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Kadangi caras pradeda ne atsitiko, buvo via vien maži vien privertimui Japonijoe Žydai krikščionys kurpiai Jo kaimynas gi, baronas prie R.-katalikų bažnyčios,
joks randas neišdrys, jeigu
pritarti
vidaus ministerio susirėmimai maži} kari u me statyti lengvesnes išlygas. per sueigą išrinko tam tikrą Hahn sunkiai sužeistas.
turi kreiptis į klebonus arba
tik visi kareiviai laikysis vie
Buligino
apdirbtam projek nės dalių. Iš nyk Linevič Iš tikro, vienog, nė Vokieti- komisiją, kuri rupimus jų
filialistus, kurių parapijose
Revoliucija Maskolijoj. nybėj. Ant Kaukazo susiIš Pilviškių, Suv. gb.. jie gyvena.
tui sušaukimo žmonių atsto gana smarkiai stūmėsi pryša- ja, nė kas kitas, nė Amerika reikalais.
buntavojo
kareiviai
saperų
Užrubežių laikraščiai pra
kin, bet dabar žengimą pry negali turėti didelės įtekmės Suštraikavusiejie p. - Beke Pas mus liūdni daliar lai 2) Klebonas arba filialineša iš Maskolijos žinias jau regimento ir išmušė didesnę vų, vietoj Buligino atidirbto takin a|«tabdė; nežinia, ar
ant sandaros išlygų: Japoni šo dirbtuvės darbininkai terp kai, vyrus nuo 19 iki 48 me sta, kuriam stačiatikis išrei
projekto remia reakcijoniene apie minių pasipriešinimą dalį savo oficierų. Matyt,
persitikrino,
jog
nėra
vilties,
ja
galėtų bijotiesi vien An ko kito reikalauja, kad dar tų ima kariumenėn; vyrus škia savo norą kataliku tapti,
netikusioms caro valdžioms, oficierai nenorėjo eiti iš-vieu rių apdirbtą, pagal kurį at kad galėtų ja|M>nieČius iš jų
glijos, ir tai ne vienos, bet bo diena tęstųsi nuo 6 vai. veža Mandžurijon, — pasili visupirmiansiai turi klausi
einančiame Maskolijos seime
ne apie pasipriešinimą laivy su savo kareiviais ir už-tai
sudrutintų pozicijų išstumti, ta susirišusi su Japonija, Jos ryto ligi 44 vai. vakaro ir kusios su mažais vaikais mo nėti jį, ar sąžinei liepiant, ar
nas jurininkų, kurie visgi teisingai juos kareiviai nu žmonėms veik nieko nepripa
kad duotų į vai. laiko papu- terys baisų badą kenčia. By iš vidurinio persitikrinimo^
žinta, vien dar labiau išpla arba gal bandydamas žengti mierių nestabdys.
buvo apšviestesni už žemės baudė; nevisur, vienog, teip
prytakin,
jis
stengėsi
vien
sryčiuoti
ir 1 vai. papietuoti, ra ataros žiūrint į senas, žila ar dėl kitos kokios priežasties
tinta
biurokratijos
įtekmė,
kareivius, bet ir apie pasi spangį buvo oficierai, kaip
ištirti
paskirstymą
Oyamos
kad
subatoinis
darbas pasi galves moteris,likusias be pe geidžia prisivienyti prie ka
tai
Buligin
atsišaukė
prie
ca

priešinimus net tvirčiausių kur jie tikrais draugais kar
Isz
Lietuvos.
liaukai daugelyj talikų bažnyčios. Leidžiami
pajiegų.
Ir
jaĮtoniečiai
ne

baigtų
anksčiau
j vai.. Al nėtojų.
ro
su
prašymu,
kad
jį
pacaro sosto apginėjų — žemės eivių pasirodė, eidami su jais
vietų
nesėti,
kituose namuo motivai tik iš persitikrinimo
žengia
prytakin,
todėl
Mangą
padidinti,
sulyg
darbinin

liuosuotų
nuo
vietos
vidaus
Tokiuose regimenkareivių:
net pasigarsinę iš-vien.
Iš
Vilniaus.
se
užsėtų
nėra
kam nuvalyti. ir sąžinės liepimo. Paskui
džurijoj
gana
ramu.
Rodą,
kų
darbo;
mokinius
priimti
plėšimais, užmušystoms, žiau tuose, kur oficierai ir karei ministerio. Caras dar jo neLietuvos
stačiatikiški
po

Pilviškiuose
pasitaikė man klebonas arba filialista turi
susirėmimai
atsitinka,
bet
dirbtaivėn
nedaugiau,
kaip
rumu, bet bailus mūšiuose, viai eina išvien, jie nereika paliuosavo, kadangi neranda
pai
atliko
susivažiavimą
Vil

sekančią
regyklą
matyti: iM- surinkti reikalingas žinias
jie
maži,
neturi
nė
Jokios
ant
trijų
metų;
darbininkus
netikę susirėmimuose su sve lauja nė jokių bausmių bijo- kito, kuris jo vietą užstotų.
niuje,
aut
kurio
nutarė
vesti
jo
iš
klebonijos
namų pilvo apie y pa tą, norinčią tapti ka
svarbos
ant
tolesnio
karės
ir jų šeimynas turi veltui ap
timais priešais, kazokai — ir tiesi, ten nieks jų nebaus Buvo manoma, k^d vidaus
toliau,
be
pailsto,
kovą
su
tas
prabaščius,
kini.
Oliakas. taliku: a) vardą, pravardę,
bėgio.
- ,
rūpinti dirbtuvės daktaras:
tie jau išdryso caro valdžioms daugiausiai, jeigu tokius te- ministeriu tat* gareu* Tre
katalikyste,
kuri,
po
pasku

Prisiartino
prie
jo
moteriškė
Maskoliškas štabas garsi
išrinkti komisiją iš darbinin
tėvo vardą, buveinę, luomą,
reikalavimus statyti. Reikė gimentus iškels į kitą miestą. pov, bet rodosi, kad jis pats
na, jog dabar Lienevič turi tiniam caro manifestui pra kų ir darbdavėje tarpo, kuri su penketu vaikų ir grau (valsčius), kiek metų; b) ar
pabūgo
tą
urėdą
priimti,
ka

