų žmonių
kovoti su (ikro Bhdeliais.
renkami toki žmones, kurie latvių ūkių. Ūkininkai tu gis ir J. Vileišis.
kastynių savininkais iki šiol ne tik Mandžurijoj, bet ir
pačioj carų valdomoj Masko>u A. P.
moka rusiškai. Abu išrink rėjo nuo užrubežių fabrikan Lietuvių kalbos mokyto
nepasisekė.
i ' ui
Ii
joj, išmetė milijonus pūslė
5i
C
hicago
,
III.
Štraikuotuoju — seni kareiviai, Lau- tų paėmę ant išmokeečio vi jui, J. Jablonskiui, komitetas
Bbownsvtlle, Pa. Štrąi- tų rankų užpelnytų pinigų.
“TE--------- “ * •' ja čia | vežėjai perkraustymo
nikonis net buvo sužeistas sokias mašinas, o dabar neį paskyrė šiam pusmečiui, pra
kompahijį, vietoj suštraika- kuoja čia vis anglekasiai Kunigai neteisingo caro ne
turkų karėje..
,L.U.’ stengia užmokėti; mašinas gi dedant nuo kovo 14 d., po
vusių organizuotų vežėjų Riverviev Coal Co., bet yra peikia, bet už jį dar maldas
išnaikino kareiviai. Fabri 100 r. kasmėnuo algos. Už
Iš Gardino gub..
kompanijos parsitraukė scab- viltis, kad štraikai tuojaus atprovinėja, kad jam sektųsi
kantai, negaudami pinigų, tą algą J. Jablonskis apsiėmė
Neduoda bučiuotis.
sus, kuriuos sergsti polici pasibaigs.
dar labiau žmonis skersti. Ar
Gardino gubernijoje du kreipėsi prie savo konsu- mokyti lietuvių kalbos ir tų Baltimore,, Md.
Jauna
T
ZOLLABVTLLE,
P
ą
.
Pittžtai tokios doros mus mokino
rnos atstovais išrinkta 4 val liaus, Rygoj. Užmokėjimo mokslo įstaigų mokinius (ar pora, William Moran ir Jo ja.
stiečiai, 2 žydu ir 1 iš dvari konsulius pareikalavo nuo mokines), kurie galės rink pati, bevaikščiodami po mie 5 Chicago, III. Štraikai burg & Buffalo Coal Co. pir C bristus? Kada gi darbo
ninkų — Baltstogės apskri caro rando.
tis po pietų, ir šeip-jau Vil stą, užsimanė pasibučiuoti, šildų tepliotojų pasibaigė, ko šitose aplinkinėse plotus žmonės sukilo Maskolijoj ir
čio bajorvedis. Ten irgi val
niaus jaunimą, kuris pano kadangi jiems rodėsi, kad abidvi pusės, nusilenkdamos, anglinių laukų ir ketina ne bando sutraukyti caro uždė
Lietuvių
kalbos
mokini

užilgio parengti kastynes.
stiečiai ėjo išvien su žydais.
tus pančius, tai kunigai baž
rės mokytis lietuvių kalbos. jau per ilgai to nedarė. Nu susitaikė.
mo komitetas.
Valstiečių rinkėjų ten buvo
nyčiose, vietoj mokyti tikrai
Algą - J. Jablonskis galės ėjo į atkampią vietą ir pasi
PrrrsBURG, Pa. Preziden
43 (terp jų — trys lietuviai), Apšvietimo ministeris, 1905 imti per mokyklas iš komite bučiavo. Pamatė tą policikrikščioniško mokslo, kei
miesčionių — 56 (beveik vie ra. lapkričio 25 d. leido Vil to įnešamųjų pinigų. Ko etas ir suareštavo, nuvedė į tas čianykščios anglekasių
kia tuos,
kurie
veda
ni žydai) ir 36 dvarininkai niaus mokslo globėjui įvesti truks iki 100 r., bus komite policijos sūdą, kur reikėjo unijos, Dolan, kurį, už nepri
žmonis į laisvę. Kunigai lie
tarimą štraikui, buvo numetę
' Iš Hoinestead, Pa.
- (daugiausia lenkai). Lenkų vidutinėse Vilniaus moky to kas mėnuo primokama.
užmokėti 15 dol. bausmės ir nuo prezidentystos, dabar 29 d. balandžio kunigas pia išnaudojamiems ir skriau
dvarininkų dumon iš ten^nė klose lietuvių kalbos išgul 29 d. kovo iš „Vilniaus
sūdo kaštus. Ką, rodosi, po- vėl sugrįžo ant senos vietos, Čepanonis pasakė smarkų džiamiems: tylėti, kentėti,
vienas nepateko.
,L.U.’ dymą, bet pinigų tam reika Žinių” redakcijos komitetui
melstis ir nešti pinigus iš
licistui gali rūpėti, ar kas bu kadangi jo priešininkai, su
- Kobriniujj Gardino gub., lui vyriausybė nepaskyrė.
reikėjo gauti 732 r. 40 k., iš čiuojasi, ar ne; geriau bu rengę štraiką, nieko darbi pamokslą apie gerą piemenį, naudotojams. Jeigu dabar
kuris, sulyg Christąus prisa Christus ateitų ant žemės ir
siautė gaisras, kuris išnaiki Vilniaus lietuvių tėvų at „Lietuvių Ūkininko” — 104
čiuotis negu peštis.
ninkams ne išderėjo.
kymų, turi ganyti savo ave vestų žmonis prie gero, tai
no su viršum šimtą namų. stovai nusprendė, kad už lie r. 30 k., išviso — 836 r. 70
S
cbanton
,
P
a
.
N
uo
pales,
kad jos į vilko nasrus ne gal musų kunigai apšauktų
Nuostolius gaisro padarytus tuvių, kalbos mokslą nė iš jų k..
Sunaudojimas žmonių pinigų.
skaito ant pusės milijono ru tėvų teippat nereikėtų imti.
Trims mokykloms iš tų pi
Gyvasties
apsaugojimo nedėlio prasidėjo darbai kie patektų. Tą Christaus pri jį maištininku ir liepti} su
Tuojau po tokio nuspren nigų buvo sudėta 860 r., Pro draugystėj Mutual Life iš tųjų anglių kastynėse. Ka- sakymą jis stengėsi pritaiky imti ir nukryžiavoti, kaip da
blių.
dimo, ,,Vilniaus Žiniose” ir, zorovienės mergaičių gimna ėjo į aikštę ne gražus darbai stynių savininkai priėmė at ti prie lietuvių gyvenimo.
rė žydų kunigai?
Iš Baltstogės, Gardino gb.. kiek vėliaus, „Lietuvos Ūki
zijai už vasario ir kovo mėne superitendento Fields.Jis nuo gal visus pirma dirbusius dar Girdėjote, girdi, kas dabar Broliai darbininkail Tol
Miestelyj Zabludove, neap ninke” buvo kreiptasi į vi sius įmokėta tam reikalui po
darosi Lietuvoj. Skaitote mes vargsime, tol mus išnau
tūlo laiko kas metai imdavo bininkus.
gyventuose Gipucko namuo suomenę ir prašoma, kad lie 16 r. 66 k., J. Jablonskiui už
Scranton, Pa. Ant kon laikraščius ir4 gaunate laiš dos, kol mes neapsišviesime,
iš kasos po 100000 doliarių
se expliodavo, nežinia keno tuvių kalbos mokinimo rei kovo mėnesį duota 83 r. 34
papirkimui kongreso ir legi- vencijos kalnakasių nuspren kus, kuriuose jums rašo apie kol bijosime susipažinti ar
padėta, bomba. Expliozijos kalui dėtų žmonės pinigus. k. (pereitą mėnesį komiteto
dė darbininkų atstovai nuo kankinimą musų brolių. čiau su socijalizmu. Neiš
sliaturos sąnarių.
namai likosi pagadyti, bet
Netrukus iš Lietuvos ir ki įneštais pinigais 'nesinau
ketvergo dienos pereitos san- Dėlko, girdi, teip darosi. gelbės nuo vargo nė kunigai,
žmonių ji neužgavo.
tų kraštų, seni ir jauni (mo dota), taigi iš 836 r. 70 k. Muštynės stutentų su cirko vaitės grįžti prie darbo ir už Dėlto, girdi, kad ir Lietuvoj nė jų šaukiami kongresai, nė
Baltstogėj nežinomas vyri kiniai), turtingi ir vargus, komiteto priimta 360 r. 4 k..
tarnais.
baigti štraikus visose kietųjų atsirado klaidžiais keliais va- jų katalikų-demokratų parti
škis metė bombą į Kleckio liuosi žmonės ir kaliniai IpraTie pinigai komiteto dabar Colcmbia, Mo. Užgimė anglių kastynėse. Terp dar džiojanti avis piemens, kurie, ja, nė minyškų klioštoriai—
krautuves. Expliozijos visas dėjo dėti tam reikalui „Vilu.
sudėti Vilniaus komercijos čia kruvinos muštynės terp bininkų ir kaslyniu savinin surinkę burius kvailų avelių, vien mes patįs galime išsi
krautuvės įtaisymas likosi iš Žinių” ir ,,L. Uk.” redakci
banke ir užrašyti tam tikro studentų Sieto universiteto ir kų padaryta sutartis iki 31d. kalba apie laimę ateinančių gelbėti. Reikia mums pir
ardytas; Kleckio sūnūs pa jose. _ Lietuvių kalbos moky
laikų. Susirinko, girdi, bū miausiai apsišviesti, skaityti
vieno cirko tarnais. Vienas kovo 1909 m.
je knygutėje (No. 1721).
vojingai sužeistas.
tojo algai iš paskolintų ir Reikia tikėtis, kad kalbos studentas likosi mirtinai su
riai teip vadinamų „cicili- geras knygas ir laikraščius,
kiek vėliaus iš rinktinių pi mokinimo reikalas ir toliau muštas, nemirtinai sumuštų T Connellsville.Pa. Hum- kų” ir pradėjo daužyti mo kurie mokina, kaip darbinin
berto dirbtuvėse stovi blėtos
i
Iš Latvijos.
nigų tuojau buvo įnešta į tris
nopolius (ar geriau daro tie,
Walke, Kuršėj, geležinke Vilniaus mokyklas — į reali rūpės visuomenei ir kad šito studentų yra daug, trįs vie dirbimo dalis ir nėra vilties, kurie,susirinkę prie monopo kai gali savo būvį pagerinti.
lio stacijos žandaras, patėmi- nę ir abi vyrų ’gimnaziji — mis įnašomis nepasibaigs vi nok sumuoti labai sunkiai. kad darbai neužilgio prasi lių, iš jų paimtais gėrymais Organizuokimės, glauskimės
prie socijalistų partijos! Tą
jęs ant stacijos tris nužvelg po 120 rublių. Įnešdamas sas kalbos mokinimo šelpi Mat pasibaigus perstatymui, dėtų.
apsvaiginę protą, sau galvas syk daug daugiau nuveiksi
studentui
ne
borėjo
išeiti.
mas.
ti ij u s vyrus, norėjo juos su tuos pinigus, G. Landsber
Allegheny, Pa. Dirb daužo? Rd.), plėšti*" pačtus,
me negu išsiskirstę. Šelpki
Tas ir pagimdė muštynes.
imti. Du iš jų pradėjo šau gis tų mokyklų direktoriui,
tuvėse
Pittsburg Forge ; & deginti valščiui reikalingus me, kiek galėdamirmusų bro
Pridrikis Kuršaitis.
Lazdos
ir
revolveriai
buvo
dyti į vejančius juos karei terp ko kito, raštu para
Iron Co. darbai eina gerai. raštus ir tt Tie klaidingi lius Lietuvoj, kovojančius už
*
I
vius. Bet kareiviai suėmė šė, kad lietuvių kalbos mo 24 d. balandžio sukako ly darbe.
Ir iš kitur pribuvę darbinin piemens tūlą laiką vadžiojo
giai šimtas metų nuo tos die
darbininkų ir visų lietuvių
visus tris. Pas juos rado kytis butų leidžiama visiems
kai galėtų čia gaut darbą.
aveles šuntakiais, kol ne at gerovę.
Sniegas.
nos, kurioj gimė Prūsų Lie
svetimus pašportus. Vienas mokiniams, kurie to panorės.
8 d. gegužio, aplinkinėse ■ • Pittsburg, Pa. Byerso jojo kazokai su kančiais. Tą
Darbininkų draugas.
iš suimtų pasirodė Nasvainio Prozorovienės mergaičių gim tuvoje didis musų kalbos ži Plainfield, Wis., teipgi ap dirbtuvėse darbai eina labai syk tie geri piemens pabėgo
novas,
Karaliaučiaus
univer

valsčiaus raštininku.
Ve nazijoje už lietuvių kalbos
Iš Pittsburg, Pa.
linkinėse Albert Lea, Min., gerai, dirba su dviem darbi vieni į Angliją, kiti į Ameri
dant juos į kalėjimą, rašti mokinimą pinigai įnešami iš siteto profesorius, kunigas
ką,
į
Afriką
ir
kitur,
kur
siautė sniego darganos su ninkų atmainom.
Pas mus žmonelės kruta,
Pridrikis Kuršaitis.
ninkas leidosi bėgti, paleido tų pačių rinktinių sumų.
perkūnais. Po audrai oras Crescent Steel Works dirb tik galėjo (galime užtikrinti, juda. Darbai, nors nepra
Jis
parašė
gerą
lietuvių
šūvį į konvojaus oficierą ir Pinigų kalbos mokinimo
atšalo, buvo šalnos, nuo ku tuvėse darbai eina gerai ir kad tų pienemų kur kas dau stai eina ir žmonės uždirba
sunkiai jį sužeidė; pašovė ir reikalui susirinko tiek, jog kalbos žodyną, perą gramati
rių, kaip mena, daug žydin yra viltis, kad teip bus per giau už žmonių labą sėdį ka neprasčiausiai, vienok dėl
vieną kareivį. Raštininkas buvo išrasta reikalingu įkur ką, nuo 1849 m. leido Prūsų
lėjimuose negu konfratrų kasdien atkeliaujančių iš Eu
čių vaisinių medžių žiedų pe- ilgesnį laiką.
pabėgo, kitu du nuvedė į ka ti tam tikras komitetas, ku lietuviams laikraštį „Kelei
Wayne geležies dirbtuvėse kunigo Čepanonio. Rd.), o ropos ir mainų regijonų, yra
gedo.
lėjimą. Nieks nežino, iš kur ris pasirūpintų visuomenės vį.” Savo žodynu ir grama
dirba kaip kokiose dalyse aveles paliko vilkams, kurie pusėtinas buris žmonių be
pas juos atsirado revolveriai. pinigus suvartoti paskirtam tika Kuršaitis plačiai pagar
Vėtros.
su trims darbininkų atmai dabar visokiais budais kan darbo.
- : Kareiviai, juos, sugavę, išjie- tikslui teip, kaip to reikalau sėjo kalbų moksle, savo „Ke Ann Arbor, Mich. Šitose
noms. Darbo užteks ant il kiną paliktas aveles (taigi Atsirado Čia koksai neva
škojo jų kišenius, bet nieko ja dalyko svarbumas. Toks leiviu” labai įtiko Prosų lie aplinkinėse, 8 d. gegužio,siau
kas čia kaltas, ar tie piemens, kunigas, Waterburio lietu
gesnio laiko;
nerado, o paskui jie ant syk komitetas įkurtas 30 d. kovo. tuviams. Patp jis beveik ne tė baisi * vėtra ir audra, kuri
viams žinomas podraug ir teFollouskee, W. Va. Čia- ar vilkai? Rd.).
. pradėjo šaudyti į kareivius. Jį sudarė: P. Vileišis — „V. tikėjo, kad musų tauta gali nemažai nuostolių pridirbo.
Toliau liepė ne klausyti oliogijos neva daktaras, kuris
atgyti
ir
imti,
kaip
kitos
tau

nyksčiosė
blėtos
dirbtuvėse
Kuršės bajorai paskyrė iš Žinių” redaktorius (arba jo
Perkūnas uždegė bokštą me- darbai eina gerai. Dirbtu piemenų vadinamų „cicili- agentauja, žmonėms darbus
savo iždo 50000 rb. parengi vietoje K. Puida — „V. Ž.” tos, gyventi, bet savo mok todystų bažnyčios.
vės turi daug reikalavimų, kais”, kurie veda musų bro duoda ir visada žmonis „įtai
mui Kuršėj vokiškų gimnazi- redakcijos sekretorius), J. slo darbais ir laikraščiu, ar
todėl darbo užteks ant ilges lius tėvynėj į prapulti (kiti so” į geras vietas. • Sykį su
- jų, o 10000 rubl. užlaikymui Vileišis — „Lietuvos Ūkinin šeip, ar teip, • padarė daug,
Nelaimės ant geležinkelių.
sako, kad Lietuvos kunigai, taisęs kompaniją, apie 25 vy
tokių jau pradinių mokyklų. ko” redaktorius, kn. J. Am labai daug gero musų kalbos San Jose, Cal. Netoli nuo nio laiko.
tarnaudami vilkams, stumia rus, išsiuntė
Cooperhill,
Radinpoise
skraidytojai braziejus — „Šviesos” redak mokslui ir Lietuvai.
• Wheeling, W. Va. La mųsų tėvynę į prapultį.
čia
iššoko
ir
relių
geležinke

Tenn.
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kur
žmonės,
sugrįžę
Kuršaitis
mirė
1884
me

, kareiviai sušaudė: Licisį, torius, P. Matulionis — Vil
Belle Airon geležies dirbtu Tai keno čia teisybė? Gal ne
lio
trūkis
ir
iš
dalies
susidau

į porą dienų, geradėjui be
,L.U.’
Pauderą, Kliaviną, Pamponą niaus lietuvių savytarpinės tuose.
žė. Prie to viena ypata liko vėse darbai eina labai garai; kunigo Čepanonio? Patarlė veik kaulus sulaužė. Mat
ir Akaisą. Išdegino kaimus pašelpos draugijos pirminin
si užmušta, o apie 40 pasa- darbo užteks ant ilgesnio lai juk sako: nemo judex in sua nusiuntė žmonis kur į mai
f Peetenus ir Strazdus. Dau- kas, Gabr. Landsbergis — Revoliučijos rėmimo ko žierių, daugume chiniečių,ta ko.
causa. Rd.). Liepe klau nas, iki juostai į vandenį įsi
mitetas.
. geliui latvių-ukininkų konfi Vilniaus „Kanklių” . pirmi
• Cambridge, Oh. Dirb syti bažnyčios, o tąsyk, girdi, bridus dirbti, po 85c. iki
po sužeistų.
skavo gyvulius, pašarą, net ninkas ir kn. J. Kukta — Ant pamato nutarimo II,
Chattanooga, Ten. Neto tuvėse American Sheet <fc lietuviai bus laimingi dabar $1.25 ant dienos, kur juos
javus. Latviai kariumenei Vilniaus lietuvių (Šv. Mika VI L. S. D. P., susivažiavi li čianykčios Chattanooga. Tin Plate Co. dirba visose ir pasiinirę.
turi dykai duoti maistą ir ar lojaus) bažnyčios klebonas. mo (veizėk „D. B.” 05. N10, Southern geležinkelio staci dalyse. Iš kitur vieųpk pri Teip kalbėjo kunigas, bet apstatė sargais fu revolve
riais, kad tie parduoti' varg
p. 326), susitvėrė užsieniuose jos, trūkis užbėgo ant pilno buvusiam darbas sunku gau
kliams pašarą.
. Komiteto tikslas, įkuriant,
jo žodžiuose daug vra netei šai negalėtų pabėgti.' Gera(Europoje)
„Revoliudjos
Rė

Laiceno valsčiui valdžia teip
darbininkų karo. Prie to ti, kadangi ir vietinių darbi sybės. Nevienas b
’tikštas:
listas dėjas, siųsdamas, aukso kal
mimo Komitetas”, į kurį įė dvi ypatos ItkosPužmuštos, o ninkų daug yra be darbo.
prisakė išvežti iš Latvijos
ne vadina savęs piemeniu, nus prižadėjo, kol žmonis ap
savo kaštais 20 neištikimų 1) Komitetas lietuvių kal jo kolektyviška redakcija daug tapo
tas
vardas tai privilegija ku kvailino ir dar po doliarį
5
M
iddletown
,
O
h
.
čiabos
mokinimo
reikalui
rinks
„Darb. Balso”, „Darbinin Lerrichbų^bg. 7 Netoli nuo
ypatų. Arazo valsčiuje su
nigų,
kurie vien bu botagu atlupo.
nykščiose
plieno
dirbtuvėse
Vienok, žinodama,
šaudė ūkininką Beržiną. Šei- pinigus ir laikys juos savo ko” ir „Echo”— .8 žmonės, 1 čia susimušė du trukiai. Prie
ateina
pas
ganomas
aveles
žinioje.
darbai
šiuom
kartu
eina
ge