Garsus
Maskolijos
diktato

jo, mat, kad kas pradžią pa
apie 400000 kareivių; kiek deda platintiesi Lietuvoj, į prašalintų visokius nesutiki džiai verkdama, meldė susi- jaunikis, vedęs, arba našlys?
darytų. Pradžią tokią pada rius, Trepov, išleido visiems dangi tas dar labiau suerzin
katalikystę pereina daug sta mus; priimti atgal darbiniu- myĮėjimo, kad duotų nors Jei prisivienijantysis yra ve- _
išeinantiems tų žiponis, pagimdytų dar di jų turi Oyama, tikrai nežinia,
rė jurininkai kariško laivo laikraščiams
Čiatikių,
ką, suprantama, | kus, kurie atstatyti už daly kąsnį duonos jai ir -vaiku dęs.Yai pažymėti kokio tikė
kadangi japouiečiai slepia
„Potemkin”. Jie, rods, kaip Maskolijoj (į užrubežius Jo desnius pasipriešinimus ran
popui
žudo
ne
tik daug ave vavimą (MTeitame štraike; čiams, kadangi, kaip sakė, jimo antroji šalis, ar ir jinai
savo pajiegų didumą ir jų
matyt, pasipriešino be plia- valdžia nesiekia) prisakymus dui.
lių,
bet
ir
pelno.
niekas iš suštraikavusių dar jau nuo trijų dienų visi nie teip-pat nori priimti katali
^skirstymą.
no, kadangi nieko nenuvei nieko nerašyti apie darbinin Caras rengėsi keliauti į
ko nevalgė.
Kunigas tuoj
Ja(>ouiški
kariški
laivai
}>akę, be matomos priežasties, kų štraikus ir maištus, atsi Maskvą ir čia išleisti manife
Iš McišognloH, Vilniaus g.. bininkų neprivalo nukęsti; užriko: ,,ar negali eiti dirbt, kų tikėjimą. Jei toki tėvai
sirodė
Si
I
mti
jos
pakrantėse,
'pilnai
atiduoti
darbininkams
turi vaikų, tai parodyti jų
pasidavė valdžioms, bet jų tinkančius kur nore* Ma?koli- stą sušaukiantį neva žmonių
lenkiški laikraščiai rugoja algą už štraikavimo laiką.
o
vaikus
ant
tani
y
stos
ati

į
šiaurius
nuo
Vladivostoko.
skaitlių, vardus,
amžių.
pa veikslas padrąsino net že joj. Kam gi toki uždraudi atstovų susirinkimą, bet rodo
Kovardaliuose, Vilkmergės duoti, tu, „balvonka", palei Ant galo reikia persitikrinti *
Mena todėl, kad jie nori ap ant prabaščiaus čiauykšcios
si,
kad
Mikalojus
į
Maskvą
mai?
Juk
laikraščių
pareiga
mės kariumenę. „Potemkikatalikiškos Įtarapijos, kuris pav., likosi nušautas vietinis stuve# Kur tavo vyras, tu,
apie prisivienyjančio krikštą,
no" jurininkų pasėta sėkla padavinėti teisingas žinias, nekeliaus, kadangi rūme, valdyti |>ortą Nikolską, kurį iš sakiuyčios pagarsino, jog
valkata# Užsidirbk, tai ne kur, kada apkrikštytas (rei
uriaduikas Matulevskis.
paskui
maskoliai
Turėtų
iš

kur
jis
su
savo
pačia
norėjo
garsinti
teisybę
ir
Maskolijoj
išduoda, mat, jau vaisius ir
nemokantiems
lietuviškai
rado pirkti, maskoliai turėtų išmo
tiesos nedraudžia.
Jeigu apsistoti, kelnorėse
Jau Įmukta diena, kaip busi nevalgius. Dievas nors kalauti, jei galima, pristaty
žemės kariumeuėj.
duoda
dvi
sanvaiti
laiko
iš

laikraš
dinamito,
kuris, kėti karės kaštus.
Kaune trūksta mėsos, dėlei sykį jus „pakorojo”, jus. mo krikšto metrikos).
Sekdami paveikslą ,,Po- Trepov ganėtinai tvirtas ir daug
mokti,
kadangi
paskui
nemo
„balvonai!” Ant tokio gra
tėmkino”, pasipriešino juri gali maištus suvaldyti, tai matomai, carui buvo paskir čiai užtikrina, buk. jeigu kautiems lietuviškai neduos mėsininkų štraiko. Miesto žaus sąjausmo „Dievo Įpėdi 3) Surinkus visas viršuje
ninkai Liepojoj ir Kronstad- nėra reikalo bijotiesj, jeigu tas. Nuo dinamito ir Tre Maskolijai reiks mokėti ka šliubų, nepriims prie išpažin beturčiai negali nusipirkti nio” žodžių, moteriškė pasa pasakytas žinias, stačiatikių
tikėjimo y pa ta, norinti prisite. taigi svarbiausiose vieto laikraščiai pagarsįs apie kur pov negali carą apginti/ nors rės kaštus, prancūzai sutin ties.
Lenkiški laikraščiai sau maisto, nesą žuvių ir na kė, kad jos vyrą paėmė ir į vienyti prie katalikų bažny
ka
ant
to
paskolinti
000
mb
se, kur yra dar likučiai Bal- nors užgimusius maištus. dar daugiau jam duotų šnipų
liepia kunigui išmokti lenki minių paukščių kainos (— pre Mandžuriją išvarė. Nusijuo čios, turi raštu paduoti, prie
Ii
jonų
doliarų.
ir
dar
didesnę
valdžią
pripa

Jeigu
todėl
Trepov
uždraudė
I tiko laivynės, kokią dar ca
škai. Vienog kunigas žino, kės) pabrango dvigubai.
kė „mielaširdingas” kunigė klebono arba filialisto ir
Tarybų
komisorium,
vie

žintų.
Apsaugoti
carą
nuo
apie
juos
laikraščiams
^da

ras gali išsiųsti svetur; Juo
ką daro: Meišogaioj nėra ne Smulkioji pramonė Kauno lis ir atsakė: ,,jeigu aš vi
toj
atsisakiusio
Muravjevo,
dviejų liudininkų šiokį noro
doji! jūrių laivyne nelošia vinėti kad ir teisingiausias jo valdžių per amžių eiles iš
mokančių lietuviškai, bet yra gubernijoje, -kaip praneša siems duosiu, tai nė gaspadi- apreiškimą:
caras
}>askyrė
Witte,
kuris
naudojamų
ir
skriaudžiamų
žinias,
tai
aišku,
kad
jų
su

svarbesnes rolės, kadangi ji
vien nenorinti lietuviškai kal ,,P. V.”, labai prasiplatinus nės
negalėsiu
išmaityti. ,,Aš, žemiau? pasirašusis
iškeliaus
iš Juodųjų jūrių išeiti negal, valdymui nesijaučia Įiakakti- u kęsų nė Jokia pajiega nega neužilgio
bėti, bet ir tokių yra mažiau ir kai kurios jos takos esan ,,Maspanie”, nė bėriams ne N. N. (luomas, amžius, šei
ji uždaryta, kaip alus butely nai tvirtu ir jis bijosi tų li; tas, kas galėtų išgelbėti, Washingtoną.
negu, paveikslam Varšuvos čios-vienintelis tūlų vietų turiu pašaro. Parapijonai it myniškas padėjimas) pneš
maištų/ Taigi aišku, kad to caras žmonėms duoti neno Maskoliški laikraščiai dar parapijose yra lietuvių. Meije
ūkininkių darbas. Teip: Sa Dievą užmiršo, neatveža nė
Pasipriešinimo liga užkrėtė užgimę Maskolijoj maištai ri ir, tokiu budu,jis Į>ata sau dabar stengiasi įkalbėti, kad šogalos (>arapija yra grynai laku valsčiaus (Zarasų pav.) šieno, nė avižų. - Sukudysiu kleboną N. N. ir mano pri
prašytus liudininkus N. N.
jeigu Jaįonija - j>erdidelius
jau žemės kariumenę; net ka daug pavojingesni randui, galą rengia.
lietuviška, teip. kaip Vaita arti 2500 ūkininkų numezga bėrius. Man didesnė „iška- ir N. N. šiuo apreiškiu, kad
statytų
reikalavimus,
Masko
Kas
dabar
darosi
Maskoli