kaip
ten
yra,
nesisarmatino
atstovas nuo Prūsų lietuvių
ne sušaudė skraidytojai 6 y2) Rūpinsis, kad visi Vil ir 1 nuo Prūsų vokiečių soci- to 4 geležinkelio^arnai likosi rai, kaip kokiose dalyse dir kirpti jų vilną. Socijalietai per-„Spindulį” girti, jog.
patas. Oršenhofe, moteris
niaus vidutinių mokslo įstai jalderaokratų partijos. Iš užmušti ir keturtdBunkiai ap ba su trims darbininkų at yra užtarėjais vargdienių ir ten galima uždirbti po 3—1
suareštuoto Rengarteno gavo
kulti.
c
tik socijalistai kovoja už lais- doliarius ant dienos ir net
mainoms.
proto sumaišymą, o vieną gų mokiniai, kurie panorės, viso tame komitete yra, to
vį darbo žmonių. Jie ne bė parašus padėjo, neva kores
ExpHozijės.
galėtų mokytis lietuvių kal kiu budu, 5 sanariai — teip,
r East Chicago, III. Revalsčiaus viršininką sušaudė.
bos.
kad visuomenė drąsiai galė 8hbevepo&, La. # Lentų public Iron Co. dirbtuvėse ga, nešaukia caro kazokų pondentų. Žmonės apsivilė,
. Tauerkalne, girios sargas
3) Rūpinsis įvesti lietuvių tų išsitikėti musų darbams ir plovinyčioe4-,,Biy Pine Lum- dirba tik vienoj dalyj. Rei prieš savo aveles, kaip tai kiti patįs važiavo, o nekurie
' Akut, bijodamas suareštavikalbos išguldymą, kur reikės veikalams. Bent tą galima ber Co. Colfare1 ezpliodavo kalavimų nėra, todėl nėra daro užtarianti didžturčius .pas jį atėjo, kad nusiųstų;
' mo, pats nusišovė. Iš Krungari nis katras. * lCxpliozijos vilties, kad darbai pasigerin- kunigai. Jeigu katras prasi bet nuvažiavę, pamatė, kas
klinų valsčiaus išgabeno 17 ir kitose Vilniaus ir Vilniaus manyti, kad pinigai dabar
šalino į užrubežius (tokių ne dedas; tuoj ketino grįžt, bet
neištikimų valdžioms ypatų. mokslo apygardos mokyklo jokiu budu nepražus, nors ir keturi darbininkai likosi už tą.
daug yra), tai tik todėl, kad
se.
iki šiol nieks negal mums už mušti; trioba iš dalies su
Pullman, III. Pullma- užrubetiuose gy vendams, ga sargai neleido. Paskui muš
Rygoj, vienoje pašiūrėj po
tynėms, šaudymais pasi
Komitetas skelbs apie lie mesti tokią kaltę. Vokiečių griauta.
licija rado užkastą skrynią su
no karų dirbtuvėse darbai lėtų varyti toliau pradėtą
' revolveriais ir patronais.
tuvių kalbos mokinimo reika soeijaldemokratų partijos at
eina ne blogai, kaip, kokiose darbą, kada ateis laikas, jie baigė. Kelis sužeidė, kiti
Gaisrai.
pabėgo, parbėgę, nabagą nu
Walke policija išvaikė su- lą savo sumanymus, skelbs stovas yr jau žmogus ištirtas
, sirinkusius ruimuose Latvių išleidžiamų tam reikalui pini ir gerai pažystamas savo tei Clifton, Pa. Sudegė čia dalyse dirba su dviem darbi vėl sugrįž tėvynėn. Juk ir tvėrė, ir džiaugės išdirbę.
namai M. Woodwarda. Ug ninkų atmainom.
draugystės rinkėjus, suarepirmutiniai krikščionys slė Dabar užmiršo, matyt, perei
, štavo daug buvusių ant susi gų apyskaitas, susižinos lie singumu. Jisai moka* gerai nyje pražuvo ir dvejatas 5^ Pittsbubg, Pa. Šitose pėsi katakombose nuo perse to rudenio nelaimes (nes tas
rinkimo. Valsčiui prisakyta tuvių kalbos reikaluose su mo lietuviškai ir dalyvauja mu Woodwardo vaikų. Tėvui aplinkinėse dirba visos anglių kiojimų; juos teipgi juk nie pereitą rudenį buvo), vėl
išvežti iš Latvijos 17 neišti- kyklų valdybomis, tarsis su sų posėdžiuose; jisai mums pasisekė iš degančių namų iš kastynės, nėra čia kastynių, kino, keikė ir Šmeižė Rymo
ėmės už nelemto amato juį kięaų valdžioms ypatų.
lietuvių kalbos mokytojais, daug gelbsti, ypač parupiui- bėgti.
kuriose ne dirbtų.
kunigai. Geruoju juk žmo došystės. Kaip tikrai žinau,
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turi susinėsimus su Rinker- resnių straipsnių neįstengia nyjimas” užkvietė lietuvius niame mieste: jis teip atsito tų mums tokia-jau žibanti apie 30 milijonų žvaigždžių
ir visos tokios žvaigždės pasi
tonų detecty vų agencija, ku* subudavoti.
prisidėti prie seimo aktyviš linęs nuo gamtos, kad jam žvaigžde kaip ir kitos. „Va patilps. ■ Iš viso žvaigž darė vien nuo susimušimo
ri laike štraikų apsiima komVelitina butų Socijalistų kai, tai dėlko neapskelbia iš beveik teip-rat yta, ar žiema karinė” ar „Aušrinė” žvaigž džių 1—16 didžio, sulyg kai- su kitukosmišku kūnu, su ki
panijoms pagaminti darbi draugui užsiimti geresnių lygų, ant kurių galės daly ar vasara. Kov'į, už būvį dė yra musų saulės sistemo kurių mokslinčių sprendimo, ta žvaigžde. Kitos miglotos
ninkus, žinoma už augštą už straipsnių rašymu į laikraš vauti atstovai, dėlko iki šiol bekariaujanĮj ją^n į galvą re planeta Venus, nedaug ma yra nemažiau kaip 500 mil. žvaigždės vienok turi jau ir
mokėsiu. Tas judošius ku čius, kurie pamokintų visuo nepagarsino programo? Juk tai teateina^islis, kad žmo žesnė už musų žemę, o gal Žvaigždžių, kaip žinome, branduolį, apie kurį tos mig
nigo skverne laksto iš kam menę, kad skaitytojas, paėmęs visai suprantamas dalykas, gus mažina ;.pavoj spėkas ne būt, kad ir besi vystymo yra visokių: raudonesnių ir los spirališkai sukasi. Svar
po į kampą miesto, uostinė- laikraštį į ranką,iš straipsnių kad dalyvautojams reikia ži vien sunkiais Urbais, bet laipsniu tos planetos nedaug baltesnių, didesnių ir mažes biausia tos rųšies žvaigždė
dams, ar ne suras kokį varg pasimokytų šį bei tą.
noti mierius seimo, kad gali dar daugiau silpsta jo drau tesiskiria nuo musų žemės. nių. Juo raudonesnės žvaigž yra Žvaigždy nė Andromeda,
šą bedarbį, kad galėtų Vardan draugystės, sekret. ma butų prisiruošti, išgvil- ge visa svęįkatį dėl blogo Kitos-gi žvaigždės yra daug dės, juo labiau atšalęs jos Canes venatici skyriuj. To
įspraust (žinoma, išlupęs nuo _
S. Astramskas.
dent tuos klausymus, kurie oro, kuris^ juo didesnia didesnės — jos yra tikromis kūnas,baltesnės gi-tai kūnas kios žvaigždės jau augštame
jo dpliarį, o antrą arba ir po
bus pakelti ant seimo;' ki me susikimšime jnieste, juo saulėmis su planetomis, bet pilname žėrėjime. Mums iš besi vystymo laipsnyje, iš jų
Laukiant seimo.
rą gavęs nuo darbdavių, ku
taip vėl atkartosim klaidą, vodingesnis sveikatai. Ma tų tolimų saulių planetų ne rodo žvaigždės mažesnės ir darosi tikra saulės sistema.
riems už gaudytoją lietuviš Artinasi jau laikas seimo kurią padarė rengėjai seimo žai žmonių tą atmena, o jei galima matyti, kadangi jos didesnės, bet iš tiesų negali Tokia mat svietų pradžia.
kųjų dusių tarnauja) į Pin- Susivienyjimo Lietuvių Ame 22 d. vasario, su tuom tik gu kas ir atmena, tai jam ro perdaug toli nuo musų.
ma pasakyti kokia žvaigždė Kitos žvaigždės, kurių švie
kertonų tinklą, kurie, tųi rikoje, belieka vos trįs sau- skirtumu, kad tenai tas atsi dosi negalintu išsiliuosuoti Išėję naktyj į lauką, pažiu didesnė, ar ta, kuri mums iš sa įvairiuoja, būva veik švie
vargšų prisirinkę, neva kur į vaitės. Laukiame parodymo tiko dėl stokos laiko ir kitų iš miesto; daugeliui rodosi, rėją į dangų, pamatysime vi rodo didesnė, ar ta, kuri išro sesnė veik tamsesnė, yra teip
fabrikus arbo girias Wiscon- programo seimo — iki šiol ne priežasčių, o čia tas atsitiko kad kitaip gyventi negali sokių žvaigždžių: šviesesnių do mažesnė. Mat žvaigždės vadinamos „dvilypinės žvaigž
sin’oarba Michigano, nuve tik programo nematyt, bet ačiū „nepermatomoms aplin ma ir gyvena visą amžį.
ir tamsesnių, ; baltesnių ir ne pakabytos ant , .dangaus dės”. Vienok yra ir dviža į mainas, kur darbininkai pežihome gerai, koks tai kybėms”. ...
Tokia nuomonė yra klaidi. raudonesnių, didesnių ir ma- tvirtybės”, ant dangaus lubų, lypinių žvaigždžių su vieno
štraikuoja ir ten, gazdindami seimas bus: ar užduotė to Jau laikas, kad būt ap Žinome visi, kad to valgio šesnių. Mokslinčiai papra bet yra labai toli viena nuo da šviesa. . Abiejų rųšių
revolveriais, verčia dirbti ir seimo bus vien paprastas ap reikšta, teip sakant, fiziono žmogus ilgiau išturi, negu be stai padalina žvaigždes sulyg kitos, užtai gali mums visai dvilypinių žvaigždžių iki šiol
draskyti ateitį savo brolių, svarstymas dalykų ,,Susivie mija busiančio seimo. Vi oro. Teip darodyta moksliu; jų šviesumo į 1—16 didžio. kitaip išrodyt! negu ištikro patėmyta apie 10000. Pir-j
vargšų darbininkų. Jau terp nyjimo”, ar — apsvarstymas suomenė, sukelta užmany čių, kad žmogus maitinasi i Su paprasta akia matome yra. - Žvaigždės, kurių švie miausiai aiškinsime dvilypilietuvių gerai žinomas tas reikalų platesnės visuomenės, mais ir atsišaukimas, suer paprasto maisto, kaip antai: ant dangaus labai šviesioj sa ne mirga, bet ramiai švie nes žvaigždes su įvairiuojan,.dėdė”,ir daugiau aukų var- — kitaip sakant: ar taį bus zinta polemikų, kokias vari duona, mėsa, pienu ir tt., o naktyj vien žvaigždes 1—6 čia, yra musų saulės sistemo čia šviesa. Ten yra dvi sau
gei gaus, bet dabar užsidėjęs seimas vien tik „Susivienyji nėjo laikraščiai dėl „eicomu- i oru, arba, kad palaikymui didžio; 7—16 didžio žvaigž planetos, kitosgi žvaigždės, lės, viena pilna gyvumo, švie
neva Missiją, gaudo žmoneles mo”, kaipo organizacijos, ar nikes šešių kunigų”, tikrai gyvasties 2 kartu daugiau des tegalima su astronomiš kurių šviesa mirga, yra sau čianti, antra atšalusi, miru
kitų tautų: slovakus, lenkus, seimas visuomeniškas, pana nežino, kasgi galų-gale bus, reikia oro, negu paprasto kais žiūronais matyti. Api- lėmis. Pirmosios žvaigždės si. Apie šviesiąją sukasi mi
kroatus ir tt. ir iš tų sau da šus tam, koks buvo Philadel- ir greičiau laukia, kaip jau maisto. Tas aiškiai parodio, tamsioj naktyj arba ir tuo keliauja iš viefos į vietą, jas rusioji saulė ir teip šviesiąją
ro biznį. Lietuviai, apsisau- phijoje. P. Šernas jau se minėjau, visuomeniško sei kaip yra svarbiu žmogaus met, kada mėnulis aiškiai galima už kelių vakarų jau reguliariškai užtemdo. Tai
gokit to savo žmonių parda- niai padavė užmanymą, pasi* mo.
sveikatai geras oras. O ge šviečia, nematome jau papra kitoj vietoj patėmyti, bet gi ten du ant skirto išsivysty
Rods iki šiol ne matyt bu ras oras ar gal būti didžiau sta akia žvaigždžių 5 ir 6 di antrosios žvaigždės stovi ant mo laipsnio kosmiški kūnai
vi ko. Pittsburgięčiams ne- naudoti rengiamu S. L. A.
reik to sakyti, nes jie tą pa seimu ir įkunyt visuomeniš vo pritarimo visuomenės už siuose susikimšimuose, kaip džio, matome vien 1—4 di vietos, jas mokslinčiai vadi kaujasi, veda baisią kovą, o
tįs žino, bet aplinkinių kai ką seimą, kuris atsakančiai manymui p. Šerno, bet ar antai miestuose, labiausiai,' džio žvaigždes. Taigi, męs na „stovinčiomis žvaigždė toj kovoj, be abejonės, abu
melių žmonės lai apsi saugoja atliktų darbą, kadangi sei rengėjai seimo 22 d. vasario kur yra daug fabrikų? Bet tematome labai mažąjųskait- mis” (Stellae fiiae). Stovin kūnai pražus, išsidėstys J
ir ne įpuola į to žmogaus tin mas 22 d. vasario, dėl y vai laukė visuomenės pritarimo kaip išsiliuosuoti nuo tų lių.
čios žvaigždės tveria tam tik pirmapradinius atomus. Svar
klą. Gal ir kitur yra tokių rių priežasčių, negalėjo atsa savo užmanymui? O vienok miestų, su vodingu sveikatai Paprastai žmonės kalba, rus pavidalus, paveikslą n, biausia ir lengviausiai pate*
pritarimas išsireiškė skait jų oru, jeigu tenai tegalima buk jie žvaigždėtoj naktyj gryžulio ratą ir kitus, ir tuos mijama žvaigždė yra žvaigž
žmonijos gelbėtojų, dėlto lai kyt savo užduotei.
darbininkai saugojas! agen Vietinė 36 kuopa S. L. A., liam pribuvusių atstovų. surasti sau užsiėmimą? Tei mato ant dangaus šimtus pavidalus matėme jau maži dė Algol 4, žvaigždyne Pertų,siūlančių darbus kur neži rengdama apvaikščiojimą bu Apie pritarimą visuomenės sybė,’ išsiliuosavimas kiekvie tūstančių ar net milijonus būdami, matome juos tokius- seus. Antros gi rųšies dvinomose vietose, nes tai šunų siančio seimo, lyg pritarda galima pasakyt: „Tylėji nam ant viso laiko beveik ne žvaigždžių. Bet tas netiesa. pat dabar ir matysime nu lypinės žvaigždės, — yra dvi
darbas, viliojančių žmones už ma viršminėtam užmanymui mas yra ženklu pritarimo.” galimas, bet ant tūlo laiko, Nemokėdami, ar negalėdami karšę. Jie išrodo mums ne sauli lygiame besivystimo
straiklaužius. Atminkit,kaip p. Šerno, kelis sykius atsi Taigi visuomenė laukia.... padėkim, ant 2 ar 3 mėnesių žvaigždes suskaityti, žmonės simainančiais, amžinais, už laipsnyje, arba jeigu ir skir
B. Balevičia.
žmonių teip ir darbų visur šaukė į visuomenę, ragin
vasaros laike, nors kas antrą perdėjo ju skaitlių, iško ir tai ir pavadino tas žvaigždės tame, tai visgi skirtumas ne
yra, ir doras darbas nereika dama priimt kuoskaitlinmetą — gal padaryti dauge gimė sakymas, kad „Dievas „stovinčiomis žvaigždėmis.” labai didelis. Ten dvi susi
Atsišaukimas
dėki
kny

giausią
dalivavimą
rengia

laus darbininkų už $10—$15
lis. Turtingesniejie tą pa vienas žvaigždes suskaitė, ir Šitos stovinčios žvaigždės yra kibusi sauli j>er erdmę le
mam
seime.
Gal
u
gale
ne

gyno.
kelio. Geriau ant vasaros
daro lengvai:išvažiuoja į tin jis vienas težino, kiek jų saulėmis, lygiai tokiomis kaip kia ir paprastoms akims žiū
dirbt, nors už pigiau, bet ant seniai tilpo ir straipsnelis Mes lietuviai, susitelkę į kamą vietą, nusisamdo sau yra”. Vienok ne teip su tuom ir mūsiškė, bet, žinoma, di rint, išrodo kaipo viena
žinomos farmos, ant tyro oro, kun. Žilinsko pritariantis už Lietuvių Krikščionių Dr-tę vietą ir • gyvena. Sunkiau yra. Žmogus irgi pradėjo dumas kai-kurių pereina mu žvaigždė. Vienok atstumas
negu važiuot kur ir eit ant manymui p. Šerno ir užkvie- Pittsburge, uždėjom po Nr. darbo žmonėms, kurie be skaityti žvaigždes, jis nepasi- sų saulės didumą, o kitos gal tų dviejij saulių nuo viena
paojaus: eisi dirbt, straikie- timams viršminėtos kuopos. 2226 Forbest str. knygyną ir pailsio turi dirbti; tiems pri kakino tais tuščiais saky ir mažesnės. Tos saulės turi kitos teipgi nemažas, tik
riai nusuks sprandą, neisi, Jokių prieštaravimų bei pro subatos vakarais mokslainę sieina pasi j ieškoti darbą, ge mais, mat jis ištiesų įdomus teipgi savo planetas kaip ir mums išrodo, kad ten dvi
tai kompanijos detektyvai testų prieš užmanymą berods anglų kalbos, o nedėldieniais riau, žinoma, pavasario laike, sutvėrimas: jis nori dasižino- mūsiškė, bet planetų negali sauli visai arti viena-kitos.
sušaudys.... Apsisaųgokit ir nematėme. Svarstant vis šiaip turim skaitymus. Pi- ant tiro oro, kaip antai miš ti tą, ką žmonės skaitė už ne me matyti užtai, kad jos per Mat iš toli žiūrint, du daik
ką, kas apie tą buvo rašyta, nigiškai stovim negeriausiai, kuose, prie geležinkelių ar galimą, jis nori suskaityti teli nuo musų. tai daug arčiau nuo viena
tautiečiai.
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tis seimas bus šeiriu visuome nė gerų knygų išsyk prisi ant farmų. Čia pabuvimas begales. Ir ištiesų žmogus
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Socijalistų draugui.
bus naudingesnių sveikatai
rėtume, tai ne tik ką jų daug rios dvilypinės žvaigždės žiba
Lietuvos” 17 num. patil- ribuos apsvarstimų reikalų Tautiečius Amerikiečius mus ir čia galima šio to pasimo prastai nė vienam dievui da daugiau ant to pačio ploto vienaip, o kitų saulių šviesa
po straipsnisSocijalistų drau- vientik S. L. Amerikoj. Teip sušelpti kiek su lietuviška li kyti. Mes lietuviai beveik nepriskaito, ir nebereikalin pamanytume, bet teipgi ir tą, skiriasi, viena saulė šviečia
r go iš Shenaddoah, Pa., ku ir buvo daugumo suprasta, teratūra, prisiųsti mums kny visi — žemdirbiai. Neatbū gai jis savę pasivadino dievu kad viena žvaigždė apsemta raudonai • gelsvai, kita mel
riame Socijalistų draugas ką galima matyt iš išreikštos gų, nežiūrint, kokios jos yra. tinai reikėtų apsilankyti ant viso sutvėrimo.
miglų kamuolio, kita ne, vie svai - žaliai. Kaip gražiai
stengėsi apjuodinti draugy- nuomenės daugumo besikal ‘Mes norim mokinties, o tik farmų tiems, kurie grįžta Lie/ Kaip jau sakyta, nemato na turi lyg uodegą, neap- ant planetų apkeliaujančių
- stę Sūnų Lietuvninkų, pava bančių apie atenantį seimą ir ras mokslas yra žinoti ir pa tuvon. Nors ne viską tega me naktyj šimtus tūkstan skrita, o kitos vėl žvaigždės tokios dvilypinės žvaigždės
dino ją Lietuvos Sūnų, ko kiek čia žinau, buvo atsitiki žinti viską. Tikimės, jog T. lima bus pargrįžus namon čių ar milijonus žvaigždžių, būva veik tamsesnės, veik išrodo, tą galime pats leng
kios. Shenandoali nėra, po mai, kad draugystės paskyrė M. D. ir L. L. S. mums ir ne pritaikyti, bet tulus dalykus bet vien—2700. Tiek žvaigž šviesesnės, kai-kada jos su vi vai persistatyti. Ypatingai
draug-ir 23 kuopą Susiv. L. net nuo savęs delegatus daly atsakys savo pageltos, o teip- bus galima (mažai bus tokių džių yra matomų ant šiauri su nuo dangaus lubų prapuo tuomet turi būti gražu, kada
gi pasitikim rr ant turtinges dalykų. Rd.). Orą gi nesu nio dangaus puskamuolio, la ir už kelių valandų vėl abi sauli ant syk šviečia vie
A., apie kurią straipsnio au vauti seime.
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Eikim ant farmų!
den negalima suskaityti, yra dvi tamsios saulės, susimušė soj gamtoj abelnai viešpatau
lui su viršum 300 doliarių. sario buvo neatsakomi svar ■ Atėjo pavasaris, saulė, tar
žvaigždės.
tuščiu išmistu, vien pramany ir nuo to susimušimo visa
Taigi, neperdaug atrasime bumui padarytų nusprendi tum kaip po poilsio, pradeda Astronomiškas vaizdelis, mu. Tiesa, aut dangaus yra abiejų kūnų medega į pir ja, yra tai — krutėjimas,
kova už būvį. Juo jaunes
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vienu didžiu vis didinasi, kurių svietai susideda. Kad
'ga aukų. Taigi Socijalistų tik dėlto, kad pakelt iškilmę Visi jos klauso: su džiaugs Ištyrę Šeip-teip svarbiau paveizdan, žvaigždžių 8 di tas galėjo įvykti, tai tą už giau jis pajiegą turi, juo la
apvaikščiojimo seimo, Jau vi
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sai neišlaikytų kritikos — mu pradeda čiulbėti paukš sius kosmiškųf kųųus: saulę džio yra jau apie 40000, o 9 kiu tos saulės susimušė. Vie nimas krutėjimo reiškia besibai nusiminti bei šmeižti
tikrai „kailis nebūtų vertas teliai,bėgioti y vairi ų-y vairiau ir mėnulį, peneisiiųe ant galo didžio net apie 142000. Vie na saulė skraido paprastu artmimą mirties, lyginai kaip
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mažiausiai 50 kartų greičiau
- rų darbų, bei aukų sušelpi mų seimo ir pagarsys juos numetęs nuo savęs žiemos rie, tiesą pasakius* teipgi gar m. pirm Christaus padaryta už pirmąją, taigi 1000 kilio- energijos, pajiegos gyventi.
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Žvaigždės niekas daugiau Hypparcho žvaigždžių surašė metrų sekundoje.. Kad nuo na gyvybę; kur nėra kovos, „
sipažint su nutarimais seimo
tokio smarkaus susimušimo
na tą draugystę, o visuomenei
be važiavimo į Chicagą ir be gimsta visa gamta, pradeda kaip toki jau kosmiški kūnai yra vos 1000 žvaigždžių. Da viskas į pirmapradinius ato krutėjimo, ten viešpatauja •
neturi vertės. Socijalistų
nereikalingų išlaidų ir gaiši naudotis iš šildančios saulu kaip musų saulė, ar žemė. bartiniuose garsiuose žvaigž mus išsidėstė, tai apie tai, ro mirtis. Besi kruti nimai žvaigž r
draugui vertėtų gėdytis ir
tės, vienas žrfiogus ne suvisu Jeigu-gi męs nuo kokios nors džių surašuose telpa 324000
džių yra labai skirti, pagal J
nimo laiko.
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tomis gamtos dovano kitos planetos, paveikslam, žvaigždžių, o šiame laike dos, nėra abejonės. Taigi žvaigždžių besivystymo laips. Kits butų dalykas, jeigu
šymui tokių strkipsnių lietu seimas turėtų platesnę už mis pasinaudoti, o labiausiai nuo Marso, galėtume musų mokslinčiai viso svieto dirba tokiu budu gema naujos nį. Visos žvaigždės — arba,
viškai visuomenei, jeigu ge duotį. Bet jeigu „Suaivie- gyvenantis maž daug dides žemę matyti, tai ji išsirody- žvaigždžių surašą, kuriame žvaigždės, apsuptos miglų, geriau sakant, saulėj nes čia -

Kokiu budu gali svietas kada-nors
■
pasibaigti?