negu
jis
daleidžia
garsinti.
zokai ir tie atsišaukė prie
vo* |>araprjos
lenkiškos. kas-met tinklų ant 100 tūk da”, , .Mospanie”. Atsisuko prie katalikiškos bažnyčios
valdžių, reikalaudami dide Įjuos galėtų nutildyti svar joj, visai tas pats buvo šim lija jų nepriims ir ves karę Jeigu gyvenanti Vartavoj stančių rublių. Ūkininkai Christaus mokslo skelbėjas ir
prisivienyju iš persitikrini
snių algų, geresnio valgio ir bios reformos Maskolijoj, bet tas metų atgal Prancūzijoj. toliau, buk, į porą mėnesių lietuviai nereikalauja, kad savo išdirbtus tinklus prista įėjo į klebonijos priemenę.
mo
kaip sąžinė liepia, be jo
gali
ant
karės
lauko
{lersiųsti
didesnių porcijų, o mažiau tokių nuo dabartinio caro Prancūzijoj žmonės reikalavo
ten kunigai išmoktų lietuvi to stačiai į vietines prekyvie Moteriškė dar sekė paskui ir kių iš šalies prikalbinėjimų
Bet
darbo, o ypač, kad rečiau nėra ką laukti, jis pats neži daugiau laisvės, bet biuro apie milijoną kareivių.
škai, teip Jau nenorinti lietu tes, nereikalaudami perpir- norėjo dar kartą melsti be arba prievartos ir tikriausiai
karė
traukiasi
Jau
antri
me

no,ką
daro,
trūksta
jam
ir
su

kratijos
apvaldytas
karalius,
juos ant pavojaus statytų,
viškai kalbėti Meišogalos |>a- kliu pagelbos. Ši pramonės širdžio žmogaus susimylėji- trokštu išpažinti R.-katalikų
ko tie nuožmi caro apginėjai pratimo ir noro ką nors gero teipjau silpno budo, kaip tai, o vienog Mandiurijoj nė ra pi jonai, kokių yra vos keli, taką kito čia baudžiavas iš mo, bet jis atsisukęs, užriko
tikėjimą iki pat mano gyvy
nemėgsta. Kol darbininkai padaryti. Jis, rods, mato, Mikalojus, Liudvike XVI, KuroĮiatkin. nė Linevič dar neturi tiesos reikalauti, kad naikinus ir dabar ji žymiai smarkiai ir rūsčiai, kad eitų
bės galo.” Miestelis N. 1905
neturėjo
nė
pusės
milijono
kad
biurokratijos
galybė
nedryso
nieko
daryti
be
biu

- prieš kazokų kardus iršuvids
prabaščius mokytųsi lenki platinasi. Toliau?: J ana vos dirbti. Moteriškė per ataras m., N. diena, N. mėnesio,
kareivių.
Kokiu
budu
Makaip
iki
šiol
negali
ilgiau
už

rokratijos
pritarimo,
viliojo
stovėjo su tuščioms rankoms,
miestelio (Kauno pav.) ir nė žodžio ištarti negalėjo. dėl ko ir pasirašau savo ran
škai.
kazokai nerugojo, nes muši silaikyti Maskolijoj, bet neiš- žmonis, kaip daro dabar Mi skolija vien dabar galėtų jų
Subačiaus (Ukmergės pavie Kunigas pašaukė du žiopsan ka N. N..
Iš Gardino.
mą beginklių žmonių ir lieji d rys ta jos sauvalią siaurinti. kalojus II. Prancūzijoj visi daugiau pergabenti ir kokiu
čio) arti 133 žmonių išdirba čiu čia žydu, davė X) kapei Prie to buvo liudininkai
reformų žmonės pasikėlė, paėmė ka budu didesnį skaitlių galėtų
mą kraujo jie laikė už šven Reikalaujantiems
Suštraikavo čia uždegėjai kasinėtą rakandų už 100 kų ir liepė moterį su vaikais
N. N. ir N. N..
čiausią savo pareigą; bet nuo prižada sušaukti žmonių at ralių ir jo pačią ir abiem gal išmaityti? Rods dabar vėl gatvinių žiburių ir ugnasar- tukst. rublių.
išmesti
iš
klebonijos.
Mat
Jei vienkart su tėvais priTas pats gal Maskolijoj mobilizuoja re- giai. Jų pareigas pildė kar
kada revoliucijonieriai pra stovų susirinkimą, bet sten vas nukirto.
Rakandus pramonininkai žydams nepasigailėjo pinigų, si vieny ja ir jų mažamečiai
dėjo vartoti revolverius ir giasi rinkimą pastatyti po būt dabar ir Maskolijoj, zervos kareivius, nors tas eiviai. Ant galo miestas tu l>arduoda į Rygą, Liepojų ir o alkstančiai moteriškei su
vaikai (iki 14 metų), tai jų
bombas, liejimas kraujo ne biurokratijos valdžia ir dagi jeigu caras nesusipras, Jeigu gimdo smarkesnius maištus, rėjo išpildyti visus jų reika į Vilnių. Kitos smulkiosios vaikais gailėjosi duonos šmo
vardai ir amžius teip-pat turi
buvo jau teip nepavojingu teip pakęra vyti, kad butų neišdrys pasiliuosuoti nuo iš bet tą daro vien ant tuščio lavimus.
Štraikuoja dar pramonės takos neturi tokios telio! Ir toki mat mus Chri
būti parodyti ,,apreiškime”.
kaip pirma. * Todėl kazokai renkami biurokratai, arba su naudojančių, stumiančių visą gazdinimo japoniečių, kad darbininkai Charino ir Sere- vietos.
Apskritai, Kauno staus mokslo mokina, toki Jeigu duodantysis „išrei
jais
besilaikanti
aristokrati

jie
nestatytu
persunkiu
san
Maskoliją
į
nelaimę,
biuro
pradėjo rugoti ir statyti savo
ševskio dirbtuvių, teipgi sta- gubernijoje smulkiąją pra gali atleisti mums * musų
škimą" nemoka rašyti, tai už
reikalavimus. O tas juk yra ja. Toki atstovai žmonių kratų. Prancūzija susidėjo darot išlygų. Iš tikro. Ma- tėjai rando spaustuvių. Per mone užsiima 805 šeimynos, nuodėmes! Na, na, na!
jį turi pasirašyti kita ypata,
neužganėdįs.
skolija
karę
jau
galutinai
iš
vienos
tautos,
todėl
jos
ir
pradžia nepaklusnumo. Gali
tai jau nuo seniai neišeina nė arti 3229 žmonės ir kas-met Minėta moteriškė buvo tai
tik ne liudininkai ir ne kuni
Maskvoj vėl susirinko že revoliucija neišnaikino, Ma- pralošė ir neilgai ją gali tę telegramai, nė gubernato
dar ateiti laikas, kad kreipę
išdirba visi drauge
ta- Karpavičienė iš Jurkšų kai gas.
miečių
ir
miestų
atstovai
ap

skoli ja gi susideda iš dauge sti, jeigu jau ne dėl ko kito, riaus laikraštis.
iki šiol ginklus prieš beginvorų
už 270 tūkstan mo, vyras turėjo 12 margų
Viršuje pažymėtas noro iš
klias minias, kreips juos kalbėjimui kokių reformų lio visokių tautų baisiausiai tai kad ant karės neturi pi
čių rublių.
lauko,
bet
paėmė
jį
karėn,
reiškimas.
turi būti užrašo
prieš netikusius caro tarnus, reikalauti nuo caro ir jo val rando išnaudojamų, todėl re nigų, o turtingesnės tautos Iš Kuršėnų, Šiaulių pav..
(„Vilu. Žiu.”)
išvežė
Mandžurijon.
mas
į
tam
tikrą knygą, per
išnaudojančius visus Masko džių pakėlimui ir nuramini voliucija gali Maskoliją išar tolesniam karės vedimui ne 21 d. berželio, 3 vai. p. p.,
Kunigas
argi
tuos
20
ka

vertą
su
virvele
ir su bažny
lijos gyventojus, neišskiriant mui žmonių. Trepov, rods dyti, ji gali išsidalinti į atski duoda paskolos. Jau dabar miestelyje iš nežinomos prie Telšių dvasiškoje Rymo- peikų, ką davė žydams, nega
čios
ženklu,bei
su
parašu kle
maskoliškas randas, teip, žasties pakito gaisras, kuris •katalikų seminarijoje pasi
kazokų. Tegul sykį prasi buvo uždraudęs žemiečių at ras viešpatystes.
lėjo
duoti
alkstančiai
moteri

bono
arba
filialisto.
Teip kvailai biurokratijos kaip darė laike Sebastopoli- apėmė beveik visą miestelį. baigė ekzaminai.
Mokslą škei? Jis rugoja ant parapi*
blaškys tamsa, tegul sykį ka stovams laikyti susirinkimą,
4) Pridėdamas kopiją viršu
bet
jie
ant
to
uždraudimo
ne

nes
karės,
išleido
popierinius
pradėta
karė
baigiasi.
Iš
ry

Telegrafu davė žinią Šiaulių baigė 20 ypatų:
zokai supras savo locnas
jonų,
kad
neatveža
avižų,
je
minėto išreiškimo, klebo
Ambrukas, gailisi bėrių, o nesigaili alkskriaudas ir jie, kaip iki šiol paisė. Susirinkus jiems, įsi tinės Azijos sugryž kariume- pinigus su priverstinu kursu, paviečio viršininkui, kuris Aleksandras
nas
arba filialista raportu tu
buvo uoliausiais caro ir jo veržė policijantų rujos ir rei nė. Nežinia dar, už ką Ji kurių uždengimui neturi tuoj atsiuntė ugnagesius. Boleslavas Balandis, Vladi stančios moteries su mažais
ri prašyti savo vyskupo leidi
siekių perėmėjais, gali pasto kalavo, kad susirinkę išsi stos. Jeigu ta daug mačiusi aukso. Po karei vertė tų pi Ugnagesiai triūsė iki rytui. slovas Venclavskis, Kazimie vaikais! Reiktų, kad para
mą
privienyti tą ypatą prie
skirstytų,
bet
žemiečių
atsto

nigų
turės
nupulti,
kaip
nu

ir daug išmokusi armija ne
Gaisras i>adarė baisius nuo ras Gaščiunas, Jonas Grabys, pijonai jam teip užmokėtų,
ti tokiais jau parėmėjais re
katalikų
bažnyčios; raporte,
vai
aut
to
nepaisė,
kadangi
rems caro, bet eis išvien su puolė iki 25 kap. popieriniai stolius.
Padegėlių padėji Pranciškus Grycius, Domi kaip jis anai moteriškei; bet
voliucijos; gali tapti caro ir
išdėdamas
visą tą, kas 2
jo valdžios priešininkais. Ka paisyti nebuvo nė reikalo: žmonėms, ji gali caro sostą ir a^ignacijų rubliai poSebasto- mas apverktinas. Iš Šiaulių ninkas Žukauskas, Antanas Jis ir tą-syk bado nekęs, nes
punkte
parodyta.
nusiuntė padegėliams duonos Zalieskis, Pranciškus Klio- jau gana nuo žmonių prisilu
zokų maištai jau buvoMasko- jie susirinko ne maištus kelti, sauvalią urėdninku lengviau poli nei karei.
5) Ypatos, norinčios prisi
bet
jieškoti
kelių
maištų
nu

Vokiški,
išeinanti
po
ran

išversti,
negu
sumušti
nar

nauskis, Stayislovas Kučas, po pinigų.
pinigų ir šeip daiktų.
’ lijoj, gali jie dar sykį užgim
Ant
nelaimės
vienyti
prie R.-kat. bažny
Klausymas do įtekme, laikraščiai kviečia
Aleksandras Mileika, Liud Lietuvoj toks Oliakas nevie
ti. Reikia jiems tik gerų ir raminimui, maištus kelia sius japonus.
čios,
pirmiaus
turi su kunigo
Iš Minsko.
vikas Noreika, Karulys Pa nas; tokių jau Christaus
galinčių ant doro kelio atve pats caro tarnai. Todėl ir tik, už ką stos sugryžę per visas Europos ir Amerikos
pagelba
.
išmokti
katalikų
24 d. berželio, Minsko ir kelti?, Stanislovas Rindokas, mokslo skelbėjų yra ten dau
sti vadovų, o tą-syk kazokai, Trepovo tarnai nedryso vai galėti, nuvargę kareiviai? Iki viešpatystes pasipriešinti per
bažnyčios
mokslą.
kaip šiądien gina caro sostą, kyti susirinkusių, turėjo pa- šiol maskoliški kareiviai nuo daug dideliam nuskriaudi- Novgorodko paviečiuoseštrai- Juozapas Savickis, Pranci giau, negu reikia. Per tai,ir 6) Gavęs nuo vyskupo lei
teip stengsis tą supuvusį, siganėti vien surašymu pro 1855 metų grįžo vis pergalė mui Maskolijos. Kad vokie kuoja laukų darbininkai ir škus Stachovskis, Antanas žmonės, matydami tokius pa dimą, klebonas arba filiai ista
tokolo. Matyt jau pradeda tojais priešų, juos tauta svei čiai teip užstoja už Maskoli- ūkininkai; ateivių prie dar Strazdas, Eduardas Stukel’is,
griūva utį sostą išgriauti.
veikslus, negali pasigirti aug- privienys pagal ritualo for
Minėjome jau apie pasi neklausyti caro nė toki ra kino ir garbino, dabar gi su- ją, dyvų nėra, kadangi jie bo jie neprileidžia. Dauge Vladislovas Taškunas, Juo* šta dora.
mos. Jei tikrai žinoma, kad priešinimą lietuviško gvardi mus Maskolijos ukėsai, kaip grįž pergalėti, negarbinami, dabar turi Chinuose arčiau lyje dvarų yra pastatyta zapas Čepėnas.
J. B.
prisivienijantis apkrikštytas
paniekinti. Jeigu jie supras siai nuo Japonijos savo val kareivių sargyba.
žemiečiai,
kurie
tylėjo
net
Šįmet Kauno vyrų gimna
Baugu,
jos regimento kareivių Varkeno
kaltė,
kad
jie
grįžta
stačiatikių bažnyčioje ir vien
šavoj; atsisakė šaudyti į tą-syk, kada, ypač prie Alek pergalėtais, tą-syk nėra abe dybas Kiaočau; jie bijosi, gali prasidėti sumišimai ir zijos mokslą pabaigė 35 mo Žemaičių vyskupo aplink kart, pagal stačiatikių apei
sandro HI, randas siaurino
kiniai ir db eksternu. Pa raštis sulyg priėmimo
žmonių minias čieli regimen- jų tiesas, Aleksandro II pri jonės, kad ir jie eis prieš kad japoniečiai, per karę agrariški nesusipratimai.
gą, gavęs yra patvirtinimo
susidrutinę,
neišvytų
vokie