eina kalba apie ,, stovinčias
Kaip visi raumens, teip ir raumeninės nuo plaukinių indelių, juo venos yra vis sto
širdies
sienos gali ensitrauktį ir išsiskėstį> resnės ir ant galo, dviem alkūnėm įpuola į
žvaigždes”—skraido erdmėje.
Męs
jaučiame,
net girditffe tJflos susitrauki dešinįjį prieširdį. Visas kelias, kokį padaro
Musų saulė, su Jos visa ristemus
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širdies, kaip^ širdies plaki kraujas, išėjęs iš kairiojo širdies pilvelio iki
ma, skraido per erdmę su
mą. Greitai vaikščiojant,Ūaifnojant po kal dešiniamjam prieširdžiui, vadinasi didžiuoju
Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.
greitumu- 57 kiliometrų se
nus, teipgi atliekant viddkiuį fiziškus dar kraujo tekėjimo ratu.
kundoj, vienok yra saulių,
Vertė J. ILGADDAS.
bus, širdis plaka greičiau ir‘&narkiau negu
Iš dešiniojo prieširdžio kraujas pereina į
besiilsint. Nuo fiziško dkrbd’(,ir širdis susi- dešinįjį pilvelį, o susitraukęs, dešinys pilve
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dan, šviesioji žvaigždė Syteip ir čia yra vodingu, niudds neatgabena. Čielą tinklą plaukinių indelių, kuriais apvy džiai: kovoj, tiktai, kovoj gyvenimas! Ar
rius lekia nuo musų tolin
Apėjęs visą kūną, kraujas vėl gryžta į niotos plaučių pūslelės. Tuose plaukiniuo ba Goethe’s „Faust’e” išsitarimas: vien tam
kas sekundą 75 kiliometrus,
širdį, kur vėl, pastūmėt^, tėka atgal į kū se indeliuose, kaip jau minėjome, atsibūvi pripuola laipte ir gyvenimas, kurs jį kasdieni
žvaigždė Vega artinasi kas
ną. Indai, kuriais kraujas teka į kūną, va apsimainymas esančios kraujuose angliai ug- sau iškovojo / A
dinasi arterijoms, o tie vėf, kuriais gryžta iš šties su oro oxygenu. Plaukiniai indeliai
sekundą ant 81 kiliometro.
kūno į širdį, vadinasi venoms. Arterijos su plaučių, kaip ir toki indeliai viso kūno, per
Žinoma, yra ir saulių, ku
Versdamas šitą knygelę turėjau mąstį,
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kairiojo pilvelio sienos įvaro jį į didelę arte
sau lygios saulės, kuri tokia- L — viena 15 ploniaiuhjjų bronchų atžalėlė. B — plautinės riją,
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knygelėje
me-pat mirimo laipsnyje yra,
Aorta išsišakoja vis į smulkesnius ir
plaučių pūsleles B arterija. A—Išsivalęs kraujas renkasi ve
,,Žmogaus Paėjimas”. Taigi šitos visos trys
kuri tokio-jau didumo, ir su noj
V, kuri gabena kraują vėl į širdį. Vilyčaitfs rodo kelius smulkesnius indelius, į arterijas, kurios išne
temos
rišasi labai ankštai su viena-kita, užtai
šita saule ji susi vienyja, su kraujo tekėjimo. •
šioja kraują po visą kūną. Jeigu lengvai
manau ir abidvi čia minėtas knygeles nepoilsiriša,; pagimdo didžiausia slelę ir išeina laukan, o oiygenas išeiną iš prispausime kokią nors didesnę arteriją ėsangio lietuviškame vertime skaitytojui į rankas
karštp Nuo karščio abiejų pūslelės į kraują* o jis jį išnešioja po visa Čią ne giliai, tai aiškiai jaučiame, kaip krau
paduoti. — Beje, versdamas, taikiau kad
jas šuoliais teka arterijoj. Tą arterijos pla
mirusių kosmiškų kūnų me- kūną.
vertimas kiekvienam suprantamas butų, vie
Oras plaučiuose nuolatai turi atsinau kimą vadina pulsu.
nok, turiu prisipažinti, kad tas ne ant tiek
degos užsivaisina ir vėl įgau
Smulkiausios arterijos ant galo pereina
nusisekė, būtent, ant kiek man buvo geisti
na naują gyvybe, naują ga jinti, taigi turi vis tekėti šviežias. Kaip gi
į
plaukinius
indelius. 'Plaukiniai indeliai
tas
atsibūva?
na. Vienok — ar vertas prakeikimo tas,
lybę vystytiesi. Taigi taskurs Jieško vaisių išpažintie^? Ar pelnosi
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pat besiveisimo įstatymas, ką
tas panieką sau, kurs radęs Oliphios gyva
na nuo kitos raumenine siena — krutinėsir pas gyvūnus, viešpatauja
sties šaltinį pats vos iš jo ragavęs kitus jau
. Besiilsint, krutinės-pilvo už
ir pas kosmiškus kunus, ir tvara, kaip išgaubtos lubos, įlinksta į krutigirdyt bando?
jie jieško sau lygio draugo nės lomą. Bet susitraukus raumenų valakVertėjas.
ar draugės ir susivieniję, noms, ji išsitiesia ir atstumia truputį pilvo
mirę galutinai didžiausiame vidurius žemyn ir lauko link. Krutinės lo
ma nuo to išsiskečia. Per tai esantis joje
karštyje, pagimdo naują svie oras
teipgi išsiskečia, o lauko oras, kaipo tir
tą, pilną gyvybės ir turintį štesnis, kaip žiemos laike šaltas oras į šiltą
pajiegą besitobulinti.
kambarį, kvėpavimo keliais veržiasi į plau
>'
RiUs kraujo tekėjimo.
Iš tokių čia aprašytų Rau čius. Tą vadiname oro įkvėpimu. Palio
r. V. — dešinys prieširdis. I. V. — kairysis prieširdis, r. K.
— dešinysis pilvelis. 1. K. — kairysis pilvelis. 8. ir S. 1.
liu susideda visas ifiusų vus orui eiti į plaučius, plaučių pūslelės su
arterijos. B. ir B. 1. — venos. H. K. — plaukiniai Indeliai
Paukščių kelias, o kadangi sitraukia ir išpučia orą atgal laukan ir kru
kūno. H. L. — plaukiniai indeliai plauSią. S., HK., B. —
tinės-pilvo
loma
vėl
savo
skliautu
įlinksta
į
nė viena saulė nestovi ant krutinės lomą. Tą vadiname išpūtimu oro, 'Plaukini* indelis pasidalinęs į dar smulkesnius plaukiniu* didysis ratas kraujo tekėjimo. 8. 1., H L., B. 1. — mažasis
kranjo tekėjimo. Juodos vilyčaitės rodo į kokia pusę
vietos, ta i, "be abejonės, ne arba iškvėpimu. Paskui vėl prasideda įkvė indeliu*. Per juos plaukia daugybe kraujinių grumulėlių. ratas
teka kraujas.
stovi ant vietos nė Paukščių pimas ir teip toliau.
tveria tankų tinklą, kuris apsiaučia visas si mažuoju kraujo tekėjimo ratu. Apėjęs
kelias; ir jis skraido, lekia
Paprastai, liuosai kvėpuojant, ypač sė kūno dalis. Per plonutes plaukinių indelių abudu kraujo tekėjimo ratu ir perėjęs savo
tolyn erdmėje. Paukščių ke- dint žmogui, kvėpavimo krutėjimuose daly sieneles visoki gazai apsikeičia teip kaip ir kelionėj du kartu širdį, kraujas įeina vėl į
bas, kaip žinome, susideda iš va uja tik krutinės-pilvo užtvara. Bet prie plaučiuose: oxygenas, susijungęs su raudo aortą ir keliauja vėl jau aprašytu keliu.
milijonų visokių žvaigždžių; smarkesnių krutėjimų, prie smarkesnio dar naisiais kraujo grumulėliais, pereina į kūno
bo, paveikslan, bėgiojant, pailsus, su rau audeklus, kaip tai: į kaulus, raumenis, ner
tai kokią turi būti didelė menų
SKYRIUS IV.
pagelba kilnojasi visa krutinės loma. vus ir tt., o angliarugštis iš kūno audeklų
erdmė, jeigu tos visos saulės Paskutiniame atsitikime krutinės loma išsi pereina į kraują.
su jų planetomis joje patel- skečia daug labiau, negu kvėpuojant per
Maisto pervirinimas.
Bet iš kur į kūną patenka nuodinga an
pa? Vienok juo labiau žmo pilvą. Prie krūtininio, kvėpavimo prisipildo gį iarugštis? Oxygenas kraujo, perėjęs per
Degančios ir maitinančios medegos, ku
nės astronomiškus žiūronus oru ir viršutiniai plaučių galai, kurie prie kaulus, raumenis, nervus ir tt., susijungia rios nuolatai eina iš kraujo į visas musų kū
pagerina, juo daugiau jie pilvinio kvėpavimo neprisipildo, nedalyvau su smulkiausiomis dalimis tų audeklų. no dalis, pasidaro iš musų kasdieninio val
Kiekvieną oxygeno susijungimą su kokia gio. Tos medegos persisunkia per plonutes KOKIU BUDU GALI SVIETAS KADA-NORS
atranda tokių Paukščių ke ja kvėpavime.
Taigi
kiekvienas
gali
suprasti,
kokią
nors
kita medega vadina degimu, kadangi ir pievutes; todėl jos turi būt ne kietos, bet
PASIBAIGTI?
lių, juo toliau gali žmogus į
svarbią rolę žmonių gyvenime lošia visoki fi degimas anglių, malkų yra teipgi niekuom sutirpusios, skystimo pavidale. Taigi visos
Nesenei, visoms pastangoms, vienas
erdmę žiūrėti. Pirma, kol ziški darbai, alsinimaisi:
fiziškas dar daugiau, kaip susijungimu tų medegų su kietos, nesutirpusios medegos, paimtos su
žmonės beveik nė jokių in bas, vaikščiojimas, laipiojimas ant kalni) y- oro oxygenu. Jeigu ore nebūtų oxygeno, nė valgiu, turi musų kūne persikeisti teip, kad fantastiškas raštininkas tvirtino, kad musų
tiktai vienatiniu gyvu kunu teesanti.
strumentų neturėjo, manė, pač aplinkybių priverstiems daug laiko pra Jokios medegos negalėtų degti. Taigi išpuo galėtų sutirpti. Toks persikeitimas suval žemė
Ištikrųjų,
galbūt, kad jis savo tokiu tvirti
kad vos keli tūkstančiai leisti prie darbo pasilenkus. Darbas toks la, kad ir musų kaulai, raumenys, nervai, gytų medegų vadinasi perviriinu maisto. Tą nimu, išdalies, ir tiesą turėjo, nes tarpe gy
žvaigždžių yra ant dangaus nesveikas, todėl teip daug nesveikų, su silp nors palengva, bet nuolatai dega. Kaip de darbą atlieka specijališkos kūno dalys r— vumo ir negyvumo yra daug sunkiau tvirtus
lubų, žmonės manė, kad už nais plaučiais yra siuvėjų, raštininkų ir tt.. gant anglims arba malkoms, darosi anglia- pervirinimo maisto organai.
rubežius pastatyti, negu kaip iš pirmo paJeigu viršutiniai plaučių galai nesidarbuo- rugštis pavidale smalkių, teip jau darosi ta
žvilgio galima butų manyti. Tiesa, męs ži
tų žvaigždžių nieko nėra, ar ja, jie neišsivysto.kaip reikia, sunyksta, ant sai nuodingas gazas ir degant audeklams
nome, kad, pavyzdin, akmuo negyvas, o męs
ba kad ten amžinas gyveni galo apserga, perduoda ligą kitoms plaučių musų kūno.
SKYRIUS V.
ir
kiti gyvūnai esame gyvais. Bet, vienok,
mas, kad ten ramu, nes dalims ir ant galo apserga, apsilpsta visas
Prie kiekvieno degimo darosi šiluma,
Burnos loma.
kaip
galime tą atskirti? Paprastai aut to
jiems rodosi, kad tos žvaigž žmogaus organizmas, kadangi plaučiai yra nors ir ne visada degant būva liepsna. Teip
atsakoma,
kad tą galima atskirti iš liuosydės paprastos žvakės, ramios, labai svarbus organai. Ypač daug žmonių jau ir degant musų kunui darosi šiluma.
DALIS L
bės
pasikrutinimų,
pajautimų ir sąmonės.
nekrutančios, amžinos. O apserga džiova. Džiovos nuodai, kaipo ne Pas sveiką žmogų toje šiluma laikosi 37° CelBet,
juk,
dalys
musų
kūno susideda ir iš
Dantys.
matomi grybeliai, nešiojasi ore, o silpni plau
kaulų,
o
tie
negali
patys
liuosai pasikrutin
gal ir dabar da kaip kas, pa čiai negali priderančiai gyntiesi nuo tų ligos ciaus termometro, pąs sergančius, apimtus
Valgant, kietą maistą žmogus turi pirm
karščiavimų, šiluma kartais pakyla iki 41°.
žiūrėjęs į tas mirgančias sėklų ir žmonės apserga džiova. Kiek jau Normališkai darbuojasi musų kūno organai prarijimo sumalti, susmulkyti. Tam tikslui ti, jie neturi nė pajautimų nė sąmonės.
žvaigždes, apšviečiančias teip nų, geriausių žmonių miršta nuo džiovos, tą tik prie tos normai i škosios 37° Celciaus ter jis turi dantis. Męs, valgydami, nukanda Žemės grobias(teip vadinami kūno kaulai —
skeletas) yra pati musų žemė, ant kurios su
maloniai musų žemę, mano, visi žino.
mometro temperatūros. Kadangi dalis šilu me dantimis mažus valgomo daikto šmotelius laiku gyvi sutvėrimai nusisėda, susidenanti
Kenkia teipgi labai sveikatai ir tai la mos iš musų kūno išsisklaido po orą, tai vie ir juos dar susmulkiname, sukramtome į dar vien iš kelių celių, o potam, pamažu, vieni
kad ten toli-toli už jų ramu
biau
moterims negu vyrams, susivaržymas toj pražuvusios nuolatai turi musų kūne da- smulkesnius. Dalis danties, kyšanti iš žan jasi į tam tikrą, kokį nors, organizmą. To
gyventi. Vienok tas vien
do, vadinasi kamienu (K. — ant pridėto pa kiu jau budu išauga iš vienos celės visi gy
gorsetaįs,
Krūtinė tąsyk įlinksta ir rytiesi nauja šiluma. Kaipgi ji darosi?
fantazija, išmistas:-ir žvaigž kvėpavimasdiržais.
veikslėlio), dalis pakavota žande — šaknims. vi sutvėrimai; tiktai laike po laikui pradeda
atsibūva nenormališkai.
Jeigu
męs
nekurtume
po
katilu
garinės
dės kovoja, ir jos nesiilsi,
mašinos, jeigu į ugnį uemestume vis naujų Danties viduryj yra skylutė (H), į tą skylu funkcijos (veikmes) lygių celių skyrstytiesi:
vien mums teip išrodo, kad
anglių arba malkų, ugnis užgestų ir mašina tę įeina nervas (N) ir išnešiojanti kraują in išsidiijm tokis-jau celių susivienijimas, ben
SKYRIUS III.
jos labai malonios. Beto, už
sustotų. Tas pats yra ir su musų lęunu. deliai maitinanti dantis.
drija, arba, geriaus sakant, valdžia, kokią ir
Dantis pasidaręs iš kietos kaulinės dan žmonės tarpsavyj tveria. Kaip šituose susi
musų Paukščių kelio yra kiti
Kraujas nuolatai gabena naujas apkųrimo,
Kraujas ir kraujo tekėjimas.
apšildymo medegas ir tokiu budu palaiko tinės medegos (Zb). Apart to, danties ka vienijimuose kiekvienas atskiras organizmas
Paukščių keliai, kitos žvaigž
degimą, palaiko šilumą musų kūne. Tos mienas uždengtas iš lanko eile labai kietos tiktai ateina pareiga su visuomene rišasi,
DALIS I.
dės; juo toliau męs į erdmės
malkos ar anglys, palaikančios musų kūno medegos, teip vadinama emalija (8). Ema- teip ir celės musų kūno turi da šiokią-tokią
gilumas žiūronais įsigriebsiKraujas.
šilumą susideda iš visokių medegų sutirpu lija saugoja dantis nuo pagedimo.
liuosybę, net milijonai jų, paveizdon: krau
me, juo daugiau žvaigždžių
Žiūrint į kraujo lašą per mikroskopą, sių kraujuose kaip oras vandenyj. Sudegus
jo kūneliai, išrodo lyg butų visai liuosi, vien
atrasime. Iki šiol astrono galima patėmyti, kad susideda iš beparvio malkoms arba anglims pasilieka nedegan
ką visuotinu kraujo bėgimu tevarinėjami.
mijos mokslas da neužtiko skystimo — kraujinės pliazmos ir iš daugy čios medegos — pelenai. Tokios jau nede
Jie kruta gyslose teip-jau kaip žmonės ant
erdmės rubežių, daugiaus lu bės mažyčių, gelsvų grumulėlių — raudonų gančios medegos, toki jau nesudegę likučiai
didžmiesčio gatvių ir tiktai šen-ten kaip-koks
bų, prie kurių neva tos kraujinių kūnelių arba raudonų grumulėlių. būva ir degant musų kunui.
kūnelis apsisėda, kur jis gali būti visam ku
žvaigždės pakabintos, ir mok Tie grumulėliai ir perima iš įtraukto, kvė
Tie likučiai sutirpę kraujuose ir juos
nui naudingas. Trumpai pasakius, galėtu
slas niekada jų neužtiks! puojant, oro oxygeną. Paskui jie perduoda reikia prašalinti iš kūno.Taigi sienos plau
me tam lygių privedžiojimų daugybes nuro
Vienok męs galime džiaugtie- oiygeną kitoms kūno dalims ir jo vietoj pa kinių indelių dalina du skystumu skystimą
dyti.
•
si, gerėtiesį, kad tiek atsie ima atidalytą kūno audeklų angliarugštį. degančių medegų ir skystamą tesidarantį, de
Bet, vienok, galų-galo, visi tie privekėme ir bu ramumu dvasios Kraujas turintis daug oxygeno — šviesesnės gant, iš nereikalingų, negalinčių sudegti me
džiojimai
yra tiktai privedžiojimais. Sulyg
apžadančio mistro toms dva raudonos parvos, turintis gi daugiau anglia degų. Du nevienoki skystimai, perdalinti
amžinų,
neatmainomų
i gamtos įstatymų, tu
sioms tarti: jus buvote, — rūgšties, o mažiau oxygeno, yra tamsiai rau plonute plėve, susimaišo teip jau, kaip ir du
rės
nuolatai
negyvybė
ir gyvybė organiškai
gazai. Todėl degančios ipedegos pereina iš
gerai, tegul bus jūsų, kas donos parvos.
jrienytiesi. Organizmui kenkianti medega,
kraujo, per plonutes sienas pjaukinių inde
pražuvo, kas iškovota; vienok
DALIS II.
apsireiškimas, negalės niekada organizme
lių, į kaulus, raumenis, nervus^ o nereikalin
as esu, ir augščiau manęs
ant visados užsilikti, kadangi kenkianti
Kraujo tekėjimas.
gos kunui medegos pereina į kraują. Iš kur
yra mano žvaigždės.
De
medega, organizmą, kuriame ji apsireiškia,
Oxygenas, perimtas iš oro raudonų imasi degančios medegos "įr kur kraujas ga
dantiems visą viltį už žvaigž
su laiku turėtų sunaikinti, o tuomi sunaikin
džių ir manantiems, jog ten kraujo grumulėlių plaučiuose, turi išsipla bena atlikusias, nereikalįųgas kunui mede
tų ir save pačią. Užtai turi organizmui nau
kada-nors ramiau ir geriau tinti po visus kūno organus. Jis patenka gas, tą pamatysime toliau^ Jeigu kūne su
dinga medega, apsireiškifnas, juo augščiau
.... Perplautas apatini* plaujanti* dantis.
bus galima gyventi, reikia ten gyslomis, arba išnešiojančiais kraują in sirenka degančių medegų čiaupiau negu rei K — apatinis žandas. Zf — dantų smegenys. L — apatine išsivystyti, didesnį apėmį ir galybę gauti, nes
atsakyti Goethe’s Fausto žo dais. Bet, kad kraujas galėtų tekėt! po visą kia palaikymui ugnies, šflumos, negu jų su lupa. H — dantie* skylute. B — i&neitojantl kraujj -indai. tokiu budu ji ilgiau patenkančia tampa. Ši
Zb — dantine medega. S — emalija.
džiais: „...>. Kvailas, kurs į žmogaus kūną, jį kokia nors pajlega turi dega, tai kūnas didinasi, auga, eina storyn.
toj reikšmėj nėra jau jokio rubežiaus tarpe
priversti
tekėti.
Pajiega
ta,
išvadžiojauti
Taigi kūnas maitinasi toms medegoms. To
augštį akis kelia, manyda
Tojė emalija labai trapi, greitai trūksta gyvos ir negyvos medegos. Visame eina
mas, jog ten už debesų toka kraują po kūną, yra širdis. Širdis pripildo dėl tas degančias medegas ir vadina maiti ir skyla. Jeigu emalijoj pasidaro plyšys, į amžina kova už geresnį, tobulesnį laipsnį:
nančioms medegoms.
jau kaip jis gyvena! Tegul krauju visus indus.
jį prisigriebia visoki skystimai ir maisto da didžiose svietų sistemose/ kaip ir visuomastovėdams čia tvirtai, gerai
Širdis yra tai krepšelis kumščios didumo
Plaukiniuose indeliuose kraujas atiduo lėlės. Maisto dalelės ten pūva, nuo to pūva žiauriose medegų surikuopinimuoee, į kurias
tik apsidairo, nes narsiam šis su raumeninėmis sienomis. Ji yra viduryj da oxygeną, o perima angliarugštį, nuo ku ir patsai dantis fr pasidaro skylė kaip ir pū chemiški atomai grupuojasi teip-jau kaip ir
švietas nėra nebyliu ... f Ir, krutinės lomos. Išilgu užtvaru ji padalyta rios įgauna tamsesnę parvą. Iš plaukinių vančiuose medžiuose. Tąsyk paprastai dan celių sistemose iš kurių gyvi kūnai susideda
vien tam pripuola laimė ir į dvi dali. Kiekviena dalis sieniniu užtvaru indelių kraujas eina į venas, u Venos, esan tis pradeda skaudėti ir ant galo jie sutrupa. — visur turi organizmams kenkianti medega
gyvenimas, kurs jį tau iško- padalyta teipgi į dvi dali: viršutinę — prie čios negiliai, prie paviršiaus, matyt per odą
naudingesnę užleisti. Užtai viešpatauja ši
voja.**
širdį ir apatinę -r- pilvelį.
(Toliam bus )
kaipo mėlynos parvos gyslos. < Juo toliau
tuose gamtos laipsniuose nuolatinis gimdy
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Jeigu męs apie pabaigą musų žemės kal n ės sriovės atmainas: nelygumas visos di paprastas vėžias; vienur įspūdžiai pasididi
mas, augimas, pražydimas, nugenėjimas ir
PROTOKOLAS
myris. Žvaigždės ir visos svietų sistemos bame, tai, tuom, pasistatome save į vidurį džios įtaisop išlygino didume. Teip kaip na, kitur pasimažina, išsilygina, dėl kor, kar Pirmo poly tiško į o lietu-*
dalykų apie katastrofas ir atsitikimus dėl ku su Šita elelfctrcty. griovė, teipjau dedasi ir su tais, ir nepaprasti apsireiškimai įvyksta.
gema ir teip-jau miršta.
Teippat ir musų žemė. Kaip nebūk, rių tiktai žmonija galėtų pražūti. Užėjus, sriove žmonįjoą^r su amžinoms sriovėms be Vienok, turime išpažinti, kad viešpataujant vią seimo Amerikoje, at
čia gyvis ir gyvenimas atsiradęs ir laimingai daleiskim, kada-nors didelei audrai, kuri mu galėj svietų (ty^rimosi. Jeigu gi kokioj vie vienokioms tiesoms, kurių dėl tie apsireiški sibuvusio 22 d. vasario,
ir berupestingai ant jos milijonais metų aug- sų triobas griauja ir medžius varto, męs iš toj įtekmė atiiFąukiama, panaikinama, tai mai užgema, jų didžiausias laipsnis visgi ko* 1906 m. Philadelphijoje,
štyn kildamas vystęsis, turės visgi ant galo sitariame, kad jau ,, pa baiga svieto atėjo”, jos vietą už&na £jtur nauja. Viskas laikosi kius-nors .rubežius turi. Pasiekimas Šito di
Pa.
vienok, sulyginus didžiausią audrą ir viesulą pagal ceatmįinąpias tiesas lygsvarybėa, išsi džiausio laipsnio rubežių buvo jau nekartą
žemyn pulti.
D.L. K. Gedimino.
t£ -n
Įvykęs, laike priešistoriškų gadynių, iki ku S.L.A. 40 kp. irL.S.P.A. 6kp.
Kokiu budu žemyn puolimas gali atsi' su kosmiškomis pajiegomis, kurios musų že lygina.
mę
valdo
ir,
kurios
gali
viską
pražudyti,
pa