baigusių tarpe yra beveik stačiatikių Į katalikus.
Minske,
liepos
1
d.,
sutai kareivių Vartavoj, Lodziu- pažintas. Bet ir ramiausių randą, su besistengiančiais
sakramentą,
tai sulyg tų sa
je, Odesoj. Kągi randas ga gaivalų kantrybė išsisemia, išrauti piktžolę žmonėms; tą čių iš Chinų. Tą valdybą įtraikavo degtinės ir mielių pusė žydų, o kiti lietuviai ir
Pradžioje paminėjęs para- kramentų nereikia nė jokių
lenkai.
li padaryti čieliems pasiprie jeigu jųoa per daug spau syk carui nebus vietos Ma- apginti negali, kadangi ja dirbtuvių darbininkai.
graf. 1, 2 manifesto iš balan papildymų. O kilus kokiam
skolijoj.
poniška
laivyne
geresnė
už
šinusiems kareivių regimeu- džia, o caro urėdninkai jų išdžio 30 d., vyskupas šiokį abejojimui, reikia kreiptis
vokiškąją.
prispaudi
- tams? Nubausti tūkstančių mislinėjamuose
Iš
Kauno.
priėmimo būdą liepia užlai
Iš
Mintaujos.
į vyskupą.
Ko, vienog, galutinai nuo
negali; vieną, du, kad ir ke muose nežino rubežių, jiems Kare Maskolijos su Ja
kyti:
Kaune
kurpių
štraikas
jau
Kuršėj
pasikėlusių
kaimie

ponija.
6) Apie įvykusį privieni
rodosi,
kad
viską
gali
daryti,
Maskolijos pareikalaus Japo
lia šimtus gali sušaudyti, bet
1) Stačiatikių tikėjimo ypasibaigė. Visi darbininkų čių likosi užmuštas turtingas
• tūkstančių kareivių ne-tik ką tik jų menkas protas gali
nija,
nežinia.
Todėl
tie
visi
jimą
klebonas turi pranešti
Ant mušto lauko pereitą
dvarponis, baronas Bistrom; patos, norinčios prisivienyti
sušaudyti, 'bet net bausti nė išmialyti.
sanvaitę nieko svarbesnio ne- laikraščių straipsniai rašyti reikalavimai buvo išpildyti.

Politiszkos žinios.,
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Ii Mieste Fermo, Italijoj, sugrius
I*r.keliavo Hziaurlu* ttrlnet
II Angliški laikraščiai užtikrina,
jNZ
rikvietė kunigą Čepanonį
ir ant ____
apart to dar po 7500 dol. ant viso
konsiRtoriui. kad butą pada- Gottliebą baisiai apdegintą, kuris,
buk terp Vokietijos ir Švedijos, at vo moterų ligonbučio koplyčia lai
kių
išleidimų.
Gražios
algos,
di

1
dirvn
K*
10
9,
’
s
'tvėrė
draugystė
Šv.
Jono,
N
ew
Y
ork
.
Išplaukė
iš
čia
16
‘
‘
nugabentas
į
ligonbutį,
ten
pasi