Šitokioj
prasmėj galime ir visokias ka riam laikui mums pasisekė ištirti, o kadangi
tikti? Męs aprubežiuojame savo plianus me
78 Fortūnatas Bagočius.
tais, dešimtimis, šimtais arba net tūkstan sirodo, kad jų smarkumas tiktai labai men tastrofas mokslišku keliu apsvarstyti, apro tokios katastrofos nepagimdė musų žemei
kas.
Visuodidžiausiose
audrose
vėjas
lekia
kuoti.
Kąip ^apsprendžiama, daleiskim, galo, tai audrų, gemančių nuo saulės spin ALLEGHENY CITY, PA.
čiais metų. Mus apsiaučianti gamta, būda
ma milijonametiniame nuolatiniame vysty greitumu 40 metrų sekundoje, musų gi žemė, kiek blėdies, abelnai per metus lytus, kruša dulių ir žemės apy stovų, niekad neprivalome
S. L. A. 86 kp.
mosi, turi gyvavimo pajiegos ant nesuskaito per ekvatorių, sukasi aplink savo ašį 464 me ir kitokios jneląpnėa padaro, teipjau galime bijotis. Tokiu budu vėtrą pasekanti apsirei
mų milijonų metų. Ar galime įtikėti, kad trų į 24 valandas, pati žemė skrenda savo or apspręsti ir svieto pabaigą atskiroj visatos škimai, kaip tai: perkūnija, debesių praply- 79 Mafetišas Uriekia.
šimai, ledai, tvanai, negali teipgi būdami
tas kada-nors pasibaigs? Kam tas veržimąsi bita, arba keliu aplink saulę, greitume 30 dalyj.
į augštesnį išsivystymą, kuris net negyvą pa kyliometrų sekundoje. Sulyginę visokius
Ant nelaimės, vos tiktai nuo pradžios toms pačioms gamtos tiesoms surištais, savo
PITT8TON, PA.
daro gyvu, jeigu tas viskas kada-nors turės bėgimo greitumus,. pamatysime, kad vėjo, pereito šimtmečio pradėta netikėtus, svan paskirtą didumo laipsnį pereiti. Visi tie įŠv. Juozapo Dr-tė.
išnykti? Kodėl viskąm ateina galas, mirtis? didžiausiose audrose, greitumas yra tiktai bius atsitikimus gamtoje, šiek-tiek akyliau spudžiai reiškia tą patį, ką ir verpetai pakra
Šv. Kazimiero Dr-tė.
Ant šito klausimo atsakysime Mephisto žo lyg straigio šliaužimas prieš arklio zovadą, daboti ir aprokuoti. Paveizdon, jeigu męs štyj, nuolatai tekančios, upės.
džiais: „viskas, kas yra — vertas, idant pra prieš žemės aplink saulę lėkimą. Jeigu gi žinotume į kiek laiko tarpą, kuriame atsitin , Bet kaip išaiškinsime tuos baisius apsi 80 Vincas Gradeckas.
žemė staiga savo besisukime sustotų, tad vi ka ypatinga oro permaina, audra, žemės ap- reiškimus, kurie paeina iš žemės vidurių, teip
žūtų.”
kas ant jos yra, turėtų, vienoj akimir sėmimai ir tara panašios svarbios permainos, vadinamus vulkanų arba ugniakalnių apsi 81 Motiejus Gramas.
Vertas!.... Tas reiškia, kad: viskas, skas,
Šv. Cecilijos Dr-tė.
didesniu paimti, ir, jeigu žinotume ant kiek reiškimus ir žemės drebėjimus! To pavida
kas yra, negal amžinai gyventi, — amžinai koj, į griuvenas pavirsti, subyrėti.
Žmonių
pasakose
užtinkame
aprašymus
lo
apsireiškimai,
įvykę
paskutiniame
laike,
tie apsireiškimai kas-kart pasididina, tąsyk
82 Jonas S. Lopata.
tverti. Męs negyvename tobulame sviete,
užtai turi viskas, kas sena, mirti, pražūti, didžių audrų, kurios net čielus žemės plotus, gal galėtume apskaityti kiek tūkstančių me ypatingai musų galvose įsikalė, kadangi jie
idant, tokiu • budu, vietą kitiems, jaune su tūkstančiais, ant jų gyvenančių, žmo tų turėtų praeiti kol įvyktų ant ždmės toki labai daug nelaimių pagimdė. Pamename •Simano Daukanto Dr-tė.
sniems, tobulesniems, arba, bent, galintiems nių, pražudydavo. Tiems žmonėms, kuriuos dideli žemės apsėmimai, ar kitokios nelai da, kaip 8 gegužio, 1901 m., visur, kaipo ne 83 Jurgis Kazakevičius.
labiau išsitobulinti, padaryti. Taigi,, mato tas palietė, buvo tokis apsireiškimas tikra mės, kurios visą Europą, ar kitą žemės dalį, pavojingu žinomas vulkanas Mont Pelee,
PLYMOUTH, PA.
me, kad myris, visatos išsitobulinimui, neat ,,svieto pabaiga”. Beveik visų genčių pasa apimtų. Jeigu jau dabar tiek laiko sukak umu laiku 50000 žmonių nugalabijo. Toks
būtinai reikalingas, naudingas yra, ir, kad ltose randame aprašymą apie didįjį tvaną, tų kiek tas laiko tarpas, būtent, išneša, tai apsireiškimas buvo tikra „svieto pabaiga”
D. L. K. Vytauto Dr-tė.
pražuvimas, pasibaigimas vieno svieto tar kuris net visą gyvybę ant žemės, buk, sunai galėtume sakyti, kad dabar jau turėtų toks salai Martiniąue ir, ant jos esančiam, nelai
kinęs.
Pamatu
šitų
pasakų
yra,
be
abejo

84
Mikolas Naujalis.
tvanas užeiti. Vienok, ar jis ištikrųjų užei mingam miestui Saint Pierre, kur jokios žy
nauja išsitobulinimui naujesnio, tinkame
nės,
tikri,
kuomet
nors
žemę
palietę,
atsiti

tų, tai jau kitas klausimas. Šitą būdą ap mės jo neliko, viskas tapo sugriauta ir sunai
snio visatoje.
L. 8. A. 24 kp.
Visose pasakose būva visi elementai, skaitymo užtai privedėme, kad jis, kaip-kur, kinta. (Slg. paveikslėlį pradžioje knygelės:
Bet, kaip gali tas atsitikti? Ar yra tarp kimai.
tik padidintame ir padailintame išveizdyje teisingu pasirodė, ypatingai ten, kur tikri „debesys vulkano Mont Pelee’’). Ką gamta 85 Juozas Baltrušaitis.
šimtų milijonų kyliometrų tolio, kurie net aprašomi.
negalėtų, kada nors, .ant apsireiškimų įstatymai da nėra gerai žinomi, ir žmonės per šimtmečius buvo subudavoję, S. L. A. 5 kp. (Vysk. Valam
arčiausiai vienas-kitara esančius' kunus ski musų žemės .Argi
da
kartą
nanašus atsitiki net ir astronomijoj, viename iš teisingiausių milijonai organizmų ten augusių, dabinusių
Čiaus).
ria, da koki-nors susirišimai^ kurie didesnę mai, tokiame smarkume,tam
užeiti,
net vi gamtos mokslų.
šalį, minuta laiko tapo sunaikinti, sala pa
užduotį turėtų negu viens-kito apšvietimą? są ant jos dabar esančią gamtoskurie
86 Juozas J. Paukštis.
tvarką galė
Nors mokslų paskirstymas ir jų apskai versta į pustynę, chaosą. Tokius baisius
Ar persimainytų kas-nors musų saulės siste
tų
sunaikinti?
Šv. Kazimiero Dr-tė.
tymai ne kasžin kiek toli atgal siekia, visgi gamtos pajiegų apsireiškimus nepalime pri
moje, jeigu musų žemė, su viskuom, kas ant
siminti
neapimti
baimės
ir
šiurpulių,
tečiaus
Tokius
klausimus
niekada
negalima
su
žmonija
neužmiršo
tų
svarbių
gamtos
apsi

jos-yra? į dulkes sugrusta taptų ir paskui,
87 Stasys Poteliunas. • ‘
kaipo beorganiška dulkių masa, savo taku tikrumu išrišti: visa ateitis yra mums už reiškimų, kurie ją praeitoje palytėjo. Tiri- tokių žemės,' net žmonijos, istorijoje buvo
Darbininkų Kliubas.
dengta. Tiktai vieni astronomai yra teip nėjant žmonių pasakas, kurios apie dideles labai daug. Vos aštuoniolika metų pirm su
aplink saulę skristų?
naikinimo
miesto
Saint
Pierre,
—
1883
me

laimingais
gamtiškus
atsitikimus
pirm
ilgų
katastrofas, apėmusias net „visą” tuomlaik
88 Stanis Macevičius.
Tai klausimai, kurie ne keliais žodžiais
dėl tokio jau menko ir nepavojingo
išaiškinami. Tai klausimai, kurie, be abe laikų aprokuoti; jie yra tikrais, jog toki jų žinomą svietą, mena, pasirodo, kad tas viskas tuose,
Lietuvaičių Dr-tė.
jonės, ne mažai žmonijos daliai nevertais at aprdkavimai įvyks, jeigu, da pirm to, neti žiloj senovėj, kada da žmonės tiktai da mažą vulkano Krakatoa, esančio Bunda siaurumo 89 D. Johanna T. Želvienė.
je
(tarpe
salų
Sumatra
ir
Java),
išsiveržimo,
kėtai
neužklups
svieto
pabaiga.
Visi
tirinėdalį žemės paviršio pažinojo, atsitiko. Mok
sakymo pasirodis, nes kas apeina mus apie
40000 žmonių, o šitas gamtos apsi
pašalinę saulės sistemą, arba pašalinius svie jimai ir aprokavimai, ant kurių išeigos gali slas neturi jokių tikrų padavimų, kiek tūk pražuvo
SCRANTON, PA.
reiškimas
turėjo būti da baisesnis negu bu
ma
remtis,
yra
tada
tik
tikrais,
jei
dalykų
stančių metų atgal, paveizdon, Biblijoj me
tus, jeigu rausi} pačių žemė liktųsi sutruškinvęs
ant
salos
Martiniąue,
ir
jis
ištikrųjų
ga

bėgis
būva
normališku,
bet,
reikia
nepamir

namas,
didysis
tvanas,
yra
buvęs,
teipgi
ne

L. S. P. A. 2 kp.
ta? Kas apeina mirštantį svietas, kaip jis
šti, kad gali ir staiga koks persikeitimas, pir- turi tikrų žinių kokio apėmio jo blėdies pa lėjo turėti įspūdį tikros svieto pabaigos.
po jo mirčiai atrodis?
Vulkanas buvo ant mažos, neapgyventos sa 90 Pius Paseckas.
miaus nepatėmytas, įvykti ir, tokiu budu,
Vienok, musų žeme da neina myrio ke visus padarytus aprokavimus išnaikinti. darymas ištikrųjų buvo. Kitų genčių pasa los, kur mažai tegalėjo blogo padaryti. Jo
liu, bet yra laipsnyje pradinio išsitobulini- Pirma turime mėginti išaiškinti klausimą, kos teipgi tepaduoda jokių tvirtų žinių. baisus išsiveržimas skyrėsi tuom nuo išsiver Lietuvos Dukterų Dr-tė.
>
mo, užtai butų ne pro šalį dasižinoti, koki ar gali kas tokio umaus, normališkame daly Kadangi męs nepaprastus atsitikimus pagal žimo vulkano Mont Pelee ant salos'Martini 91 K. A. Gilbaitienė.
musų
laikskaitį
net
pirm
penkių
tūkstančių
smūgiai ją da patiks ir kokis jai likimas pa kų bėgyje, atsitikti, kuris galėtų pragaištį
ąue, kad jis baisiai didelį, nepaprastą tuo Joachimo Lelevelio Dr-tė.
skirtas. ' Šitas klausimas gali mus tiek-jau visai žmonijai ir visai gyvybei, net ir musų metų buvusius susekti galime, paveizdon, iš met apėmė plotą. Išsiveržęs vulkanas per
apeiti kaip ir klausimas, kaip ilgai mums da žemei, kaipo dangaus kunui, padaryti. Fo padavimų chinų, egiptų .ir babilionų tautų, plyšo pusiau, nuo ko jūrių vanduo į jo de 92 Fr. Živatkauckas.
paskirta gyventi ir koks bus musų gyveni tam aiškinsime, koki netikėti atsitikimai ga ir, kadangi tame laike jokių ypatingų apsi gančią masa gerklę pradėjo tekėti. Pasek
WILSON, PA.
mo galas. Valandos, kuriose tokioms min lėti! įvykti ir kokios galėtų būti iš to pasek reiškimų neįvyko kuriuos butų galima „svie mėmis šito vandens kraterin tekėjimo buvo
to pabaiga” pavadinti, tai galime spręsti,
tims atsiduodame, yra šventomis, ir męs jau mės.
8.L.* A. 116 kp.
kad viešpataujančios gamtos pajiegos ant
čiame esą apsuptais šventumu amžinybės,
Fortūnatas Bagočius.
Išaiškinimui to paskutinio klausimo, musų žemės tokioms balsioms katastrofoms
nuo kurios mums praeinantis laikas yra tik
musų
fantazijai
visi
keliai
yra
atviri.
Pair
ant
toliaiis
nedaleis
įvykti.
pradingstančia, menka jos dalele.
COURTNEY, PA.
veizdon, jau iš kasdieninių patyrimų žino
Gal gamtos pajiegoms, veikiančioms teip
Svietas! — Kasgi, ištikrųjų, yra tas me, kokios neaprokuojamos kasdieninės oro
Lietuvių Darbininkų Dr-tė.
svietas, kurio likimą čia pasiryžome apmą permainos esti. Kasgi, todėl, galėtų visu aplink musų žemę, kaip ir ant jos, yra visa’
negalimu
daiktu
įvykdinti
tokius
didelius,
styti? Kaip aprubežiuosime šitą reiškimą? tvirtumu užginčyti, kad ne rytoj kokis orkaS. L. A. 92 kp.
Po teisybei, žodis „svietas” reiškia viską, kas nas musų žemę šluos ir mus visus po triobė- blėdingus apsireiškimus, apie kokius* męs
Fortūnatas
Bagočius.
yra, visą visatą. Bet, tas juk negali jokiu sių griuvėsiais palaidos? Kas galėtų pasa kalbame, be įsimaišymo kitų kosmiškų įspū
budu pražūti: kas visatoje yra — tegali vien kyti, kad žemės paviršius nepradės kitoj m i- džių^ Dabar, jau apsipažinę šiek-tiek su
EASTON, PA.
keistiesi. gali, teip sakant, gimti ir mirti, vie nutoj trankytis, drebėti, ką męs, paprastai, gamtos pajiegoms, galime tą klausimą ban
dyti
toliaus
išaiškinti.
S. L. A. 111 kp.
nok, visiškai pražūti negali. Kągi reiškia baisiausiu gamtos pajiegų apsireiškimu skai
Vėtros siaučia gana tankiai ant žemės ir
„pražūti”? — Jokia dalis negali liktis suvisu tome, nuo kurio niekur negalime užsislėpti?
93 J. Cvirka.
išnaikinta: ji gali pasibaigti tik savo, tam Arba, kas galėtų pasakyti, kad iš dausų, — jų kelią galime kontimentais (žemės dalimis)
J. B. Jusaitis.
94
Pasilikusi
dalis
vulkano
Krakatoa.
tikrame, pavidale, — būti, kuo iki-tol buvo, iš tuštumų apsupančių musų žemę ir kitus pažinti. Telegramai, pranešanti apie kuriš jos gali kas kitas, t. y. — kitoks medegų dangiškus kunus, pripildytų tam tikru labai •nors siaučiančią vėtrą, duodanti žinias nuo baisios eipliozijos, kurių balsas ant didesnio
GILBERTON, PA.
susi vienyj imas arba organizacija ibei pavida skystu gazu, vadinamu eteru, — kokis-nors vienos žemės dalies į kitą, paveizdon: iš negu visa Europa ploto buvo girdimas.
Lietuviška draugystė. *
las išsi vystyti arba susitverti. Sakome, „pra skraidantis tokio didumo akmuo ant musų Amerikos į Europą, arba atbulai, beveik vi Anį čia esančio paveikslėlio galima patėmyžūsta”, tas reiškia — pasibaigia, išgaišta planetos neužkris, kokio užtektų kad į ją at sada yra teisingais apie atvykstančią audrą, ti plotą jo išsiveržimo pasekmių. Nuo išsi Susivenienijusių Anglekasių
pirmiaus viešpatavusios tvarkos, vėl į išsidė sitrenkimu, nuo smarkaus sujudimo oro ir kuri, ištiesų, po kokio laiko užeina nup tos veržimo pasidariusios oro vilnys ėjo net šešis
1385 loc.
stymą elementų gugryžta, iš kurių viskas vandens, visa gyvybė ūmame laike galėtų iš žemės dalies iš kur žinia buvo atsiųsta. Da kartus aplink visą žemę. Teipjau ir van Karaliaus Jagėlos Citizens.
gamtoje yra susitvėrę. Budavojimas kaip nykti? Kasgi galėtų užginčyti, jog visatoje bar kyla klausimas: ar negalėtų kada-nors dens vilnys, įvykusios nuo pasidariusių gazų
ir griovimas darosi gamtos pajiegoms, kurios nėra ypatingai karštų ir šaltų vietų, per ku tokia vėtra arba audra visą Europą ar kitą vandens atstūmimų, ėjo kelis kartus aplink 95 Juozas Overaitis.
savo rųšyse ir įspūdžiuose amžinoms ir neat- rias žemė su visa saulės sistema turėtų per žemės dalį sunaikyti? Norėdami ant šito žemę. Ant salų, esančių Suuda siaurumos
simąinomoms yra. Kaip butų galima, kad lėkti, ir kad tokios temperatūros permainos klausimo atsakantį, teisyngą, atsakymą gau- . pakrantėse, užėjo tvanas; buvo tai baisesnis WILKES BARRE, PA.
jos po milijonų metų svietų budavojimo su- neišnaikintų visą, ant žemės esančią, gyvy ti, turime pirmųpirmiausiai išsiaiškinti, išty tvanas negu Biblijoj minimas, kadangi aną . D. L. K. Olgirdo.
>
sykiu savo linkmę, tendenciją suvisu perkei bę? Tūkstančiai gali tokių atsitikimų neti rinėti, iš ko vėtros, audros pakyla, kokios žmonės prisiartinant ir augant matė, šitas gi L.S.P.A. 9 kp. ir T.M.D54 kp,
stų ir viską subudavotą pradėtų griauti, o kėtai įvykti, lygiai teipjau, kaip musų gy priežastys jas pagimdo.’
įvyko ūmai. Pusė salos likosi į dulkes su
Negalima čionai kokią-nors meteorologi- trupinta ir į padanges, siekiančias net 11000 96 M. Podolskis
jos, kaip, lygiai, ir budavonei panaudota me- venime iš pirmiaus nežinomų priežasčių, by
dega, nesimainiusioms pasiliktų? Ir vėl tu kokioj minutoj, musų gyvenimo siūlas gali šką (atsinešančią prie oro permainų) kalbą metrų agštumos, išlakintas. Ant apielinkės
LUZERNE, PA.
rime prieiti prie išeigos: niekur nėra jokio trukti ir męs galime numirti. Ir svietas arba prelekciją laikyti, bet, vienok, kiekvie Java ir kitų, čia esančių, salų užėjo, kelias
galutino išnykimo reikšmėj povaliuio sugrio dangaus kūnų nėra tobulas, teippat ir jis nas, šiek-tiek pasipažinęs su gamtos mok dienas besitęsianti, tamsi, baisi naktis. Že
L. S. Pr A. 33 kp.
vimo kokioS-nors organižacijos skyriai, iš vi nėra apsaugotas nuo staiga įvykstančių pra slais, žino, kad oro permainos, vėtros, reika mė drebėjo, įvyko baisiausios perkūnijos, 97 J. K. Makauckas.
lingos paskirstymui šilumos ant žemės pavir griausmai, žaibai raižė nepaprastai tamsią
satos dalies, paimtos, žinoma, paimant grio žūtingų atsitikimų.
šiaus ir,, kad tas pats nelygumas temperatū padangę; apart to, pradėjo kristi karštas,
vimo įspūdžius abelnai, ir, jeigu griovimui
HAZLETON. PA.
‘Bet tokių, staiga įvykstančių, atsitiki ros y vairuose žemės kraštuose jas pagimdo.
vienos pusės nestovės priešais budavojimo įmaišytas su visokiais purvais, pelenais ir ak
mų,
„svieto
pabaigos
”
,
bijotis
arba
rankas
Saulė, paprastai, priduoda žemei visada ly menimis, lytus. Ar galėjo tada būti bent
- S. L. A. 45 kp.
spudžiai kitos. Gamtos pajiegos,\eidamos
savu nuolatiniu keliu, tegali tiktai\ šen-ten susidėjus laukti butų labai neprotinga, teip giai šilumos, tiktai kaip-kada padaro per viens, kuris, matęs tuos apsireiškimus ir gir 98 Mot. Merkevičius.
joms kelią užstojančias organizacijas paikin jau, lyginai, kaip kad bijotumėsi pro by ko mainas, kurias vėliau išaiškysime, bet kadan dėjęs niekada neesančias ,expliozijas, kurs
ti. Gamta griauja, kad iš vienų kūnų griu kį namą praeiti, idant, mums beeinant, kar gi žemės paviršius nelygus, tai viena žemės butų netikėjęs, kad tai ne dabar da „svieto SO. BETHLEHEM, PA.
vėsių galėtų kitus, geresnius sutverti. Jei tais, nuo stogo krintanti plyta neužmuštų. dalis gauna daugiau, kita mažiau pripuolan- pabaiga” įvyko, kad visa žemė neliks paver
L. S. P. A. 31 kp.
gu butų kitaip, jeigu visuotina lygsyarybė Męs turime viską remti ant normališko ilgio Čios jai nuo saulės šilumos. Kadangi žemė sta į dulkes ir išlėkdinta į plačią erdmę?
nebūtų tolynžengyste tvarkos, tai gamtos pa- gyvenimo, nes, kitaip, nieks negalėtų musų ne tiesiog, bet marumą ant vieno šono pa
i
F.
Masulevičius.
99
Tie baisus apsireiškimai Sunda siauru
jiegos^’ kurios pačios negali persikeisti, be- tarpe įvykti: žmonės nė namų, nė kitokių Į- krypus, savo keliu aplink saulę skrenda, tai, moj, po teisybei, visą žemę palietė. Net ke
dirbdamos, per begalinius laikus, svieto išsi taisų nesitaisytų, nes juk kasvalanda lau dėl to, pasidaro žemės, teip vadinamų juo lis metus po įvykimo to atsitikimo buvo gali
WILMERDING, PA.
vystyme, jau senei mums žinomą tvarką bu kiant mirties, neužsimokėtų kąnors tolesniam stų nelygumas. ‘‘Jeigu gi žemės paviršius vi ma da visur blogus įspūdžius patėmyti. Ga
Lietuvos Sūnų Dr-tė.
tų išardžiusios, viešpatautų kita tvarka, ku laikui rūpinti; kam dirbti, jeigu jau rytoj, sai lygus btftų ‘fr ant jo jokių nebūtų nely na didelė dalis vulkauiškų dulkių pasiliko
arba,
rasi,
ir
šiądien
reiks
mirti?
Bet
mažai
giai padalintų Jūrių, tai dėl žemės juostų ilgą laiką oro augštumose. Pirmiausiai tos L.S.P.A. 6 kp.ir S.L.A.42kp.
ri teipgi turėtų būti sutikmėj su esančioms
gamtos pajiegoms. Da kartą atkartosime: terp mus yra tokių, ką vien, sėdėdamas sau, nelygumo, risadą tarpe ekvatoriaus ir polių dulkės pagimdė ypatingus šviesos perlauži- 100 Kazys Kiršenas.
gamta negali išnaikinti to visiškai, ką ji pati „svieto pabaigos” lauktų, bet kiekvienas šį-tą lygus oro Įrauksimas viešpatautų, ką męs, mus, iš ko gražiausi apsireiškimai, ant visos
sutvėrė', ji leidžia vien mirti kūnų pavida veikia ir ateinančiam laikui. Vienok ir ga viską abeli&i idant, ištiesų, ir patėmijame. žemės įmatomi, užgimė, būtent: gražioji re
BROCKTON’, MASS.
lams, idant, jų vieton, sutverti gražesnius, to- limumas tokių netikėtų atsitikimų yra val Beto, besistrkaift žemei aplink ravo ašį užsi gykla teip vadinamų miglos žėrėjimų ir gra
domas
tvirtų
įstatymų,
tukstanteriopuose
at

lieka užjjakaly^f kaip-kurie oro sluogsniai,
Šv. Roko parapija..
Imlesnius kunus.
sitikimuose jis pradingsta ir visuotina pajie- pertai, priė^ekfatoriaus didžiame augštume žiausias padangės dažuotumas saulei tekant
Męs visi, kurie teipgi mirštame, aukau ga,
ir
leidžianties;
šituos
apsireiškimus
buvojaKun.
M. Pėža.
101
.viską valdanti, pasirodo vis aiškiaus
jame savo gyvastį visuotinai tolynžengystei. mums akyse. Pavyzdis, kuris gal kaip-ku- visada rytiį’vėjds viešpatauja. Visi šitie ap Įima ir po katastrofai ant salos Martiniąue 102 Juozas Šimkevičius.
Šitą teisybę turime aiškiau pažinti, nes, tą riems išrodis nevietoje, geriausiai tą išaiškis: sireiškimai pasiliktų vienokiais, nuolatai patėmyti, vienok kur-kas mažesniame apėmy• Šv. Roko Dr-tė.
syk, ji mums baimę neišvengtinos permainos kiekvienas, kuris buvęs elektriškose įtaisose, esančiais, j^ngu juos nesugriautų, nepermai je ir dailume, negu tuomet. Keletas šitų
sumažins. Bandysime perkratinėti svieto, be abejonės bus matęs sriovės matuotoją ir nytų tam tikri/^etiketai užeinanti, įspūdžiai, dulkių debesių buvo įsigavę į augštumas, 103 Jurgis Smaliukas.
teip vadinamą, pabaigą, idant tokiu budu bus pastebėjęs, kaip rodyklė -laike darbo apsireiškimai; kurių privalome bijotis. Jau kur žemę apsiaučiąs oras baigias ir ten, pa 104 Kazys Gesas.
geriau su išsivystymo pamatais, sutveriusiais nuolatai tai šen tai ten svyruoja, — mat pirma pasakėhie, kad tie visi apsireiškimai gauti didžiausių, ten viešpataujančių, vėtrų,
paeina vien tik nuo žemės paviršiaus išveiz- skrid& aplink žemę. Kada, naktyje, saulė
svietus, susipažinti.
sriovė nelygiai visur veikia, tai būva sustab
SO. BOSTON, MASS.
Kaip jau kartą sakėme, tam tikslui vie- doma, tai prileidžiama. Gal kas pamislyti, džio. Jeigu gi žemė butų visai atšalusi, ne juos apšviesdavo, tai pasirodydavo jie mums
simainanti,
tai
pertai
ir
įspūdžiai
ant
jos
tu

po metų pavidale teip vadinamų degančių
i.ą tik dalį visatos teturime paimti. Kad kad juo, turbut, didesnė yra elektriška įtai
. Ukėsų Kliubas.
męs musų žėmę gerinus pažintume ir jos pa są, juo labiau ir rodyklė turi svyruoti. Vib» rėtų būti vienokiais ir lygsvarybė butų turė naktinių debesių, kurių tolumą nuo žemės 105 J. Kaminskas.
baiga gerinus mus paliestų, tai geriausiai nok, yra visai atbulai: centralese gatvinių jusi jau seniai įvykti. Kaip laikrodžio švy tik astronomiškais išmatavimais tebuvo gali
Šv. Petro parapija.
padarysime, jeigu ją paimsime tirinėjimo pa elektriškų vežimų, rodyklė beveik visai nesi- tuoklė, sykį iš vietos pajudinta, negreit su ma dažinoti. Taigi ta, nuduotina „svieto
matu. Čia bet neturime užmiršti; kad ji yra krutina, o jeigu ir svyruoja, tai visai mažai stoja, teipjau ir oro traukimai, kartą nuo pabaiga” persikeitė į gražiausius dažų apsi- 106 Kun. J. Žilinskas.
tiktai dalis to, kurios likimo, nesurišaat su ir palengvėle, parodydama tiktai kasdieni- paprastų vėžių, iš tvarkos išvaryti, kartą jau
(Toliaus bus)107 Jonas Adomavičius.
sugriauti, negreit apsistoja ir nesugryžta į
visata, negalėtume suprasti.

i

LIETUVA
LAVYRENCE, MAS8.
Šv. Pranciškaus parapija.
108 Kun. A. Jusaitis.
Šv. Lauryno Dr-tė.‘
Lietuvos Šunų Dr-tė.
100 Juozas Urbša. .

J. Sirvydas pakelia prote
stą prieš Drv^li,ųpo išsitari
mą buk Lietuvoj&nėsą revo
liucijos. Lietuvoje yra re
voliucija, nore ir neorgani
zuota.
• ’
SHENECTADY, N. Y.
Dr. Šliupįts pataria, kad
Šv. Kazimiero Dr-tė.
geriau imtiesįr prjp apsvarstiNEW BRITAIN, CONN. _ 154 Antanas Gudzinskas.
nėjimo, kokiu bud u galime
155
Vincas
Kundrotą.
Šv. Andriejaus Dr-tė.
atsiekti mušti nifęrius. Im
tis prie dienos rėdo, kad ką
110 Mat. Nei molius.
BALTIMORE, MD.
nors atlikti. So
L. S. .P. A. 5 kp.
D. L. K. Keistučio.
J. Perkūną^ išsitaria prie
111 Aleks. Tamošiūnas.
156 Kazys Baltrušaitis.
šai pirmesniają Dr. Šliupo
II SESIJA.
Dr-tė Žirgvaikio.
157 Nikod. Kačinskas.
kalbą. Jei ką mes turime,ar
2
vai.
po
pietų
pirmsėdis
kas
įvyko, tai tik per revoliu
112 Jonas Skritulskas.
Dramatiškoji Dr-tė.
J.
Šūkis
atidarė
susirinkimą.
ciją,
. Lai gyvuoja revoliuci
Šv. Juozapo Dr-tė.
158 Juozas Olevičius.
Prakalboje
ragino
visus
užsi

ja.
113 Jonas J. Girdauckas.
T. M. draugystės kp.
laikyti šaltai, nelytėti ypatų,
Pirmsėdis užklausia, kas
Liet.NeprigulmingasKliubas. 159 Fr. Matulaitis.
x
diskusijose neįžeisti viens ki yra inicijatoria; ir parengė
114 Antanas Valiučius.
Šv. Kazimiero Dr-tė. " tą. Patarė aprubežiuoti lai jai to seimo ir kad jie nuo
ką kalbėjimo. Užmanė, kad savęs paaiškintų, su kokiu
S. L. A. 34 kp.
Sv. Izidoriaus Dr-tė.
įnešėjas
kalbėtų 10 minutų, mieriu seimas tapo sušauktas
Šv. Jurgio Dr-tė.
115 M. Skritulskienė.
o diskusijose kalbėti po 5 ir kas pasitikima per jį at
160 A. Laukaitis.
minutas ir nedaugiau kaip 3 siekti.
WATERBURY, CONN.
Nikalojaus Koperninkb D-tė. kartus tame pat klausyme.
Pranešta tapo, kad suren
D. L. K. Gedimino Dr-tė.
161 Jonas Čėsna.
Tas
užmanymas
priimtas.
gė: Dr.Šliupas, kun.Žilinskas
116 Jonas Žemantauckas.
L. S. P. A. 14 kp.
Pirm, negu. imtis prie įneši ir kun. Kaulakis.
Liet. Polit. Ukėsų Kliubas. 162 Jonas Grinius.
mų, Dr. Šliupas pataria ištar Kun. Žilinskas,užklaustas,
117 Antanas Povilaika.
ti guodonę kovojusiems už aiškino, kad pirmutinę mislį
WILMINGTON,
DEL
laisvę ir kentėjusiems kalėji yra padavę Lietuvos inteli
Lietuvos Sūnų Dr-tė.
muose.
Delegatai išreiškė gentai, idant kaip nors susi
Šv. Kazimiero Dr-tė.
118 Kazys Kažemėkas.
tą pakildami iš vietų. — Per vienyti. Taigi ir, šaukiant,
163 Jonas Baltrušaitis.
MERIDEN, CONN.
skaityta
šie telegramai.
buvo mieris, kad susivažiuoti
164 Jonas Putskus.
‘ D. L. K. Gedimino Dr-tė.
Brrooklyn, N.Y. Sveiki kodaugiausiai ir pasikalbėti
CHICAGO, ILL.
S. L. A. 49 kp.
nam delegatus seimo ir lin ir bandyti sueiti į vieną. Jis
Išrinkt, visuomeniško susir.
kini viso gero dėl Lietuvos, pataria, kad čia reikėtų iš
119 Kazys Liutkevyčius.
patariam rinkti visą naują klausyti visus ir užganėdinti
165 Šernas.
NEW HAVEN, CONN.
komitetą, saugotis nuo fa- visų pažvalgas.
Lietuvių Pasilinksminimo 1
rizėjų
ir vertelgų Kristaus Kun. Kaulakis, paaiškinęs
Šv. Franciškaus Dr-tė.
Kliubas.
vardan
šaukiančių. Sąna mierį, kad veisti iš vien, ve120 F. Cibulskis.
166 Dr. J. Kulis.
rys lietuvių demokratiško lyja nenužeminti- nė vieną
Liet. Am. Ukėsų Kliubas. Nuo S.L.A. Centr. Komiteto. Kliubo.
partiją/ Komitetas turėtų
121 Stasys Jakavičius.
būt iš visų partijų, kad ne
167 Jonas Tareila.
G. Žakas.
Pittston,Pa. Gradeckas užkenkti aukoms. Svarbu
UNION CITY & NAUGA- Nuo T.M.D. Centr. Kom.
» ir Gramas nėra siųsti dele mas ir pasisekimas pasidar
Vincas Daukšys.
TUCK, CONN.
gatai šv. Kazimiero ir šv. bavime prigulės nuo to, kokį
Lietuvių Ukėsų Kliubas.
Nuo L.S.P.A. Centr. Kom.
Juozapo draugysčių, pro komitetą išrinksime, kad vi
122 Baltrus Žiurys.
168 Juozas O. Sirvydas.
testuojame prieš jiedu.aau- sus užganėdinti. .
Šv. Jurgio Dr-tė.
Nuo Latvių.
vališkai ir nežinant mums J. Perkūnas — Čia neturi
me ką kalbėti ir apsvarstinėFiladelphijas Brihwo Laįwju išvažiavo.
123 Tarnas Ratkevičius.
ti, nes Vilniaus seimas išreiš
Beedriba.
Komitetai.
kė nuomonę apie musų rei
ELIZABETH, N. J.
160 Fritzis Lagskonas.
kalus.
Jei ką laimėsime, tai
Užklausti
jiedu,
teisinosi,Lietuvių Ukėsų Kliubas.
Svetimtaučių atstovai, ku turį mandatus su parašais tik per revoliuciją*
124 Dr. A. Bacevičius.
rie, pagal delegatų sutarimu, komitetų ir pečėtimis drau Kalba maskoliškoje kalbo
galėjo užimti vietą seime, gysčių. .Paliepta mandatų je M. Tumarinsono, kuris
NEWARK, N. J.
gauti balsą darant patarimus komisijai sujieškoti jų man aiškina, kad Maskolijoje yra
Kom. Suv. Liet, draugysčių. ar nurodymus, bet negalėjo
datus. Tame B. Saldariutė, ginkluota revoliucija, ir apie
125 Juozas Vaičeliunas.
dalyvauti balsavimuosi.
viršininkė ir M. Paznokaičiu- tai, kad visiems iš vien re
Dr. A. Bacevičius.
Žydų Bund’o kuopa.
tė raštininkė „Lietuvos Duk miant nuversti caro valdžią, o
,126 Antanas Stanelis.
terų Dr-tės” Philada, Pa. tada ir terp savęs bus galima
Nathan Levy.
127 Vincas Ambrozevičius.
įteikė seimui vainiką su pa reikalus sutvarkinti.
Miss Eva Shapiro.
t•
. HARRISON, N. J.
Mask. Sočiai, revoliucijonie- rašais ant kaspinų: „Lietu Kun. Kaulakis — kalbas
vių Seimui Philadelphijoje palikti ant vakaro, nes yra
rių.
D. L. K. Ringaudo Dr-tė.
nuo Lietuvos Dukterų drau surengtas visuomeniškas su
I. Segalovič.
Dr. A. Bacevičius.
gystėj ”
sirinkimas kitoje vietoje, da
I. Mackievič.
bar pradėti seimavoti. To
Pirmsėdis
meldžia
rengimo
BROOKLYN, N. Y. • M. Tumarinson.
komiteto paaiškinti mierį su liau praneša, kad Dr. Šliu
Maskol. Rev. Šelp. Kom. šaukimo.
Šv. Kazimiero Dr-tė.
pas turįs apdirbtą rezoliuci
Dr.
Henry
Golden.
ją,
kurią jis velija perskaity
128 Klemensas Vilkevičius.
Dr. Šliupas paaiškino, kad
Dr. I. Revnes.
129 Aleksandra Lappo.
tas pakilo iš europiečių para ti, nes tada turėsime plianą,
130 Juozas Rugis.
Radical Library.
ginimo susi rašinėja nt su kun. ko reikalaujame.
131 Juozas Martynaitis.
Žilinsku. Jie raginę, kad Pirmsėdis, užklausęs, ar de
H. Discon.
Amerikos lietuviai mėgintų, legatai pristoja kad perskai
B. Ryen.
Lietuvaičių Dr-tė.
tyti surengtojų apdirbtąją
132 F. Vaivadžiutė.
Tow. Promienistych, gr. ir nepasisiseks susieiti vi
soms partijoms ir, susivieni rezoliuciją ir gavęs pritarimą,
133 P. Jurgelionienė.
714 Z. N. P.
jus darbuotis iš vien. Ame paprašė, kad toje butų per
134 P. Stankevičienė.
Leon Fuchs.
rikos lietuvių darbai atsi skaityta.
/ Liet. Demokratiškas Kliubas. F. Bryjak.
spindi Lietuvoje ir jie pasi Dr. Šliupas pirm viso ko
135 Adrius Žaliauckas.
Vedimui seimo sutarta tiki, kad tas gelbės partijoms paaiškino, kad tai ėsąs tik
136 Petras Palubinskas.
rinkti: pirmsėdį ir du rašti Lietuvoje sueiti į krūvą. projektas rezoliucijos, ir sei
137 Petras Draugelis.
ninku. Dabojimui tvarkos Tąigi ir kilo čia užmanymas mo bus dalykas priimti, at
salėje, sutarta, kad tuomlai* susivažiavimo, kad susitai mesti, ar dapildyti. Jis pa
-Lietuvos Sūnų Dr-tė. kinis pirmsėdis prie rengėjų kius, kovoti iš vien įgauti au aiškino, kad rezoliucija mums
138 Petras Stankevičius.
seimo išrinktojo St. Bairuno tonomiją. Kada jau galėsi reikalinga, idant Maskolijos
139 Mykolas Bučinskas.
poskirtų dar vieną. Antru me patįs rūpintis apie savę, visuomenei ir y vairioms jos
Liet. Laisvės Dr-tė.
paskirtas tapo Fr. Juodis iš tai jau rasime', kaip savo rei partijoms parodyti musų sto140 Juozas Bučinskas.
f Philad’o, Pa. Pirmsėdį rink kalus sutvarkinti, Jis už venę ir ko mes reikalaujame,
ti sutarta slaptu balsaviihu mena, kad reikėtų išrinkti kaip ir ant ko remdamiesi,
D. L. K. Gedimino.
korčiukėmis. Daugiausiai ga visuomenišką komitetą ir kad mes statome ' šavo reikalavl141 Adolfas Lesniauckas.
vęs balsų bus pirmsėdžiu, jis butų iš taktiškų ypatų. fnns. Čia jiš”perakaitė tokį
,, Ausros” Dr-tės kp.
antras pirmsėdžio pagelbi- Ginkluotos revoliucijos Lie projektą rezoliucijos:
Ot
(Ai
ninku. Trįs pastatyti kan tuvoje dar nebuvo, bet ji ga
141 Petras Mikolainis.
Visas svietas mato, kad
didatai gavo balsų: j. Šūkis li įvykti. Jeigu pakiltų Mas- Maskolija rengtasi į naują
Vietinis Revol. Komitetas.
iš Brooklyno— 62, N. Fa- kolijoje ir mes neturime bū gyvenimo gadytfį. Netik
143 Juozas Šūkis.
činskas iš Baltimorės — 55 ti užpakalyje, bet ne pirmiau tai subruztįį gi/ios Masko
144 Jonas Perkūnas.
ir P. Paseckas iš Scrantono vieni. Toliau paaiškino, kad lijos žmonės^ bet ir viešpa
— 42. Taigi J. Šūkis pasili tuom tarpų turime reikalau tystės pakraščiai apgyven
Kriaučių Unija 54 sk.
ko pirmsėdžiu, o N. Kačins ti konstitucijos visai Masko ti ne masftftliiį Buomą145 Jonas Zacharauckaa
kas užimti jo vietą išeinant. liai, o Lietuvai autonomi laičiai atgavo atgal pilniu145 Vincas Ainauckas.
Raštininkai rinkti viešai, jos.
gą savy valdę ' Teip-pat saIšrinkt, visuomeniško susir. rankų pakėlimu. Išrinkti: Mandatų komisija parodo
vyvaldos reikalauja lenkai,
147 Silvestras Žaliauckas.
Vincas Daukšys iš Philadel- Gramo ir Gradecko mandatą,
rusinai, Užkaukazis, net tophia, Pa. ir Fortūnatas Bago- kad tas įduotas jiedviem su lymoji Siberija. Pats ca
L. L. S. kuopa.
Čius iš Pitteburg, Pa. Užsi parašais visų komiteto sąna rų sostas pripažino savo
148 Vincas Jankauckas.
minus nekuriems apie presos rių abiejų draugysčių, teip- manifestais reikalingumą
L. S. P. A. 19 kp.
komitetą, tuolaikinis pirmsė pat su abiejų pečėtimis. Jie paplatinimo valnybės sa
149 Stasys Vaivada. dis paaiškino, kad rengėjai du priimti kaipo delegatai, iš viems pavaldiniams..
150 Ant Jurgelionis.
seimo yra paskyrę K. Šliupą tariant, kad kas nors bandė
Lietuva yra. buvusi šali
-151 Vaitiekus Vysgauda.
ir A. Ožemeckį, bet kad ra nelemtą intrigą padaryti.
mi su savo valdžia, šalimi

AMSTERDAM, N. Y.
Šv. Kazimiero Dr-tė.
152 Bronius Balevičius.
153 Rokas Stanislavičius.

dosi daugelis reporterių, su
tarta į presos komitetą iš
rinkti dar tęis iš delegatų.
Išrinkti pasiliko: V. Ambrpzevičius, V. Jankauckas ir
P. Paseckas.
Aprinktasis
pirmsėdžiu J. Šūkis, užėmęs
savo vietą, pašaukė raštinin
kus ir presos komitetą užimti
vietas, bet kad jau buvo
12:45, tai ir uždarė pirmą se
siją. Sutarta susirinkti ant
2 dziegariaus.