ryti tam tikri Įsakymai apie
Liet u v i>£hu airy u. bet pri9ira6ė jau tik 20 vyrų vie. desnės negu nauda, kokią jie gali silankius Švedijoj Vokietijos cie- ke mišių. Prie to 26 moterįs liko
liepos, ant garlaivio „Ropseišbraukime priBivieniju&ioB mirė. Prieš mirtį jis papasakojo, d.
niems gaila pusdoliario, kurį veli Maskolijai atgabenti. Be atbe’ coriui, likosi padarytas susiriši si užmuštos,o 33 sunkiai sužeistos.
jog ant jo užpuolė pulkas vyrų, velt”,Leutenants Peary ant tirinėyi>atO8 iė stačiatikių skai- parmušė, ištuštino kiŠenius, pas- jimo Šiaurinių ledinių kraštų; jis
H Chicngo, 111.
ja pragerti, kiti važiuoja prisira -Jonės japoniški delegatai negaus mas, buk ^Vilhelmas Švedijos ran
tliaus; paskiri pri vienytoji y- drabužius aplaistė su kerosinu ir stengsis, kiek galima, nusiirti kuo Jau kartą „Lietuvoj” Ifuvo mi šyti prie slovakų draugysčių, nes nė pusės to. Bet ir didelis yra dui pažadėjo pagelbą ant. suvaldy II Caro paskirtas sandaros tary
bų komisorius, grafas Muravjev,
pata turi būti įtraukta į ba uždegė.
toliausiai j šiaurius, piie šiaurinio nėta apie nesutikimus musų Ap- jiems slovakai rodosi geri, kadan skirtumas terp maskolių ir japonų: mo atsiskyrusios Norvegijos.
atsisakė važiuoti į VVashiogtoną ir
veizdos Dievo parapijoj, buvo jau gi jie dėjo aukas net ant sušclpimo japonai viską aukauja ant labo sa
žemės poliaus.
žnyčios parapijonų skaitlių.
Turbut beproti*
II Londono laikraštis „Chronic- caras nuo to jį ant galo paliuosavo tėvynės, maskoliški gi urėdnin
Ininėta, kad parapija siuntė pas žmogžudžio caro.
8) Ąrte įvykusi stačiatikio
kai iš tėvynės nelaimių stengiasi le” pagarsino, buk 80 jurininkų vo.
Šv. Jono draugas.
New Orleans, La. Ant mažo
Vyskupą jos išrinktus vyrus pasi
Pigus
ieniM
plotai.
privienijimą, prie katalikų laivo „Olympia,” negras Robert
sau naudą ištraukti.
laivo „Potemkino”,kurie pasidavė
klausti ir dažinoti nuo jo apie su
bažnyčios klebonas arba filia- McGill išskerdė visus jurininkus ir i Austin, Tex. Texaso randas rėdymą parapijų ir apie parapijonų
Iš
Sprlng
Vnlley,
III.
likosi sušaudytų. Na, argi nege
II Šveicarijoj, mieste Basei, atsi
nusprendė parduoti pigiai žemę
lista surado protokolą, pats drauge plaukiančius pasažierius, norintiems ant tarmų apsigyventi. tiesas. Buvo nutarta, kad sugrį Čianykščiai lietuviai.ant sušelpi- II Garsus caro tarnas, visogalin- riau buvo priešintiesi? Caro tar bus žydų sijonistų, taigi šalininkų
pasirašydamas, ir įtraukia į iš viso 12 ypatų. Negrą tą paskui Ant to paskiria 3 milijonus akrų žus nuo vyskupo parapijonų atsto mo kovojančių už laisvę musų tė gas Trepov, uždraudė išeinantiems nai juk nepripažinsta teisybės, ne» uždėjimo žydų viešpatystės, kon
tą pačią knygą, kurioje jau suėmė mieste EI Provenor, Hon- Žemės. Prekė už akrą yra nuo 1 vams, turi būt sušauktas parapi vynės revoiiucijonierių, sudėjo Maskolijoj laikraščiams talpinti žino jie nė kas tai yra pasigailėji gresas.
jos atsto- 115.45. Nuo to atsitraukia 18c. straipsnius su kokioms nors ži mas.
| užrašytas viršuje $1 punkte durase.
dol., bet prigulinčius pinigus pir jos mitingas, ant kurio
pas vys- persiuntimo kaštų, 115.82 persiun- nioms apie štraikus ir maištus,
■ II Mieste Tiflise, ant Kaukazo,
vai
turės
pagarsinti,
ką
kėjai gali išmokėti į 40 metų. Plo
pažymėtasis noro išreiškimas.
Gazoliną vietoj vandens.
II Direktoriui VarŠavoe-Vindo- policija užtiko revoiiucijonierių
tėme centraliŠkam revoliucijos ko^ Į Laikraščių cenzūrą paėmė į savo
kūpą
girdėjo.
Protokole turi būti pažymėta: Cjncinnati, Oh. Geležinkelio tai padalinti po 80 akrų. Bet pir
parapijos atstovai dažinojo miteto kasieriui (vardai aukauto- rankas Trepov. Tas carui neišeis bonos geležinkelio linijos sutiko I bombų dirbtuvę. 13 dirbėjų suėžemę turi ant jos gyventi. Ran
vardai ir pravardė, amžius, darbininkų stovyklose Baldwine, kę
daug kunigo slepiamų dalykų ir jų ir jų aukos pagarsėtos kitoj anl naudos ir garbės Trepovo ne ant tarnaujančių reikalavimo, kad i mė.
das norinčius čia pirkti žemę per—---------- T“ užsiogįs jis žiniųi sve ant tos linijos lenkiška kalba butų
buveinė, luomas, šeimyniškas verdant pietus darbininkams, virė sergsti prieš visokius agentus, ka norėjo parapijonams apie tai ap vietoj. Rd.). Butume be abejo- pakals- Ne
jas pareikalavo daugiau vandens.
vartojama susinešimuose su paša
______________________
reikšti,
bet
kuniginis
parapijos
nės
kiek
daugiau
sudėję,
bet
čia
laikra&iių,
tie,
nepaisant
ant
ti
Indijose
nuo maro dabar mirŠpadėjimas, metai ir diena
Du darbininkai, norėdami patar dangi randas per agentų tarpininČia teip ir buvo dar 15 ta vidutiniškai kiekvieną dieną po
privienijimo, buvusieji© liu nauti, pagriebė viedrus ir pasėmę kystę niekam žemės ne duos, kiek- komitetas, pats, ar kunigo prikal ousibankrutino National bankas, | v»sų besistengimų Trepovo rujos, žieriais.
metų atgal.
’ 5000 žmonių.
•
bėtas, ne šaukė mitingo, kadangi kur dingo ir lietuvių pinigų dik-1
prisigriebs į Maskoliją.
dininkai. bent du, parapija, iš katilo, pylė į pastatytą ant ug nas turi atsišaukti per laišką į že- parapijos atstovai pas vyskupą da
tai.
prie kurios minėta ypata pri- nies puodą. Katile buvo vienog i^ps kamisorių Austine.
II Prancūzai su didelėms iškil
;|| Laikraštis „Naša Žizn” pražinojo daug tokių dalykų, koki iš
II Ant Kaukazo susibuntavojo
Bendorius.
ne vanduo, bet gazoliną, ji explioi neša, buk garsus apginėjas Port mems priėmė jurininkus atkaku- čielas sajyerų regimentas. Kareitikro musų kunigams gali ne pa
skaityta,
Vetro*
tikti.
Aukos revol. reikalams Į Artburo, Stoessel, likosi Carskam sios į Prancūziją angliškos laivy- viai užmušė didesnę oficierų dalį,
9) Atsiremiant ant viršuje davo ir expliozijos 20 darbininkų
Fairfax, S. D. Rosebud indilikosi
nuplikytų;
3
reikėjo
tuojaus
Kunigas
per
du
nedeldieniu
iš
============
Ant Jaunų Amerikos Lietuvių
•“"šluotas už atidavimą ja- nės. Mat prancūzai nori parodyti
minėtojo išreiškimo ir proto
gabenti į ligonbutį. Visi nukentė jonų rezervaciją atlankė baisi vėt sakyklos aiškino, buk vyskupas ne Pasilinksminimo Kliubo susirinki- P?01®*"“ tvirtynės. Gal Stoes- vokiečiams, kad jeigu užgimtų ka-1 J Vokiškas išradėjas, inžinierius
kolo, prie katalikų privieny- ję buvo italijonai.
ra arba teip vadinamas tornado. daleidžia daugiau Apveizdos Die
sel ir kaltas, bet kalti be abejonės rė, Prancūzija ne bus viena, bet; BrauOt išrado atsakančią prietaisą,
tiemsiems klebonas,jiems rei
Laike vėtros viena ypata likosi už vo parapijai laikyti mitingų, bet mo, laikyto 11 liepos, 1905m., ant visi augštesni kariumenės virŠinin- turės galingą padėtoją.
. w kurios pageiba į visas puses gaįnešimo Dr. J. Kulio, Kliubas nu
Tauto* L*/naudotojai.
kalaujant, išduoda paliudiji
mušta, o apie 20 tapo sužeistų. trečią
nedėldienį
pasikvietė tarė ir paaukavo M10 ant revolici-/|J kai, o jau kalčiausias pats caras,
\ Įima be dratų persiųsti toli elekmą su savo parašu ir bažny Philadelphia, Pa. Kareiviams Daug triobų vėtra nunešė, dar į pagelbą svetimą kunigą, pa įo^reikalų
” Lktuvoj?
"pinigą?
ta? Kodėl
tesniųjų. įtraukusių
II Maskoliška vidaus ministerija J tri6kas vilois. iki &io|f kaip antai
jos
reikalų
Lietuvoj.
1
drabužių krautuvėse susekė dau daugiau sugriovė.
garsėjusį iŠ vaidų su fiarapijonais po pasiųsti Rev. Centr. Komiteto |
čios ženklu.
nesodina į pagarsino, jog užmušėjas Maskvos j te|effrafuo8e be vielų, jos platinogybę niekur netinkančių drabužių,
ir iš to, kad niekur ilgai ne galėjo kasieriui Dr. Šliupui.
policijos viršininko, grafo Šuvalo- | si j visas puses ratais ir per tai ir
kalėjimus ir ne baudžia?
Jei butų pristatyta iš sta visai netinkančių kelinių yra net
Astronomai rengia*! In Labrado- išbūti, kun. Ambrozaitį ir sušau
vo, yra buvęs Peterburge mokin telegramų ne galima buvo toli nu
Komitetas Kliubo.
čiatikių cerkvės krikšto me 50000. Todėl randas atėmė kon
kė mitingą, bet teip kaip caras sa
........................................
_
II Paryžiaus laikraštis „Echo de toju, Kulikovsky. Kulkos revol- __
siųsti.
Atliktos, su nauju Brauno
trika. tai ant joa reikia padė traktus nuc kontraktorių, kuriems St. Johns, N. F. Amerikoniš vo pažadėjimais, vien ant muilini
Paris” paduoda, buk Muravjev to veryj, kuriuomi Šovė į Šuvalovą, LpTaratu bandavonės išdavė kuo
ti tam tikrą antrašą, jog ta pavesta buvo pasiūti 200000 uni ki, kanadiŠki ir angliški astrono mo akių. Ant to mitingo parapi
dėl atsisakė keliauti tarties: su Ja buvo užnuodintos.
1 geriausius vaisius.
ypata. tada ir tada, tokioj ir formų. Tas prigavystes vienog mai rengiasi keliauti į Labradorą jos prabaŠČius teisinosi, kad vys
ponija į Washingtoną, kad caras
Nuo vTsų jurininkų ant stovin- r
tokioj bažnyčioj liuosai prisi- kontraktoriai, be pritarimo kariš ant tėmijimo saulės užtemimo, kupas jam uždraudė daleisti para
| jam paskyrė tik 15000 rublių. Už
kos užveizdos urėdninkų, negalėjo koks Labradore bus šįmet 30 rug- pijai laikyti mitingus; kad teip yra,
Čių
Revelyj maskoliškų kariškų
II
Jeigu
Anglija
Airiją
išnaudoja
:
porą
sanvaičių
ir
tai
per
daug,
o
vienijo prie katalikiškos ba papildyti, urėdninkai dar kaltesni
Nauji Rasztai
piučio.
už
liudininką
pastatė
kunigą
Am

laivų
„Mimin” ir „Kreml”, atėmė ;
ir
persekioja
jos
gyventojus,
tai
tas
ant
galo
ir
pats
darbas
nė
tokio
užžnyčios. dėl ko ir išdavė tam už prigavėjus kontraktorius.
brazaitį. ^Taigi padarė mat teip, yra galimu vien todėl, kad airiai mokesčio ne vertas. Būdamas ca- ginklus, jurininkus pervežė ant Į
Palemonas ir Girždžiuta Apytikrą pasirašymą.
kaip
sude Čigonas už liudininkus katalikai labiau nekenčia savo ro ministeriu jis be abejonės nuo kranto. Pabūgo mat, kad jie ne *aka ellese,i*z senove* gyveninio,
Nelaime*
aut
gefežlukellu.
Nelaime* kastynėse.
10) Privienijant stačiati
Steeger, III. Netoli nuo Čia, siūlydamas pačią ir vaikus, tik vientaučių protestonų negu savo (vargšų ukėsų ne mažai prisilu(>o pakeltų maištų. Čia su jūrinio- į pagal žmonių paaaku, Nenore* inkių tikybos yjiatas, kurie te- Birming'ham, Ala. Saykiton ant Cbicago Eastern Illinois gele- kaip čigono vaikai, teip kunigas skriaudėjų anglijonų. Anglija vi- ■ pinigų.
kais ėjo iš vien ir tūlas oheierų tlkirjliuu Ir *avo fantnzij<m, parakastynėse, nupuolusios uolos 3
skaitlius, tuos oficierus suareštaD K. Flyniouth, Pa.
*
siskaitė stačiatikiais, o iš tr darbininkai likosi užmušti, o 5 žinkelio, 14 d. liepos susimuŠė du nepriguli prie ištikimų liudininkų. šokiais budais, ypač apdovanoda- Į
-------------------m. 72 pu*l.
II Vokiški konsuliai Maskolijoj vo.
krujų. tikėdami, išpažindami sunkiai sužeisti.
trukiai. Prie to 3 ypatos likosi Buvęs pas vyskupą parapijos at ma protestonus, stengėsi nesutikiIstoriška pasaka eilėse, arba poąnt vietos užmuštos, o daug tapo stovas Gedvilą, iš vyskupo burnos mus palaikvti ir iŠtikro gana ii- pagarsino* laikraščiuose persergėjiir komunikuodami kataliki
1
ėma
iš lietuvių senuose laikuose
I Moskvoj net keturi grenadie^
varytoju *u u ned sužeistų, kuriame tai skaitliuje yra visai ką kitą girdėjęs, kunigui ne gai tas jai sekėsi.. Prie mažiausios mą vokiškiems muzikams ir gięsškai prigulėjo prie katalikų Mu*zis degtine*
Į
gyvenimo.
įturys užimantis. Paidukai*.
patikėjo
ir
užmanė
net
laižybas
iš
progos, ypač laike tikėjimiškų alininkams ne daryti nė jokių kon- rų regimentai susibuntavojo, Var:
lemonas
tai
pasakiškas Lietuvos
bažnyčios, reikia užlaikyti Mayking, Kv. Elkborn distrik- diktai chicagiečių.
500 dol., kad vyskupas kunigui ne ' apeigų neapsieidavo be kruvinų trakų su Maskolijos impresarijais, šavoj gi kariumenės oficierai, iš
visus viršuje minėtus įstaty te užgimė smarkus mušis paslaptų Marshalltgwn, Ia. Netoli nuo uždraudė daleisti laikyti parapijos muštynių terp vaikų vienos tautos, kadangi m-žinia, kas čia dar gali siųsti su kareiviais vaikyti kelian j karžygis. Eilėms vienog daug gamus, nereikia tik privieniji- degtinės varytojų su juos gaudan čia iššoko iš rėlių tavorinis gele mitingus, kadangi vyskupas para bet iŠpažinstančių ne tą patį rikė- atsitikti. Austrijos konsulius Ode- čius demonstracijas darbininkus, | Įima užmesti, bet kaip sakėme,
žinkelio trūkis. Prie to 3 gele pijos atstovams aiškiai pasakė,kad jimą. Dabar vienog airiai prote- soj pasamdė garlaivį „Borneo”, atsisakė liepti kareiviams Šaudyti i pati apysaka parašyta užimančiai
mo akto 6 punkte paminėto, čiais urėdninkais. Šaudynės trau žinkelio
tarnai likosi užmušti, o
ir verta skaitymo. Veikalas tas
kurio pildymas šiame atsiti kėsi pusę valandos. Vienas deg du sunkiai sumankyti. Užsidegė parapija gali mitingus laikyti, ka stonai suprato, kad tie nesutiki-, ant kurio, užgimus naujiems į žmonis. į
pirma
tilpo „Vienybėj Lietuvninda
tik
nori
ir
kada
yra
reikalas.
tinės varytojas likosi užmuštas, o
mai yra vodingi. Protestonai, ar- maištams,nori pergabenti gyvenankime nereikalingas.
kerosino
vagonai
ir
užmuštų
kū