| Vidurinėj Amerikoj,
_ nepriklaueominga nuosavo leoną 1813 m., apėmė šitą
kaimynų. Musų didiejie kunigaikštystę, drauge su respublikoj Nicaragua, liko
kunigaikščiai pakeldino ša ja ir paminėtąją Lietuvos si užmuštas to krašto užrulį polytiškai ir sutvarkino dalį, o traktatas 3 d. gegu bežinių reikalų ministeris.
gyvenimą,išleisdami Lietu žio, 1815 m. Viennoje ati
viškąjį Statutą, kurio veik davė kunigaikštystę, be tū | Chinuose, provincijoj
mė vos 19me šimtmetyje lų jos dalių, kurios Prūsi Hunan, dideli tvanai. Pri
tepasibaigė.
Ir vienybė jai ir Austrijai teko, kai gėrė daug žmonių, o dar dau
musų visos tautos, per ke po ypatingą ' konstitucijiš- giau galvijų. Laukai tvanų
letą šimtmečių kryžei- ką valstiją, vardu ,,Lenkų išnaikyti. Nuostoliai labai
viškų vokiečių drasko karalystė” carui Aleksan dideli.
ma, tapo" atsiekta prie drui I. Po lenkų maišto
Zygmanto Augusto, nes 1830—31 m.,kada 26 d. va | Vokietijos ciecoriaus zamlatvių žemė, nors vėlai — sario 1832 m. įvestas tapo ke Urvillej, Alzatijoj, kur
sugrįžo atgal prie Lietu šitam kraštui Organiškasis cięcorius rengėsi antsilankyvos. Rods T569 m. įvyku Statutas
(„Organičeskij ti, kelnorėse rado dinamitą.
si buvo unija Lietuvos su Statut”), panaikinta su Laikraščiams įsakyta apie tą
Lenkija ir lietuviai gelbė karalystės konstitucija len radinį nieko ne rašyti. Ma
jo Lenkijai Europos akyse kų kariumėnė, seimas ir tt. tyt, dinamitas buvo čia pa
išsiaugštinti teip polytiš drauge su tuom panaikin dėtas kokių ciecoriaus ne
kai kaip ir kultūriškai, bet ta ir jų „karalystė”, nes draugų.
visgi Lietuva - lenkiškoje ji, kaipo, ir kiti imperijos
| Šiaurinėj Afrikoj, mie
respublikoje naudojosi iš kraštai, tiesiog prijungta
ste
Tunise, pasimirė valdo
autonomijos, iki toj ė len prie Maskolijos tapo be
nas
esančio
po Prancūzijos
kiškai-lietuviškoji respu ypatingų tiesų ar privilegloba
krašto
Tuniso — Sidi
blika gyvavo. Bet kada
Mahommed EI Hadi.
Lietuva ir Lenkija 1795 m.
(Toliau bus).
pateko į Maskolijos carų
| Popiežiaus ' komisija pri
rankas, vyriausioji valdžia
pažino už šventą prancūzę
tą musų šalies autonomiją
Julie Billiart. Surištos su
pasmerkė ir visokiais įna
tuom ceremonijos atsibuvo
giais stengėsi Lietuvių tau | Ruime kunigaikščio WreŠvento Petro bažnyčioj Ry\
tą išuaikinti, pamainyda de, Meklenburge (Vokieti
me.
ma net Lietuvos vardą ant joj) likosi padaryta krata.
•'____________
t <
šiaur—vakarinio krašto; Rado daugybę sidabrinių in
| Ant Hamburgo pasažie*
pats caras liovėsi vadintis dų, pavogtų iš puikiausių rinio laivo „Kaiserin Augu
Lietuvos didžiu kunigaikš Paryžiaus ir Berlyno hotelių. sta”, plaukiant jam iš New
čiu. Lietuvių mokyklos, Prisakyta areštuoti kuni Yorko Į Europą, susipešė
universitetas Vilniuje ir gaikštį. Rado kratant ne ant jūrių jurininkai ir tar
visokios stipendijos, prie tik vogtus indus, bet ir prie nai. Muštynėse vienas juri
mokslo įrėdnių pririštos, taisas sidabrą tarpinti. Ma ninkas likosi užmuštas, o
tapo sukonfiskuotos; tau- tyt, kad daug vogtų daigtų daug tapo mirtinai sužei
- tiškas murėjus ir archyvas sutarpinta.
stų.
(Lietuviškoji Metrika) ta
| Terptautiška komisija pa
po išgabenti į Maskoliją ar
apgrobti; lietuviškoji spau dalino dovanas stojusių į
da 1864 m. tapo uždrausta konkursą architektų, prista
ir tik po 40 metų atka čiusių plianus sandaros rū
klaus spyrimosi ir didelių mo Haagoj. Terptautiškoji ■ Žmogus vienybei
Kančių tąją atgavome 1904 komisija pripažino didžiau sutvertas. Taigi viem.- caro reskriptu. Šalis sias dovanas prancūziškiems nykinės. Parašė L D. Shemusų tapo po prievarta architektams: 3000 Cordon- naudoah, Pa. 1906 m. 16
kolionizuota maskoliais, nieriui iš Lille, 82250 — pusi.
daugybė dvarų pateko į Marceliui iš Paryžiaus, 81750 Autorius šito mažo rašte
valdžios rankas su skriau — Mendlui iš Charlottenbur- lio vienybę randa reikalinga,
da šalies gyventojų; bažny go (Vokietijoj), 81250 — kadangi be vienybės, išsi
tinė žeme ir kapitalai, iš Wagnerui iš Vindobonos. skirsčius, sunku ką nuveikti.
nešant! bent 171 milijoną Dovanas po 8700 pripažino: Vienybę vien stato ant yparublių,z tapo paglemžti. Greely ir Olinsui iš New Yor- tiško pamato. Ir kapitaliz
Lietuvis po Maskolijos val ko ir Schwechtenui iš Berly mas ir socijalizmas ir laisvadžia, nors ant savo nuo no.
manybė yra ne geri — tai rei
tūkstantmečių žemės gy
kia vienytiesi ant pamato ti
vendamas, neteko valstie | Dėl atmetimo audėjų rei kėjimo, kadangi tikėjimas ir
tiškų tiesų: nė administra kalavimo trumpesnio darbo socijalizmą ir kapitalizmą pa
cijoje, nė teisme, nė mo laiko, Italijoj užgimė vishoti- kels, visus nuves į dangų,
kykloje jis urėdų neturė nas darbininkų štjaikas. prie laimės. Tas gerai. Bet
jo, jo kalba tapo po kojų Mieste Bologna buvo jau su kodėl tikėjimas nė jo mokin
patremta, ir net pačią že sirėmimai darbininkų su ka- tojų, taigi kunigų, neįstengia
mę pirktiesi jam tiesa tapo riumene, kuriuose daug žmo doriškai pakelti?
susiaurinta. Tas pats bu nių likosi sužeistų.
vo iš religiško atžvilgio:
V aidi mieriu s. Apy
| Italijos parlamente Ry
bažnyčias taisyti, naujas
saka. Pagal kun. Schmidstatyti, visokios apeigos bu me, socijalistų pasiuntiniai tą, išvertė kun. Milukas. Ant
vo uždraustas po aštria atidavė savo mandatus to ras spaudimas. Shenandoah,
bauda., Galiaus šmotas dėl, kad parlamentas atmetė Pa. 1906 m. 47 pusi.
didkunigaikštystės tapo jų reikalavimą, kad užgimus Nežinia čia, ar tai yra ver
atplėštas nuo sanryšio su maištams, kareiviams ir poli- timas, ar apdirbimas pagal
Lietuva ir priglaustas prie cistams butų uždrausta var kun. Schmidto apysakaitę.
Lenkų karalystės,. kurios toti ginklus prieš beginklių Yra tai antra laida. Kun.
šiaurinis kraštas, terp Prū žmonių minias. į
Schmidt buvo žinomas Vo
sų rubežiaus ir upėsNemu| Maištai Nataliuj (pieti kietijoj rūpintojas vaikams
no gulintis, Suvalkų gu
nėj Afrikoj) platinasi. Prie, raštų. Ypač daug parašė
bernija vadinamas, yra ap
pasikėlusio prieš Anglijos apisa kaičių, kurios verstos
gyventas beveik vienų lie
valdžią Zulų vadovo Bamba- veik į visas civilizuotų tautų
tuvių, kurie kalboje nė
ata pristoja vis daugiau va kalbas. Šita nepriguli prie
kiltyje savo netur jokios
dų. Prie maištininkų pri blogiausių; Žinoma, savo
giminystės su lenkais. Ši
stojo ir įtekmingas Zulų va apyskaitoms kun. Schmidt
toji gubernija, drauge su
stengėsi išlavinti tikėj i miš
dovas Kula.
dalimi Lomžos gub., nuo
kus vaikų jausmus; kokių
seniausio istoriško laiko
| Mieste Baku, ant Kauka nors kitokių idėjų bereikalo
buvo teip vadinamoji vi- zo, už patronų krautuvių ne jo raštuose jieškuotum, bet
duramtiuose Sudavijoe da tyčia užtiko einantį iš vienų apysakaitės jo parašytos už
lis, visados kaipo lietuvių namų 200 metrų ilgą paka imančiai, patraukia vaikus
kraštas prie Lietuvos, o są.
prie skaitymo.
administratyviškai
prie
Baltais karžygis.
Trakų vaivadystės („PalaVersta
iš Mickaus. Sheuan| Havanoj, ant Kubos, eitinatus Trocėnsis”) iki
doah, Pa. 1906 m. 15 pusi.
1772 m. prigulėjo. Kada garėtų dirbtuvėse Genero
nugriuvo
stogas
ir
užbėrė
40
Yra tai versta iš lenkiško
NapoleonoBuonapartės ga
darbininkų.
6
darbininkai
maža
poema, parašyta Adomo
dynėje įsteigta lenkams
likosi
užmušti,
o
keletą
sun

Mickevičio, ne Mickaus, kaip
tapo atskira valstija, po
kiai
sužeidė.
čia jį bereikalo apkrikštijo.
vardu Didėsėš Kunigaikš
ertimas ne blogas.
tystės Varšavos, gyvento
| Sude Konstantinopoliuj
Katekizmas a pi e
jų neklausiant, ar jie nori
(Turkijos
sostapilėj),
peralkoholių.
Iš prancuprie Lenkikijos priklausy
ti ar ne, prikergta prie ku klausinėjant kurdų vadovą žiško vertė J. P. Kaštais girnigaikštystės ir lietuvius Ali Šamilių, tasai šoko ant^tuoklių v uodo. ShenandoSuvalkų gubernijoj gyve klausinėjančio jį prokurato- *\ Pa.
nusius, be atžvilgio ant riaus ir įleido jam savo dau- Čia autorius mokina, kas
tiesų ir teisybės. Masko tis į gerklę ir laikė tol, kol y a alkoholius, kokiuose gėlių armija, vydama Napo proku ra tori u s ne užtroško. ri mote jis yra. Kaip jis
”
| veikia ant žmogaus orgauiz-.

IŠ VISUR.

HAUJI RAŠTAI.

Didelis Ketvirtas Metinis
mo. Aiškinamos pasekmės greitai platinosi. Kol subė
Piknlnkas.
gę
ugnagesiai
ugnį
suvaldė,
girtuokliavimo, ligos nuo to
Chieago, Ui. Draugyste Liek Krisu
gemančios. Knygutė nau ji pridirbo nuostolių ant 30- ožiu turės savo ketvirta metini plkninka
i 3 d. birželio, 1906 m. Bergmanno darže,
dinga ir verta skaitymo, ypač 000 dol. Riverside, Iii. Prasidės 9 vai. ryto ir
priderėtų ją skaityti mėg — Pereitą nedėlios dieną, trauksls ikl 11 vai. vakaro. Grajis pui
stantiems apsvaiginančius,tai- laike dievmaldystos garsioje ki lietuvisska muzika ir bus visokiu vi
tinkamu zabovu, kuriu dar ant jo
. gi alkoholinius gėrimus mu pranašo Dowies Ziono bažny siems
kio plkninko nebuvo lygsziol. Pelnas
sų žmonėms.
čioje, užgimė muštynės pa nuo pikninko visas eis naudai kovojauožiu Lietuvoje už laisve Ir sutzelplmul
D r. V. P i e t a r i s (Sa našios į buvusias neseniai esaneziu ligonbueziuose bei kalėjimuose
vasis). Kova ties Žal kun. Steponavičiaus bažny- kovotoju. Nuvažiuoti aut plkninko ga
12 ui. karais iki W. 52 Avė., o ten
giri a i s. Istoriška drama čio, tik Dowies bažnyčioj re lima:
La Grange karais iki daržui: Metropoli
keturiuose aktuose. Išleista volveriai ne buvo darbe. tan eleveitoriu Garfieldo Parkan iki 48
Avė., paskui La Grange karais iki dar
kun. A. Miluko. Shenan- Pranašą, apalpusį, išnešė lau žui,
arba 22 ui. karais iki W. 40 Avė.
doali, Pa? 1906 m. 31 pusi. kan.
nuo kur La Grange karais iki vietai.
Meldžiame visus kuoskaillinglausiai at
Drama parašyta ne blogai.*
silankyti ir gražiai ant szviežio oro gra
Akcija ne nuobodi; tiks per
Negali dirbti.
žiame darže pasilinksminti.
statymui ant scenos. Drama
Komitetas.
Ponas Franas Kolacek iš
(1—V)
geresnė už daugelį origina Mounot Calm, Texas, pasako
liškų arba kompiliuotų, per ja mums apie nelaimę, kuri
dirbtų svetimų dramatiškų ištiko jį nelabai seniai. ,, Aš
Pajleszkofimai.
veikalų.
noriu jums pranešti, jog ma 'Pajieszkau apsivodimui merginos lieS o c i a 1 i š k a s klau ne ištiko smarkus mėšlungis tuvafles 25 ar 28 metu senumo; esiu
Kauno gub., dirbu ant maszinos tinka
simas XIX amžiuje. kojose ir rankose, kuris pasi ma darbe, turiu savo stuba ir 8800.00.
Pagal grovą A. de Mun, są darė baisiai skaudus prie Jei kuriai malonetusl atsiliepti, tegul
narį prancūziškos Akademi mažiausios atmainos oro. raszo adresu:Chas Laurynaitis,
jos. Vertė J. Uosis. Kaštu Kaip tik atėjo šaltesnis oras, Box 318
Piney Fork, Ohio.
- (18—V)
kun. A. Miluko. • Shenando- tai aš negalėjau dirbti
visai. Pradėjęs vartoti Tri- Pajieszkau savo vyro JonoKaniaucko;
ah, Pa. 19 pusi.
24 d. balandžio pribuvau isz Lietuvos ir
Grafas de Mun žinomas nerio Amerikoniškąjį Elik norecziau su Juo susieiti; 3 menesiai at
prancūziškas klerikališkai- syrą Karčiojo Vyno, pama gal jis buvo Penu. Pa.; paeina jis isz
gub., Raseinių pav.,Burkenu sod.
konservaty viskas raštininkas; čiau skausmus beveik ste Kauno
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
progresistų autorių raštų, ži buklingai apstojant. Po ke adresu:
Ursaulia Kaniauckiene,
noma, kun. Milukas ne išlei lių bonkelių mėšlungis visiš
Box 8
Loyalhanns, Pa.
kai
išnyko
ir
aš
geisčiau
pa

stu. Per klerikališkai-kond—VI)
servatyviškus akinius ir žiuri tarti šitą puikųjį vaistą vi Pajieszkau dvieju savo draugu Jono
ir Antano Kvedaro, abu Kauno
siems jergantiems”. Tasai Serafino
autorius.
gub., Telsziu pav., Inlaklu parap., ŽeAlgimantas arba žmogus turėjo reumatizmą ir gotu kaimo, pirmiau gyveno Brighton,
Mase. Jie patys ar kas kitas teiksis
Lietuviai XIII šimt eliksyras išgydė jį, kadangi duoti žine adresu: i
A n ton Buszna,
metyje. Istoriška apysa atnaujina visą kraują ir su
Cudahy, Wls.
ka. ' Parašė Dr. Pietaris. To teikia naują maistą visam kū Box 68
Pajieszkau savo brolio Jono Kolaszinsnui.
Kam
tik
trūksta
gryno
mas 5. . Shenandoab, Pa. 92
kio, Suvalkų gub., Marijampolės pav.,
kraujo, stiprių nervų, svei Garliavos
pusi. "
parap. Jis pate ar kas kitaa
Yra tai užbaiga apysakos. kos išžiuros, stiprių raume teiksis duoti žine adresu:
Tilpo ji pirma ,,Žvaigždėj”, nų, pilnos sveikatos, tegul 738 Garden st.St. Kolaszinskas,
Milwaukee,
o dabar skyrium atmušta. vartoja Trinerio Amerikoniš Asz, Agnleszka Seleckiene, po tėvais
Apysaka parašyta užiman kąjį Eliksyrą Karčiojo Vyno. Brazauakiute, pajieszkau savo dėdės,
Kisieliaus, Kauno gub , Szileliu
čiai, skaitosi lengvai. Verta Gaunamas aptiekose arba pas Petro
parap.,' Leviszkio sodos, apie 15 metu
pabrikantą
Juozapą
Trinerį,
ji perskaitymo. Dr. Pietario
Amerikoje, gyveno pirmiau Scranton,Pa
apysakos ne blogos, vertos 799 So. Ashland avė., Chica- Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žinia
adresu:
go, UIperskaitymo.
Vincentas Seleckis,
132
W.
23
st.
. Chieago, III.
Pirmasis A m e r iPajieszkau
savo
brolio
Jono
Geslerio,
k o s Lietuvių Kata
Kauno gub., Sziauliu pav., Avizliu vol.,
likų kongresas lai
Papilianu parap., persiskyreme Grupe
Creek.lll, isz knr jis iszvažiavo in girias.
kytas Wilkes Barres mieste,
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine
Pennsylvanijoj 17 ir 18 d. Didelis ąpvaikszczioįimas adresu:
balandžio 1906 m. salėje Con- Sus. Liet. Am. XXI Seimo!
F. Gesleris,
Chieago, III., nedalioje 27 d. gegužio, 29 Fay st
.. Chieago, III.
cordia ant Washington uly- 1906
m. bus iszkflmingas apvalkszczioPajieszko
sau
darbo
prie sztoro ar
jimas,
gatvėmis.
Prgsidsjus
nuo
South
čios. Shenandoab, Pa. 96
ofiso 21 metu vaikinas tik ka pribuvęs
Morgan
ir
33czios
gatvių.
Drau
pusi.
gystes irKliubai katrie imsite dalyvuma isz Europos, turintis septynių kliasu
Telpa čia jau pagarsintas parodoje i n Corpore priesz apvaikszczio- mokslą, kalbantis lietuviukai, lenkiszkai, francu-ziszkai ir voklszkai. Reika
,,Žvaigždėj” protokolas gar jima apie 1 ar 2ra vai. po pietų, susirin laujantis
darbininko malones atliepti
kite In sales, szitu tautiecziu: L. Ažuko.
saus Miluko • partijos susiva nr. 330} Auburn avė., P. Šiliškio nr. 3321 adresu:
Mikolss Barkauskis,
žiavimo Wilkesbarėj. Dau Aubunr avė., J. Ruigio nr. 3301 So. Mor*
2453 116 s L- •
Kensington, III.
gan
st.,
K.
Liaudanskio
nr.
3117
So.Mor

giau knygutėj toj, nors ji gan st. ir T. Radaviczio nr. 942 33rd
Pajieszkau Domininko Giedraiczio isz
gana didelė, nieko nėra. Ma st., kur katrai bus parankiau, dėl susi- miestelio
įlekiu ir Justino Vssilisucko
tyt ji išleista vien rekliama- tvarkinimo, o musu marszalkos visoms isz kaimo Gudeliu, abu Telsziu pav.,
susigrupavima ant gatvių Kauno gub. Jie patys ar kas kitas teik
vimui Miluko-Kaupo parti praneszapie
ir ant Siu po pietų visi pradesime mar- sis duoti žinia adresu:
jos, bet naudos kitokios nė szuoti linkui State Street in South
Jonas Kniuksite,
prigulintiems į partiją neat- Slde Turner Hali; ten visiems nu 2464 Kensington avė. Kensington, III.
ėjus prasidės prakalbos, dainos, dekliaPajieszkau savo brolio Felikso Vait
gabęs.
macijos, muzika ir tt.

Draugysčiū^Reikalai.

Vietines Žinios.
—*

■ ■

-

Ant minėtos dideles ir gražios sales
telpa keli tukstancziai žmonių, todėl
apart imancziu dalyvuma draugyscziu,
kviecziame kuoskaillinglausiai visus lie
tuvius būti ir pripildinti ta ruiminga sa
le, kad pribuvus valstijos gubernatorius
ir miesto majoras galėtu matyti musu
lietuviu gražu būreli. Pribuvęs kožnas
buž užganėdintas isz geru kalbėtoju,
dainininku choru, dideliu ir mažu, gerai
iszsllavinusiu dekliamatoriu ir puikios
orchestros kokios daugumas norą girdė
jos, nes grajis lletuvisskas ir kitas kon
certu meliodijas.
Beredos vakare 30 d. gegužio ant tos
pacsios 8143— 47 South Slde Tur
ner Hali bus balius, teipgi grajis pui
kiausia orchestra Chieago. Vyrai su
mergelėms galės smagiai pasiszokti ir
visi gražiai iszrodytoje salėjo pasilinks
minti prieš iszleldima svocziu-delegatu.
Rengimo XXI seimo B. L. A.
Komitetas.

— Chicagoj vos pusė saliunų iki šiol išėmė laisnius ir
užmokėjo 500 dol. už pusę
metų mokesčių. 4000 saliunų dar šinkuoja be laisnių.
Dabar policijai prisakyta
versti šinkorius arba užmo
kėti už laisnius, arba uždary
ti saliunus. Tai dabar, be
abejonės, kelis tūkstančius
saliūnų uždarys. Pakaks dar
ir likusių!
— Chicagos miesto rūmas,
pastatytas su dideliais kaš
tais vos 1875 m. Jau griūva. Susirinkimas Tėvynės Mylėtoju
Dr-tes.
Dalį jo atsėjo sugriauti visai, Chieago, III. Vletiao 19 kuopa T. M.
o likusi dalis pati pradėjo M. turės savo mėnesini susirinkimą, Bu
griūti. Pastatymas gi- kašta batoJ, 19 d. gegužio 1906 m., 8 vai. va
kare p. J. Ruigio salėjo po nr. 3301 So.
vo su viršum 7 milijonus do- Morgan st., kerte 33czios ui.
liarių. Tuom tarpu Europos Visi sanariai ir norinti prisiraszyti prie
Mylėtoju Dr tęs, kviocziamiyra
miestuose pastatytos triobos Tėvynės
atsilankyti ant minėto susirinkimo.
laiko šimtus, net tūkstančius
19 kp. T. M. D. Komitetas.
metų.
Susirinkimas Žlnyczios.
| Bažnyčioj Austino ChriChieago. Nedalioj, S d. birželio. 1906,
stian Church, ant kertės Ohio 9 vai. po plotu, bus susirinkimas sąnariu
ir Pine str. laike laidojimo Žinycaios, svetainėje Northvreatern Uni■ ceremonijų, įlųžo grindys ir versity SettlomenVo, kerte Augusta ir
Noble gatvių. Ant |o susirinkimo bus
850 žmonių ir numirėlio kū apreikszta
žinios gautos nuo skyriaus vi
nas nugarmėjo į kelnores. duriniu dalyku, Washington, D. O.,
r: aus ateito Illinois, ir y vairia
Laimė dar, kad buvo negi sekreto
valstybes urcdu.delei uždėjimo lietu rin
liai. Nupuolę tik ne mal kos koneoijoa A patrikojo. Žeme galima
gauti dykai, reikia tiktai pasirinkti vie
iniai keli užsigavo.
.— Pereitos nedėlios rytą, 2
vai., ant ketvirtų lubų galvi
jų piovinyčių Nelson Morris
& (Jo. užgimė gaisras, kuris

ta, ir imtie&l pue darbo, kol yra laikas.
Visus sąnarius Žinycaios, ir abolnai
visus lietuvius noriausius apsigyventi
lietuvisakoj Iralioaijoj, ant so susirinki
mo maloniai kvieosia
Centralisskas Komitetas Žinycaios.

kaus, Kauno gub., Sziauliu pav., Gruz
džiu parap., Norvaiszu sod., gyveno pir
miau Chieago; turiu pas JI svarbu reikale
Jie pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
adresu:
Aleks. Vaitkus,
631 So.’Canal st
Chieago, III.

Pajieszkau>peivedimui merginos, do
ros, liuteroniszko tikėjimo, tokios kaip
asz pats vokietaites; laisskas bus kožnas
sugražintas atgal; geistina teipgi butu
gauti paveiksle; galima raszytl lietuviu
kai, lenkiukai, maakoltazkai ir angliszkal adresu:
Peter Rudzya,
11 Short st,
'
Lavrrence, Mass.

matyti, terškiriaht? akventad lentas Ir pa
prastas darbo die&auV Pasimatyti gali
me vien per laisz^us.f-j Bet, be Juoko, atstszaukite bent vienas, nes szeipteks da
nevedusiai mirtiTir, %broms-nenoroms,
danguj ožkas ganyti. Geras ir rubokaa.
K. R. Negrimorka, '
0987654321 TenjJW st^fcurkasnori, X Z.

Pajieszkoma
Oni Urbonaicziute,
po vyrui AndrluvteneiBuoelaitiene, gy
venusi pirmiau E. St.Louis, dabar ro
dosi Chicagoje teoesirnnda. A te iššauk
ti reikia in „Lie<ivoo’*,<todakclja.
Pajieszkau savo szvogerio Izidoriaus
Kvedeno, kuris gyveną, rodosi Baltimoreje ir turi užsfdejes ta'iuiia; paeina itz
Kauno gub., Raseinių pav., Pagra m u ri
tes parap. Jie pala ar kas kitas teikeis
duoti žine adresu,
Fr. Klimas,
Box 147
Uardwick, Mass.
Motiejus Btanynas, aurs ualandžio 12
d. užsimokėjo 81.00 pž ,, Lietuva”, teik
sis paduoti savo pilna adrese, kad mes
galėtume inmoketuJ pinigus pakvituo
ti.
įsa Vilniaus
P. Kozlovskis, profesorius
Giedojimo, Muzikos ir Tepliorystee.
Vakarais mokina po 6c. už adyna klie
noje 571 Noble ui., Chieago, 111.

Pranoszlmas.
Praszymas dėl Subankrutijimo yra su
dėtas kompanijų „American Rezerve
Bond” ir „Colionial Cecurity” isz St.
Louie, Mo.
Visiems kreditoriams reikes, kad kas
apie ju reikalus pa&irupintu, idant jie
nors aziek tiek galėtu gauti hz savo inde
tu pinigu
Komisija yra susitverusi kolektuotl
visus inmokesezius nuo tu kompanijų,
teip kad visi kreditoriai galėtu stoti isz
vieno ir būti apsaugotais.
Atsineszk savo knygas ir popiera« pas
Dantei Belasco, Advokate,
kambarys 513 Teutonic Bldg 171 Wa•hlngton st., arba
Stati jfodi, jo atstove, kuris yra nuskir
tas komiaijos kaipo ju advokates. •
Komisija
Ant. Slefsnovicz,
Dr. A. L. Graiczunaa
(18-V)

Reikalauju 1COOO darbininku bei ama
tininku, vedusiu ir nevedusiu žmonių
prie darbi} pabrikupse, ant geležinkeliu,
akmenynėse, geležies |r anglies kaslynese, kur nėra sttalko,'iAiszkuose, lentų
piovinycziose, rt|ga urnai jose ir viesznamiuose Chicagoje ir Vakarinėse valsti
jose; algos nuo 81.75 iki 82:13 ant die
nos; dykai kelione isz Ofoicagoe; 10C0 vy
ru reikia prie dajbu Washtagtono val
stijoje; algos 82.50 iki 84.00 už d'ena;
darbas misikuosę, piovfnyežiose ir pabrikuoee; kelione isz» Chicagos 12 ir 15
gegužio tik 8J3.00., P>gu% namai ir fer
mos — tiesiog žadėta žeme ten. Ateik
tuojaus arba raszyjr savo kalboj, indedamas už 2c. marlge atsakymui. Chica
gos Abelnas Terptautiszkas Biurą* adresis:
J. Lucas, Superintendetas,
666 Milsvaukee avė.
Chieago, III.

Reikalaujame visokiu darbininku,
prastu ir amatininku in vakarines ir pie
tines valstijas, in Illinois Indiana, Iowa,
Utah, Alabama, Colorado, N abrise o,
O rago n ir in kitas valstijas; mozcstls
ant dienos 81.75 iki 82.00; rudos kastynese, lentų piovinyczioM 826 ant mene'šio su gyvenimu ir valgiu, kelione dykai
isz Chicagos; duodame geras iszlygas;
prie akmenų skaldymo 81.75 ant dienos.
Teipgi tarime gerus darbus ant fermų;
mekastia 825 ant menesio ir gyvenimas.
Lietuviszkas Agentas arti Hetuviszkos
szv. Jurgio bažnyczios.
,
J. Maszanauckaa,
3317 So. S. Halsted st.
Chieago, III.
Darbai.
Praneštu lietuviams, neturintiems dar
bo, kad Jie važiuotu in Oregono valstija;
ežia yra visokiu darbu, kas kokio tik no
ri; mokestis nuo 81.75 iki 83.00 ant die
nos; lauko po 160 akru galima gauti kožnam dovanai. Kas norės areziau daaižįnoti tegul raszo, indedamas už 2c stempa
ataakymui, adresu:
Justin Rudaucz,
Oregon City, Oregon.

Kas nori ingyti nar*a ir randoe nemo
kėti kitam, tegul ateina pas mus. Mes
turime daugeli namu ir lotu ant parda
vimo, ant geriausiu Iszlygu ir mažai pi
nigu inmokejimo.
S. MąCK,
212 First st.,
Elizabeth, N. J.
Neįtark, N. J.
Pajieszkau savo draugu Petro Barono 102 Ferry st.,
ir Juozapo Gazono, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Girsutskoe vol., Krlnczinos
Pigiai ant pardavimo puikiai lotai*
parapapijos Auksztejinio sodos. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinia ad syta buezerne; parsiduoda iaz priežasties
ligos. W. F. Gola*zewikl, 595 8o. Hal
resu:
sted st. City.
Jenas Baronas,

58 Cheetnut st.

Lavrrence,- Mass.

Pajieszkau Jurgio Bendoraiczio, buvualo Skotljo, o dabar antri metai Ame
rikoje, gyveno Pittsburge, dabar neži
nau kur. Jis pate ar kas kitas teiksis
duoti žino adresu:
A. Naikus,
152 N. Bth si
, Brooklyn, N. Y.

Pigiai ant pardavimo šaitanas, val
gomu daiktu bėk kitokiu tevoru sankro
va ir sale szokiam*; biznis geras ir se
niai iszdirbtas ir ftokuslabn gera proga
prasigyventi; vieta; geraį(lietuviu apgy
venta, vienas bliokas nue koljardo. Ataiazaukti reikia adresu. 911 Indiana
avė., Sheboygan, jyis.
(25—V)

Pigiai ant pardĄyimą.,geroJo vietoje
Pajieszkau Matiejaus Mocksliuno Grisz- Šaitanas. Atsisza'ukt adrtsu:
kabudžio kaimo, trys metai kaip Ameri
Georgd KantMrt,
koje, atvažiavo les Anglijos ir rodosi gy 4931 W. 14lh st. j
Qsant Works, I1L
vena apio New Yorka. Jis pats ar kas
:
i1
kitas teiksis duoti žine adresu:
Ar nori gera ir (Mjraje vietoj
Kas. Balseviczlus,
%
Lota?7
8884 S. State st.
Chieago, I1L
Jei te)p, tai pirkiota ^'nt Auburn ulyPajieszkau draugo apsivedlssni, sugl czlos arba ant 33rd|ul. pgleszal ssv. Jur
gyvenimui. Vakar tik atvažiavau iss gio baŽDyczia. Lotai dideli, turi dvi
Europos. Mano dvasia suriesta su ki alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
toms laisvoms dvasioms. Kalbu kalbu ventoje vietoje, prieitai hetuviszka b*idaugiau negu reikia. Mano amatas — nyozia.
,
osmu amatininko meehaniamo ir uždir Lotu prekes nuo $900 Ir auffssbu ant dienos tiek kiek kas diena.
czlau.»
Mėgstu protestus raszytl ir raszau taip,
Bile lotai ui metu bus verti 81200. Yra
kad niekas ja nesupranta, užtai paršai- tiltai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
na dažnai priešą save protestuoti.
binkite kas norite Ingyti tėra, geroje
Gali atsitoaukti tiktai tekit. kuris iki
vietoje lota, |akol dar yra iu ko pasi
susu paskendęs naujose ir senose idėjo rinkti.
se. Turi mokat raižyti, netinginya, nes
Lotu agentai:
esu darban!; žmones girta, kad kruti it A. Otasevekis, 924 33rd st.
apatini (frau puse. Senumu kiek kas Feliz J.Wengierskl, 8187 8. Morgan M.
nori. Namuose gali mano kaa-dleapa- L M. Taaanevlczla, 8244 8. Morgan sk

Nauja Lietuvisska Restauracija
Slmano Kraujutaiczlo,
3317 8. Halsted et.
Chicego, III.
Czion pritaikomi yra skanus valgiai,
pagal lietuViazka mada. Meldžiame vi
sus lietuvius atsilankyti pas mus, o busi
te užganėdinti. Teipgi užpraszome ir
XXI Susiv. Liet. Am. delegatus, kurie
atvažiuos ant seimo in Chicaga, atsilan
kyti pas mus, o dstirsite svetingo priė
mimo. Su guodone 8. Kraujutaitis.
(25-V)

Naujas
Kaltūnas ir Hotells
JOZAPO PALIONIO
1059 Blue lalanti A ve nue
Chieago West oajde ant Strito Blendevnee
,
Uždėtas Motelis netoli Hojnevnes,
Numeris to namo ozonai jums paduoda,
Deszeme penkis deszims dovini paroda.
Už praszo lietuvis kad je a/tankitu,
Ne jeszkotu vietos terpo tautu kitu,
Lovos ten paklotas visad ko pujkiaual
Svlatcziui tinai prijima suazirdi giari ausi
Lenkimu ten prabūti kad netrūksta nie
ko
Wiii prižiūrėti Paliones apieko
Muzikantėj grajej ant visekiu Strlunu
Tenaj ko tanklauzej visad szokis būna
Grasus pakialejvej visad tur nakvine
Gi are istmiegu kajp savo tevine
Rita atsikėlė tejpat valgi gavna
O kad getras nori ir alos isz mauna
Taj mana tantiecze lūs brangus lietuvėj
Mana Szitie zodzej kad nebūt sopuvej
Praszom czion lonkitis mani pamatiti
Nes asz toks pato giaras kejk ir giari
kiti
Nes man be žmonių Stroszne i ra nudna
Mažu ter popere ir isz rejkszt man trudna
Butu czion Supratę vesi Amerikonis
Kas da sutvėrimas Jozą pas Palionis;

Aukos reikalams revoliucijinlo
judėjimo MaskoljJoJ.

Pulid Pro** Gnmt WorkraoM.

Banda dykai!

Banda dykai!

Gyvenk vienoj ir išrandavok kitą.
Už $2700 iki $3250
Pirksi vien} iš

50 Nauju dviem auksztais namu
ArU We«terz Electric Kozap., Sears, Roebuck <fc Co„ Natioaal M*lleable CMtlngsKomp., Winalow Broliu ornamentai laiku geležiniu darbe
ir amerikiniu sptrallazku dudu lasdlrblniu.
„

20,000 Darbininku Žmonių
y*
$300 įmokesties,
Lleklnya po IBS.00 kai menuetą, imant palūki drauge. Randoe B80.M
ant meneilo; t ar C kambariai! trioba en aukaztu ir 7 pėda ponamiu an
Įsilietais pamatais. Georgljos puszies apdabai; maudykla, sziltas ir aaaltas vanduo. Visokį gatvių pageriu linai I n taisyti ir apmokėti.
.
M TA ŪL. ir 48-TA Am.

Lotai
Granto Žemiškosios Bendrijos pa
dai yj e neužilgo pakils
vertfije.
(Dovydas B. Lyman, globėjas. Vlllard T. Blopk, iszdlninkar.)

Męs parduodame juos dabar po $450
lotą. $50 įmokėti, likusiejie po $10 kas
mėnesis.

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto,
IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandle? & Co.
110 DEARBORN ST.
Vietinis ofisas: 12-taul. ir 48-ta Am. Atdaras kasdien ir nedeliomis.
JAS. E. HILDRETH,
ūžmizda. Savinybes Skyrius.

Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.

Kaip Jau syki pagarsinome, negarsinaimedaugiau tu aukautoju pravardžių,
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti praszo mus kal-kurie aukauto
ji.

kas, V. Petkeviczius, A. J uodcšzka, J
Lieponis, J. Žulius, J. Krikszcziunas, V.
Kasparas, J. Isziiksuckas, J. Giedra, O.
Brokieoe, J. Tuma, P. Szimkus, G. Borduguose, G. Bucb, J. Križanauckiene,
Aukos „Lietuvos“ redakcijon
A. Spudiene po 25c; smulkiu auku 50c.
atėjusios.
Viso 820.60. Aukas skiriame L. Soc.
Isz Worczester, Mass. J.Pauliukonis,
Dem. P*rt.
T. Rubikaa, J. Juszka po 81.00; A. B ti
Isz Baltlmore, Md. J. Vilczlnako szantais, J. Krallauckas po 50c; V. Bernotą
30c; J. Tumosa, A. Viznis, Ig. Klimas, pa 83.00; K. Zubaviczius 81.50; J. JuraiV. Narijauckes, J. Bukantą, P. A. Ja tie 81.01; M. Kilikevicrlus, K. Žolynas,
linskas, V. Jaudeigs, J. Gilius po 25c. A?Jsnuszkeviczlus, A. Matusevicziua,
Viso 86.30; iszkascziu 5c, pnsiunsta M. Bacrlnakaa, B. Maczys, S.Grigarauokas,J. Maczys,L. Žilinskas, K Mįkuszauc86.25.
kas, A. Szlekia, J. Kailius po 81.00; A.
Szlos aukos pa*Įuostos C. It. 8z. Milaszeviczius, F. Bakutis, M. Poszka,
kasierlul T. Dūdai.
J. Levanaviežius, L. (Karalius, A. Bro
, Isz Spiingfield, III. V.Feiferls, V.Ra- kas, A. Laukaitis, A. Pauliukaitis, A.
tuszinskas, K. Juraitis, V. Urbonas po Liogis, J. K ved e ra,
Vaitukaitis, J.
50c; M. Feiferlene, K. UUackas, E. Ur Bindokas, D. Biliūnas, A.MatuleviCiius,
boniene, J. Paltanavicze, V. Brundza, J. Vaitkuose, J. Liszevaki, V. AbromaL
M. Brundziene po 25c; vienas 15c. Viso tis, J. Mažeika, T. Margeleviczius, A.
83 65. Pinigai skiriami Liet. Soc. Dem. Bulota, J. J ana vieži ua, A. Šliekis, J.
partijai.
j
Vaisinis po 50c; P. Remeikis 26c; J.
Isz Baili meres, Md. F. Damokaitis Domkus, P. Jagminą, A. Jakubonis, J.
85.00; A. Venckaitis 82.00; V. Gaulis, B. Zubaviczius, J. Szalkauckas, J. Senkus,
Žolynas, V. Nemuras, J. Kaluszka, A. J. Bubinls, J. Paliulis, D. Gentila, J.
Ambraziejus, M. Kilikeviczia, M.Žilins Maskeviczlus, P. Maculaitis, P. Lau
kas, J. Butkus, P. Lastauckas, J.Lrikss- kaitis, J. Uszczikauckas, K. Kurlendscziunaa, J. Bindokas, J. Stalgia, A. Ja kas, K. Baltruszaitia, S. Stalba, J. Vi
nu le vi ežia, M. Bakanauckas po 81.00; A. dums, 8. Greimas, J. Dauaia, O. AuguNemuras 75c; V. Blelis, J. Saksviczla, levicziene, J. Racsius, K. Remeikis, J.
V. Lembernis, P. Vai ikonas, J. Siauru- Rinkeviczius, J. Rudzlnskas, J. Kalusz
saitis, V. Kljauoksa, J. Pecziokaitis, A. ka, A. Kitczas, V. Ne m ura, J. Kukleras,
Balsis, U Jokūbaitis, A. Siaurusaitiene, R. Tamaszauckas, J. Vtlczinskas, P.
K. Asilaitis, V. Btankeviczia, P. Ake Žaluieraitls, V. Kalakauckas, P. Baku
laitis, K. Janiszauckas, U. Vaiszniene, tis, J. Kaupas, J. Dailydonls, K. AbroP.Karalius, J.Ilakeviczia, J.Simaitis, A. maviezius, K. Abromavicziene, V. Ka
Bucinis, P. Aukszczlunas, J. Markolio- relai tis, F. Marcinkeviczins, D. Kitara,
nis, J. Ilgūnas, J. Marcinkev'.csia, J. Ig. Urboną, F. Družela, V Kijauckas, M.
Czesnas po 50c; V. Žalegirls, K. Urbona- Matulionis, J. Czesna, K. Kairys, 8.
viczla, A. Karaskeviczla. J. Paliųkevi- Ruszkia, V. Vaitukaitis, B. Mastaitis, V.
ezia. P. Jakelis, A. Klimas, V.Žolynas, Stepanauckas, M. Miežtnskas, P. Nau
J. Bendaravlczia, J. Baubas, J. Gurkite, jokas, L. Žitkus po 25c; smulkiu auku
8. Beniceviczla, K. Nesuras, A. Lapi 81.82; viso 844.84; atitraukus iszkasznas, P. Belbolaa, K. Benlūevlczia, V. czlus kolektoriaus 82 00 liekasi 842 34.
Kurelaitls, J. Gallnskas, T. Raiztmas, Aukaujama L. 8. D. P.
J. Miliauckas, J. 'Kalinauckas, J. Butk e vi ežia, J. Raugalas, K. Bubelir, J. Urbetas, A Szulczas, V.Czesnas, M.Senkus,
A. Dumszaitis, J.Tautkus, B Klaidini A.
Pallokovas, J. Varnelis, K. Brazaitis, 8.
Puolikas, P. Geležėlis, J. Budreviczius,
J. Czeanaviczia, S. Csesnaviczia, J.Alek
sas, M. Naujalis, A. Raulynaitis, A. Kutuliene, A. Pilipauckiene, M. Stasevlnila, J. Brazis, K. Miliauckas, T. Vašiliauckas, A- Mllevskis, F. Bridickas, M.
Durneikiene, M. Starszelskiųte, J. Pas
tarnokas, O.Marcinkevicziene, A.Stram
pas, J. Gliebua, J. Paplauckas, J. Radzinskas, V. Duden a, M. Stulgiene, M.
Akelaitis, J. Stroszevskts, M. Varvolis,
M. Skinmonlene, M - Bucznts, P. Gurk
ite, A. Karaleviezia, A. Damijonaitis, J,
Galkauckas, M. M e: taškai, A. Ulczinskaa, A. Kraksuckas, J. Radauckas, 8.
Urlakls, F. Btankeviczia, A. Juszkauckas, J. Tamoszauckts, M. Radaviezta,
J. Moeziulls, B. Bartnykai, p. ifliszinckas, V. Bendorevlczia, 8. Glrdziejauckas, V. Slavickas, T. Janoszar, P. Sla
vickas, O. Korsaitiene, B. Czelufzkas, OAlksniui*, M. Jucį u kana s po 25c; smul
kiu auku 81.25; viso 859 20. Pinigai
tkiriami L. 8. D. P.
P' -rga. Aukautojai praszo idant ti*
vardai butu pagarsinti apart „Lietuvos**
„Vtenybej*” ir „Viltyje”. Del iszvengimo paskesnių apsirikimu C. K. R. Si.
nutar* aukas tik viename, blle kaklam*
lalkrasztyj* tegarsinti, ka padarome
ežia, „Lietuvoje*'.
Fort. J. Bagoealus, Fis. 8*kr.
Isz Springfield, III. Aukos surinktos
J. Viszniauoko ir K. Btocikaua. K. Bakuczionls, A. Masteika, D. Szlekaitia po
81.00; A. Bziugžda, J. Bzlepavicsius, A.
Lekssas, A. Toczionis, F. Keturakis, T.
Jaunys, A. Vaailteuckaa, L Jokubeuckas, K. Masieikiene, J. Domkus po 5Oo;
J. Adomaitis 35o; A. Matrickas 80o: B.
Daraazkevicaia, J. Slezsvlczia, K. Bringis, A. Aszmotas. A. Praneviczia, J.
Mietelis, A. Szilelkiene, M. Denkevlozlene, J. Pranikevi c etas, M. Bukeviesieue, J. Mikuli*, V. Anokia, M. Navic
kas, J. Csesna, V. Czernlauckas,' T."Ga
linta, A. Žiupsnys, J. Dryžo, M. Kutas,
T. Kutas, A. Lingys, A. Klembanckas,
B. Lagūna*,' K. Lagūnas, J. Lench, J.
Liubtackas, F. Jurkus, M. Klembauokiene, J. Martin avycalua, J, Lauklnln-

Aukot nukentęjuslem 8 lietuviams
nuo žente* drebejimo San
Franciske.
L*wrence, Mas*. Lletuviszk* R. K.
parapija 85.00.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.
A. Le*niew*kta, 144 E.Houston 8t.

So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gandrelis; 287 3-rd Street
NEWARK, N. J.
▼. Ambraieviozla, 178 Ferry st.
A. Šienelis, 66 West St.
BROOKLYN. N. Y.
8tan. Rlnkeivicstus, 73 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczls, 131 8. Malusi
WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemsnuuckas, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN..CONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee Si,
BALTI MORE. MD.
L. G*wlta 2018 N. WMhlngton st
"Jonas Žilvis,' . 711 W. Lombard st.
PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2nd 8L
PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quar* S. 8.
L M. Maskeliūnas, 2137 5-th Av*.
ELIZABETH. N. J.
Dom. Boczkua,
211 First st.

. ffESTVILLE, ILL
V. S- Kreivėnas.

'
BROCKTON, MA88.
Petras Marcinonis,
63 Blandai*, St.

MINERSVILLE,
Juozas Ramanauskas,

PA.

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskaa, 2028 Peoria Road
WILKE8BARRE PA.
A. P, Aleck, 71 N. Hancock st
WOHCE8TER, MA88.
Ant Bernote*, 12 Harlem st. -

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

Mc KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St.
NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 524 East 8t.
MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis
Box 541 f

Keliaujanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
Joseph Petrikis,
S. J, Kasputis Felik. J. Gal minas
Stanislovas Valaskas.

Kur gali gauti „Lietuvą”
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimorej,
Bostone ir Brocktone.
Setai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.
E. Froomes,
73 Grand st.
ą. Diržulaitis, 155 Metropolitan avė. *
Philadėlphia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2-nd St.,
Jos M. Smolenski, 783 So. 2nd st
Boston, Mass.
F. J. Mackevicz, 83 Endicott St.
Baltlmore, “Md.
Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp & Camden str.
F. Bakutis,
521 Coldmbia avė.
Brockton, Mass..
Jonas Pocius,
14 Intervallest
Pas szituoe agentus r*’’ute „Lietuva"
už 5c. kas subata.

DR J. KULIS
/

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas ::::

3255 So. Halsted Street,

CHfCAGO, ILL

Gydo ligas motzbu, nixriiTTBnr»siMrx6M.
Turai limpamčias, vuuznuuslas ib lunu,

Knygų Kataliogas.
85 Gymnimo Vaizdeliai susidedanti iialtuonla
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas;
— Vagis; — Kas kaltas; — Gatves vaikai; —
Paparčio žiedas:— M tiko sargas; — Signalas;
— Keleivis. Chieago, IU. 1908, pnsl. 9S..15C
43 Pasakos U gyvenimo lietuviškų Vėlių bei
Velnių, aurinktos D ro J. Basanavičiaus, 4"0
puslap , Chieago, IU. ĮSOS m. Šioje knygoje
telpa keli tuntai gražiu pasakų: apie rota
(dangų), čykčiu, pekla; apie giltine, mara,
ketera, apie dvases (dužias), velnius, 'u vaidinimasi ir tu Pasakos užraiyUs ( kioie
kalboje kokioje buvo pasakotos Kaune guk*
pagal kauniečiu kalt*. Suvalkų gub. jagal
suvalkiečiu kalba,Prusu Lietuvoje pagal Pro
tu lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
ir tu Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nuslperka lia knyga. Preke neapdsr.... Jl.fSO
Apdarytos.............................................. .91>OO
44 H mano atsiminimų (su autoriaus paveik,
siu). PeraM Dras Vincas Pietaris, spaudom
parengė Dras J. Basanavičius, Chieago, 111.,
1906 m., pusi. SOI. Gražios apysakėlės U gy
venimo sodiečių................................... .'..7od.
©T Lietuvllkov Pasakos Y vairios. Dalis I. Surinko Dr. J. Basanavičius. Ohicago, Ilk, 1M
m. pusi. S80. Čia telpa UI labai gražiu, juo
kingo Ir žingeidžių pasakų. Kas Uta knyga
' turės, tam gera ir gražiu pasakų niekados ne
truks Preke neapdarytos.............. tl.Uft
Apdaryta.................... ......... ................ H £>O
68 Lietuviškos Pasakos Prairtos. Dalis IT. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chlcairo. III. 1909
pusi. 330. Teina čia ZOŠ gražiu, žingeidžių ir
juokingu pa <aku, beryjančiu kiekviena įkal
toje ir klausytoja............................. M 25
Apdaryta ............ ............................... 91.(10
60 Lietuviškos Pasakos Yvalrios. Dalis HI. Ra
rinke D-ras Basanavičius. Chieago, 111.. 1904,
pusi.333. Telpa čia 202 grašiu ir labai juokingu
pasakų
........
»!.!»«
Drūtuose apdaruose.....................
Sl.SO
70 Lietuviškos Pssakos Yrairfos. Dalis IV. Su.
rinko D-ras J. Basanavičius. Chieago. 1)1 1906.
pusi. 299 Telpa čia 334 lab^i gražios ir uži
mančios nasskos. bovljaučlos kiekviena sknitytoja ir klausytoja....................... .Cl.lžri
Drūtuose -pclaruose .............................91.50
07 Pamokslai Išminties ir Teisybės llguldinStl
Edvočių visu amžių Chieago, lik, 1899, nus>
ptu 18Ž. Szitojo knyKekėj telpa 188 gra
žios. juokingos ir išmintingos pasakaites Kas
■ori tnrftl gražiu, juokingu ir pamokinančio
skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, c tnrts
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo
kės duoti išmintinga atsakytus.......... fiOo
1OO Pasaka apie Kantria Alena, kurt p«r 23
metu vaikščiodama pasvirta daugvbe bedu ir
vargu iškentėja Cbicago.Ill. 190t.pusi.e6 .tJOo
104 RoblMoaaa-Krazlus. Graži ir morališka pa
saka. Antra pertaislta laida. Chicag°. IU.
ĮSOS pusL 99..... .................. ........'.05*
185 Žmogus Nepiiuškis. Verte IŠ švediško Nėris
Chieago. in..l8Se, pusi. 33. Graži apysakOš:
kaip turtingo pirkėjo sunua apsivedė su var
ginga mergina ir laimingiau gyveno už kiras,
sa turtingoms apsivedusius................. lOc

llskn kaimiečiu-, žingeidi norinčiam sustos.
tinti an bartu Ir sanlygoms gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; ji verčia škaitvtoja jausti
drauge su prislėgtais vargu žmonomis.... 15o
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Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

MARJA DOWIATT

z

LIETUVIU DAKTARAS

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

Kauno gub. Bsauliu p*wleto.

Chicago Medical Clinic

783 W. I8tk Street
Priima ligoniui kožna diena
nuo 8 iki 12 ryto.

Teiefonuot galima laatfciekvienoe
spttokos.

344 So. State St., Chicago, Dl.

Lietuvviszka Aparatu: Dirbtuvve.
Guodotinom* tautiškoms ir baž
nytinėm* draugystėms iszdirba:-1

Skaitykite ka sako Dr. L. LandesH!
'

.

I

.

Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje*."
.......
,
Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypafskai ar per laišką.
Ligas puslčs ir inkstų, kraujo It išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savLiazybę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsLieka 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.

New York City.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St.,

rie yra daug puikiasni ir gražiau* graj/na. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio,
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką.
Vargonėliai visur parsiduoda po J12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko
už $10.00?. .

LINKSMYBE NAMUOSE.

GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.
• Grajyjama maszina arba vargonėliai, bu
kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok
slo visokius marszus, valtcns, polkas, kad
rilius, gi esmes, dainas irtt. Labai naudinga
dėl giedorių, kliubų, draugysezių, veseĮių, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausisdalykasdel uzbovyjymosveczių.Muzika yra padaryta ant atskiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volelius už dyką, bet jų galima
gauti nuo musų kiek kas nori vo?5 cen
tus už voleli.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo
kelių atskiri kataliogą. Sveria 13 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 augszcziS-. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.

Dcirtinp^
o

t •

,

b

,

^0

Morris forst & co.

penkis svarus. Isz viso yra 73 t

Mes esam* paganeje po visas Suv. Valttijaa, kad parduoda
me geresne degtine pigiau negu kokl-nora kita firma ar degtines
krautuve Amerikoj.
Mes apmokame visas siuntimo lesias (kautus) in rytus Iki

Ei'

pirkėjas parsislunsdinimo lesias galėtu aptooketl..

Orderiuojant siunskite pinigus registruotame laisike ar per
Money Orderi ant vardo Morris Forut Jt 4_'o7Cor. Seconil

*^1.

Avė. & Snilthfleld St., Ptttaburg, Pa.

Parsisiunsdinkite musu privatiszkaji prekių surasi*
bame visuose kalbose.

C0R- 8EC0ND AVE* * M”THFIELD STREET

pittsburg, pa.

AR LINKSMA TAVO NAMUOSIA?

PASARGA. Tvip-gi M parduodu laikrodėlius, armonikas, ir kisaėUus tenoru». Lietuviikas
Katzuooab koin&m dykai, kuris prisius savo adresą ir uš porą c-iitą ■ msM*ę dėl pačto kaltų.

Ant 17 Akmena

GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

Traukia dantis be

jokio

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba gyarantuoja.

JOHN S ELIXIR

Užgydo visas skilvio ligas. negromuUavima.
negalejima valgyti, skaudejlraa krutinės duoomkete ir szonuoee, atsirūgima vėjo ir negar
džių skystimu, gurgima ir Užpūtima viduriu,
ėdimą rėmo*, jautime lyg guzą arba kamuoly
gerkleje ir negalejima jo nuryti, suspaudime
szirdies, gumba, vėmimą rytmetyj ir atsikosė
jimą tiraztuskrepliu, kartais labai pajuodavu
sia, prikartejima bume*, diegly, greita pailsi
ma arba trumpe kvape, skausmą viduriuose
tryda, apsiveiusy, issakyjusy Ir skaudama lie
tuvy, bėgimą kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plau<-ziu, szirdies plakime,
negaiejlfoa miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, p ypatingai po pietų, pabalime
»r pageltonavima veido,"»*vaigima ir skaudė
jimą galvos ir daug kitokiu nesveikumu, paeinaneziu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors
viena isz viražui paminėtu kenkiu, tai tuojau
oederiuok Jobn's Ellzlr gerlause gyduole nuo
skilvio ligų. Gaunam su viysz 300 padekavonhi
ant nedeUbs. Preke 11.00 už butely, e buteliai
už *5.00. Vidariai turi iszslliuosuoti mažiau
siai syky ant dieno* ir jeigu to nepadaro, tai
jie yra nes veikt Naudok John'* Ltvar Pili*,
nuo vkiurtu užkietėjimo, tiktai 2sc už skry
nele. *Indek pinigu* in gromata ir adresuok

C. Bentson,

P. H. box 655, Chicsge, III.

Kieelslor Witch Co..

Gyduoles nuo spuogu, pilnai iszgydanezloa, tik už 82.C0.
Jei nusilpneje plaukai slanka, r*ti,gal
va pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdinta*; preke
lik 12.00.
Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelink
toliau, vartok jas dabar, ne* toliau* Ju
preke bu* triguba. Norintis atsakymą
gauti *u rodą, toprirunosi* 10c. stempomi*. Nuo musu metodo* tukstanoslai
pasigelbejo. Paraszyk sinkiai k* nori.

Koenigsberg SpeciaJlsts,
Box 106, No. South Elfht Btroet, W!lltaratb«r*
Brooklyn, N. Y.

Brukuojamos Masslnos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Maszina.

Vyrams Tiktai!

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chicago, Iii.
InelimM Dykai.

kurios iks*iol*i pr*k* buvo 110.00, dabar
ja galite pirkti už............................ $6.95
Mat mes nupirkom* szitu mesimu
1000 iss vienos subankrutylusio* firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti Jas p
esi. Maszinos yra naujutėlės, tik k*
e fabriko paimto*.
Kas reikalaujat* gero* drukuojamo*
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
ne* kaip szi 1000 Tssparduoeime, tai Jau
kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jo*
kasztuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite ji* po 16.95 pas:
A. OL8ZEVSKI,
M2 33rd St.
Chicago, III

iss Havanos, o to*sigams gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau su-tatnista kalbėti negaliu. Lik
veika* turiu skubinti*. Prie to JI* turi,
Enikiu sale dėl veseliu ir mitingu ir palauso kiekvieno, o y pači už tlumoesiu
susi kalbat! angliukai. Ateikite pas ma
ne, o au Jum patarnnustu už d vka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausi* nakvyne.

Petras 8x1 aki s,
8321 Anburn

Chicago. Iii.

(Tarpe 33-io* ui. Ir 83-io Pi.)
Telephunas Yards 6011

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor it

Ui.

Chamber of ComiMrce Bklg. Rmd TM
8. E. Corner LaSalle A Wa*hlngton sto.
CHICAGO, ILL.
Telephone Malu 8642.
Wlenintelis lletuivys adivokatas, balgąi
mokslą jurisprudanclloeciion Amerikoj
Weda prowa* kaip oisrilisska* teip ir
kriminaliszka* irisuose suduos*.

Bes. 3112 S.Halsted arti 81 mos
Tel.Yards 8046

Dabar yra Laikas Pirkti Gerus
ir Pigins Lotus.
Ant Auburn avė., prieszai Szy. Jurgio
Bažnyczia, terp 82 ir 18 ui. Yra ozia 12
lotu prieezai bažnyczia ant Auburn avė ,
teip gražioj* vietoje ir prie placztos ulyiloa, kad geriau vtoeaae mieste negali
ma rasti. Ant Abnrn avė. dabar deda
cementiniu* szalitaktn* ir inveda van
deni in kiekviena lota, teip kad pirku
siam lota Jokiu lėzkaasczln daugiau nė
ra. Lotu prekes *500 Ir augsteziau.
Kaa norite gauti pigiai, geroje vietoje
lota, pasiskubinkite, net tiktai 13 lotu
yra ant pardavimo. Juo* netrukus žmo
na* iszpirks ir paskui -bus jau per v*lu.
Pirkite tuojaus. . A iššaukti reikia pas
A. Olssevski, 020>33 st., arba pas Fel x
J. TVengierski, 8337 K Morgan st.

LIETUVOS ŪKININKAS

Petemyk stebuklus Oiteologijos
>,
„
Fiziologijos
n
„
Neurologijos
i
m
,,
Patbologijos
Mokykis pradžią žmogiuko* rasos nuo 1401 52nd sve„ GRANT WORKS,ILL.
lopszio iki grabui.
Pirmos lUlasos Saliunas ir
Milžiniszkumal ir keistumai gamtos.
Atdara kaadien nuo 0 ryto iki U vidurnakeilo. Offisas suradimui darbo ir rodu davimui.
Papraszyk dažiuretojo prie dura lietu visiko*
Asx parūpinu darbu kožnam lietuviui
Knygc* visai dykai I AteUzaukit niadieu.
844 South State St. »rtl Harrison pas mane ataiszauiuMiam ir visame rodą
CHICAGO, ILL. .
duodu dykai.

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*
Offisas atidarytas kalną dieną nuo 10 ryto Ik! 4 po pietą Ir vėl
šuo 6 Iki 7 vakar*. Nedėliosi Ir šventadlenom nuo 10 Iki 12.

1

Chicago Medical dinic,

344 S/State Street,

arti Harrison ai.,

CHICAGO, ILL.

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
ir leisti jai įsisenė^per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo
sergančio, ir ant galo nori-būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.
<_
L
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nufeisdami atsi
sako?
<
Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei
škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos, šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų,kuriųniekur kitur nėgalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltinluSveikatos.
Lsegydyta nuo
įlydyta* nuo
Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moterįsakos vidurines
tr^umaUsmobol tos ^Koniams,
matyt iš daugybės padėkavonių U<os.
utetoenęju8io> vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- M. Vldlcriene
Jon^zabukevicce stitutuijpagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, Westwood,
N. Y.
Box še,
paduudame čion; kelias:
Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manys, prastos žmonos
lirdlngą ačiū uė Ugydyma manęs nuo nereguilarilkoa mėnesinės, varginusios mane per 6
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimą* galvos Ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi
apsistojus baltosios vėl mane talkiuo. Per vi
są tą laiką perleidau daug visokių daktaru Ir
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet
veltai ir tik kada aprėžiau savo ligą jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai iėgiiau, imdama tuos vaistus, ui ku
riuos siunčiu Tam Is ta t ėirdingą padėkavonę
T. Vyslockienė.
7* Saratoga St,
Coboes, N. T.

Dauggalis Profesoriau ir Specialiste:
Su liuksma rinliin praneėu Tara tatai, kad
calu visai sveikas ir liuoaas nuo reumatizmo
akaušra ų ir dieglių pečiuose, raukote, kojote
ir strėnose, kurie mane taip būro suvarginę,
kad vos paėjau; perleidau daug daktaru vadi
nusių save specialistais, bet vis be naudot, kol
nedasigirdau apie jųsų garsųjį Institutą, per
kurį pilnai atgriebtai savo sveikatą, ni ką eslu dėkingas lt Širdies Dral K. C. Collins. ve
lydama* pas jį kreiptis visiems saro tautie
čiams. Išgydytasis,
Augustas Bpkla,
1445 Hudson 8L,
Allegbeny City, Pa. *

Mielu Profaaorisu:
Praneriu Tarautai jog erių pa*velkps ii 11Ci, nuo kurios mane gydėte — pertankaus
piaimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nubėgimo sėmens nemigos, nerv lik ūmo,
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpnėjimo
kaip yra apralyt* Jąsą knygoje ant pusi 98
Vadove* į Sveikatą. Jūsų s pečiai likt vaistai
mane galutinai iigvdė Ir dabar džiaugiuosi U
savo laimingo ėetmyniiko gyvenimo Dėl artymo meilės noriu litą pagarsinti apie tai saro
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo
sveikata ir bątl laimingai*.
Fr. Man dinas,
*
Bos 326,
Mystic, IJTO.

Linksma Naujiena.

Mes partrenkame dang sznekamu maszinelin ir parduodame už labai maža
preke; massineM ir 10 rekordu tik už
810.00; teipgi gdMma gauti rekordu szn*kanetiu ir dainnajancta lietuviukai. Be
to mes turime dtaokivmiuztklu, armoni
kų, maszinellu geomotem* drukuotl vi
' KOZMINSKI & YONDOKF,
sokiu gatunku dklabni žema preke tik
per Liepos rneomi; pitfkui pardavinėti73 Dearborn st.
me vėl pagal paprasįm prekes. Todėl
Btnklerlal.
palTskublnkite, ikiee Ma* pirmesnis, tas
Mes skolijame PINIGUS ant turt«nygeresni*. Adresas, ta
biu ir Jei tu rengiesi turtenybe pirkti
J. 'F; Bufiker,
mes su džiaugsmu prlgelbesime, pasko
General Delivery,
New Havąn.Conn.
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikim**. Lengvos (sąlygos. * Agentai
apmokami dosniai.

CHA8 JURKUS,

New York ABrooklyn, U. B. A.

virsk* alų, gardžia

Apgarsinimas.

Kaip busi ChlcAgoj tai atsilankyk |d

Prot. J. M. Brnndza

*

Maszina Odeli Typewriter No. 4,

Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera
užeis* ir svetinga priėmimą ra* pas Juo
se Wilkauski, turtingas ar beturtis; rodą
kožuame dalyke. Degtine ir alns pai
ku*. Neužmirszklt* adreso:
J. Wilkovikl,
118Grandst.,
Hoboken, N. J,

JOHI'S SUPPLY HOUSE

Naejuas!?■” IS'*’?1
paaekmlnglausL gydo daugyba
ilgu. Plauku tikrai ataugina, slinkimą, plais«a*as, papucvka* ir daugel kita ligų *u naujau
Šia budu Radtkal gydymas, paraazyklt* pas

-

Kaulai kur tu
begi? Nugi pas
Petn^Szlekl nes

^^>£bai fsgtroąjįkes, o
p*s ji galis** etol** badyti, a*i Jis turi
Mriku ir azalta ba-

lerius, ausukla sunku
mas Ir nustatomas, vy •
rinkas ar moteriarka*,
ilk auksuotas, dvigubi
“Htlrting"
lutaąėaž,
ĮsSeisi iealrrieikuetaa.
[Tikrai eurai laika rodo

Tikėk Gerom* Gyduolėms.

CHICAGO, ILI

T/Avlrnlvr!
lorKoly!

Editon'o Phonograph’al palinksmina kiekvieną, geną
ir jauną girdint kaip puikiai visokia* melodijas grajina, dainas dainuoja, aekliamaoija* kalba, ir ką pat s
nori įdainuoji arba įkalbi, o Phonogrspb’as žodis į žodį
iiduoda tuom patim balsu.
Yra tai XX amžiaus geriausia ir praktiškiausia mažina gimus iiradCjo
Th»ma8 A. Editon’o. Katoliogą Pbonographą ir Recordą prtoiuočiu kožnam
dykai. Reoordą turiu.14 kalbu, tarp
tų ir lietuviškų. £*?i lasiau darni kataliogų, pridėkite asarisą prisiuntimui.

900 Central Bank Bldg, Cblcaffo.

OFFISAS—Kampaa 81-mos Ir
South Halatod Gatvių ::::::

Kal-

Morris Forst dc Co.

Bį’

Virvina!
Vynas!

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

Nerviszki Vyrai.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti ajba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymų, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs
'
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
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, nusistoj imą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar puslčs ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulčs.

^ew Yorko ir in vakarus iki Chicago* ant pirkiniu vlrssaua 85.00.
jį Jeigu parsieina toliau siunsti, duodame 10 nuoszlmtl, idanttuomi

laikantis;
gvararv
tuntas ant 25 matu.
Ssy laikrodėly pariesstmeO.O. D. amt kiekvtaao adreso, *u psve.vjimu lasegzamlneou. Jeigu bu* toks kaip tusiaūse, ažrimckek expre**i 00 70 lt atvrz.mo
teasta* ir paaiimk laikrodėly, >1 ne, atmokėk
ae vieno cento. Atmink, kad už teki pat laikro
dėly kitur mokėsi *®'JQ. Prie laikrodėlio dur
pnoedima 14K auksinta labai grižu leaoiugely
su kompasu dykai.

Vyram* ralkalaujantlam* pagalbos prlslunalu
kopija garsaus recepto dykai NeO.O.O.
no apgavlngu* valetu*, tiktai recep
tą. jPtrttaitMtf nia patnrga
*
ATSARGIAI.
Šri peaarga yra vyram* sugriautu nervlsaku sistemų, kurie per savo jaunyste* klaida* ja
papilde. Klausykite mano patarime. Sustokite
banda patentuotu apoavingus vaistu*, elektriszkus diržus, ‘'specialistus" ir kita* aedkuiu* b*
vertu gydymu. Nao diržu nepagysiu*, o n uolė
tai vartodami vaistas sulaikysite pilvo žlebcsiojina, užnuodinsite visa sistema U padarysite
savo liga neisžgydoma.
Daug metu aas kentėjau savo jaunyste* klai
das, Mrrisskums, naktinius tekėjimus, skoka
vyriszkumo, silpna atminty, stok* ambicijos,
nenunama, gėdingumą, sireau skaudajlma. visatlny nusilpimą ir tt. kaip paiksra* pirkau ir var
tojau visokias patentuota* gyduoles ir viską ka.
tik iszgirde*. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti in Eropa pagelbos jiauiroU pa* garsu daktaru,
kur* mane ir iszgyde.
f
To daktaro receptą, pagal kurį man vaistai
buvo užra*xy ti. an ir dabar tarta pa* save. Kaip
tai suaku yra pagyti nara tu ligų mz žinau iss
patyrimo, todėl aas noriu ir kitu* pagelbsti. Ka*
man tpraszy* *avo ilga, aa* jam pasiusiu užpeezatvtame lalsske to recepto >opi)a tu patari
mai* dykai. Asz jas gavau atimtus laistau iss
visu salo* sielis* krantu nnOvyra. kurie raino
kad Imdami vaistu* pagal ssy reoepta viaiszkal
pagijo, teip kaip ir an.
Recepte užruzyti stipru* bet nevodlngi vai
stai ir reoepta* teip paraazyta* kad vaistus gari
ma gauti kiekvteaoje geroje aptiekoje už mažu*
Rnigaa Gavę reoepta. Jei nenorėsit* patys eiti
aptiek* užateliuoti vaistu*, tai pamaukite
man, o a*t jum* juo* ogia Chtoagaje paalraplng|"ir prisiunčia. A*s nesu nešta O. O. D. ksd
iazviltoti nuo jus pinigu*, arba Mrductl Jumis
vaistu*, kuriu jus nenorite. Jeigu patempsite
mane kam* nors a*«ei*lnga, galit* tai paganyti
šiltame paeziame lalkrsszlyje.
7 Szi paaarga gal n*bu* daugiau garsinama,
taigi raižykite man ssisndlen, o gausite to re
cepto kopila ir reikalingu* patarimu* dykai
teojsu*. Ssy pasiulltfma asi gailu atlikti be jo-«
ktu jums kasitu. Adresuokite;
f

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

P1TTSBURG, PA.

H

Įima gauti sekanežiuose kaliniose: su lietuviszkomis Iitaromis, lenkiszkomis, maskolisZkomis, vokiszkomis,
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomts ir sksndinsnriszkoniis. American,
maa®na yra viriir finonia kaipo geriausia ir parsiduoda po
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už >6.75. Kas nori pasinauduoti
isz tos pragos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus ariame
11 aikraazrirje, tada, preke bus aydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz
kalno, .tegul priMunczia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti i
visus krasztus svieto.
Pas mus galima gauti visuokius tavoms, kokius kas tiktai nori ir pigiaus
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų.graž| kataliogą kiekvienam kas
prisius savo vardą ir teisingą aaresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

DENTISTAS

Slvvinp^

COR. SECOND AVĖ. A SMITHFIELD STREET

Ef^Lalirodelts
Laikrodėlis
Patentuotas re* u He

litaros ir ženklai.Tą masaną ga-

Dr.O.C.HEINE

Chleago, III.

M. J. Damijonaitis
3108 S. Kalstei S t .J Chicago, Dl.

Musų Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter dnikavojama maszina yra reikalinga

iazdir*

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dirlsion St,

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA

dėl kiekvieno žmogaus. Su ja
galima drukuoti teip greitai
fražiai kaip su maszina už
loO. Kiekvienas be jokio mokslo gali su ja drukuoti ir visokiuose kaltuose. Maszina vra
pieta į puikią skrinelę ir sveria

Gnodotiniems Kuntgrani

ba>-Kapas, Arnotas, Dalmatl-

darbu butu prideraneziri atliktu Ir tuom susseipti sawo taaitetą, paveskite ji tikrai
lietutraitiri,

A

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą
turinčią
puslapiu
ir 24 abrozus.
Tą
nesigraudysite
Teipgi82turime
didesnius
vargonėlius
poknygą
vardu perskaitę
Coacert Roller
Organv ku

[

Kat'uu<-s, Amorikoaiszkas
[kua, Albas. Stulas -ir wi*tu bai> nyrintos paredu. V u®k i darbą stWellawas, Szarpas, Juos
'lieka artiatiszkai in laihą.
tas, K ak ardas. Ženklelius,1
' Noradanroe euodotum Dr-tes,
Kepures Ir dėl MarszalkuJ
parėdus.
<_________ arba gnodotini Kunigai, kad Jusu

Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo
žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Didumu: *K z 11 ratilą 16 p*aią. Amerikoj ant
metą 0U.0O. Kam lepi Lietuva ir žinoti ku
dubu tenai* dedasi, tokuulraljrkite LIETUVOS
ŪKININKĄ, jame talpa tetaingoe iinlot ii vlaoa
Ltatuvoa Ir kitą kraitą aviete. Kai neretą atrašy
ti dėl savo draugą Tėvynė j gyvenančią, metą pre
kė
Auaerlko vienu n u m. dėl pametimo 7 et
Agentu: AI. -J. Dsmi jonai t i a, P
aio»
*t- chieraoo, iii.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbftjo nuo kurios iš Čion paduotų ligų, k. a.; Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežūlio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurines si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėįjmp—Negalėjimo, Netikusių sapnų,
N u bėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno siųiykimo ant kūno ir proto, kaipo
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu.
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių neregnliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojau^ į šitą
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris^ūžtikrinęs
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl,"bet pasijautęs nesveiku,' tuojaus šaukis ti
kros pagel bos.
Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c S tam poirs persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof.
Dro D. C. knygą, 128 pusi..,,Vadovas ’ Sveikatą”, kurioje raiti aprašymą visų ligų. Toji knyga yra
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli koiioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.
Kam sirgti ir varginti savą jei lengvai gali būti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 1401. 34.(1 St., Nei York City, H. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai offisas (tarp Broadway ir 7tos Aro.) atdaras kasdien nuo 10 Iki 5 vai. po pietą.
Vakarais: Utamlake, Seredoje |r PitnyžtoJ* nuo 7 iki 8 vaL
Nedėtoms: nuo 10 vai. ryto Uu 1 vai. po plotą.