II Japonijos sūdąs mieste Tokio ’
dahar ,k’rri’,m * kn^t? at‘
Po tam ir musų prabaŠtėlis nuti ba teip vadinami orangistai, išlei- čius Odesoj Austrijos ukėsus.
du sunkiai pašauti, bet ir urėdnin
11) Stačiatikių tikėjimo y- kų pusėj yra užmušti ir pašauti.
nai sudegė. Sudegė teipgi tiltas lo. IŠ tikro juk vyskupas negali
nusprendė ant 10 metų kalėjimo i mu^tas’
do atsišaukimą į protestoniškus ir i
—. .............
ir 6 vagonai.
patos prie katalikų tegali bū
parapijos atstovams ką kitą kalbė katalikiškus airius, kviesdami viII Vokietijoj Japonija užtraukė gyvenantį Japonijoj prancūzą, kapi- L|etuvlu tauta seooveje Ir Bala
Sumažina
alga*.
ti pri vieny tos tik atėjus Į me
Roanoke, Va. 16 d. liepos su ti,o kunigui visai priešingus prisa sus dirbti iš vien ant labo Airijos, naują paskolą 150000000 dol. Pa- toną Bourgouin,kadangi jis, Japo- dlen Para*ze J. Kzllupa*, M. D.
tus, t. y. 21 metų. (Svod New York. Ūžveizda Eąuitab- simušė netoli nuo čia du tavoriniai kymus davinėti. Taigi toliau jau sykį padaryti galą išnaudojimams siūlymų buvo daug kartų daugiau, nijoj būdamas* visokias žinias su- Plyniouth, Pa. HMM m. 402 ptul.
Toma* pirma*.
Žak. t. X. st. 221 izd. 1887. le Life Assurance Society, kurios trukiai. Prie to 2 geležinkelio kunigėlis pradėjo visai ką kitą kal angliškų politikierių. Ar tas atsi- negu Japonija reikalavo. Masko- teikdavo maskoliams, taigi jis pa'
Yra tai pirmas tomas Dr. Šliupo
urėdninkai, kaštais assekuruotų tarnai likosi užmušti, o 4 sunkiai bėti, sakė vien, kad nedaleisęs bu aUišaukimas išduos kokius vai- < lija gi jau užrubežiuose paskolos sirodė maskolių Šnipu.
„Amžius sprendžiamas: pa ypatų, didelius lobius sau krovė,
pradėtos rašyti plačios Lietuvos
vusiam pas vyskupą komitetui sius, sunku įspėti. Iki Šiol nesuti- negauna, nors pirmutinę paskolą
sužeisti.
gal metrikos knygų, paliudi- ant galo nusprendė sumažinti tar
II 17 d. liepos visokiuose kraŠ- i istorijos. Pirmame tome yra ne
kalbėti, kadangi, girdi, nežino, ar kimus stengėsi palaikyti katalikiš- ji gavo ant geresnių negu Japonija
.. rašto nuo krikštiju naujančių algas. Gaunanti dau Washington, D. C. Per pirmą jie atliko velykinę, ar ne. Bet ki ir proteslomški kunigai. Buvo išlygų. Mat laike karės užsitikė- tuose Vokietijos, ypač gi upės 'vien Lietuvos istorija, bet pc trubertainį šių metų ant Amerikos ge
šio šventiko arba podžio, ar giau kaip 15000 dol.ant metų gaus ležinkelių 24 pasažieriai ir 204 ge mitingas turi būt šaukiamas ne laikai.kad airiai augščiau už angli-1 jimas Maskolijos galybei ir turtin- Reino apskričiuose, siautė baisios Puti *r antroP°logijos ir apskritai
audros ir lytusT nuo kurių užgimę
istorijos, kol prieiname
ba. jų nesant, nuo kitų išti nuo dabar ant 20% mažiau, gau ležinkelio tarnai likosi užmušti, o ant aiškinimo buvimo, ar ne buvi jonus stovėjo,apšvietimas ir moks- gumai veik visur išnyko.
tvarai daug blėoies laukams pri- Į Pr’e tikros Lietuvos istorijos. Me
nanti
9000
—
15000
dol.
ant
15%,
o
mo
prie
išpažinties,
tik
apie
para

lai
jau
žydėjo
Airijoj,kadaAnglijoj
j
-------------------kimų. žmonių”, st. 214. „Už
1651 pasažierius ir 2062 geležinke
gaunanti 2500—9000 dol. ant 10%
pijos reikalus. Ir kunigas savo žmonės tamsybėse skendo. Ne-, U Kazokai Lodziuje ir Zgierze di* >. Drauge su lytum puolė dide ; degos daug yra svarbios ir naujos.
ginta laikyti už atliudijimą mažiau. Dar ir su sumažintoms lio tarnai sužeisti.
Ant parašymo tekios istorijos darviliojimuose parapijonų nerado sutikimai, vaidai, naminės karės (Lenkijoj) atsisakė 'priimtį valgį, |j iaį;
amžiaus parodymą vienos algoms galės išgyventi, badu ne_____
bo ne mažai reikėjo pašvęsti. Jeipritarėjų ir turėjo atsisėsti; kuni apsilpnino airius, iš ko paŠinaudo- kadangi jis esąs negeras. |ie paGaisrai.
privatiškos ypatos’ , st. 216). dvės.
U Japoniški žvejai, kurių laivas ; *u
galima užmesti, tai labiaugui stengėsi pagelbėti vien kunigi ja anglijonai ir su pagclha pačių reikalavo dvigubų algų ir valgio
A
llenton
,
Pa. Sudegė čia gal nis parapijos komitetas.
^ad pati medega ne su
12) Kas-kita, jei abudu,
airių užkariavo Airiją ir per eiles porcijų. Ant suvaldymo kazokų susidaužė, mažose valtyse atplau- ****
Fanatiko darbas.
c vijų skerdinyČios Orbagost & BasNegalint čia susitaikyti, buvęs amžių teip persekiojo airius, kaip reikėjo šaukti pėkŠtininkų regi- ki prie Sachalino-krantų, bet roas- v‘su stfvesta į tvarką ir daug
vyras ir moteris, stačiatikiai
J Ola, Kas. Čia su dinamitu li tian. Blėdį gaisro padarytą skai pas vyskupą komitetas nutarė su nepersekiojo pamuštų tautų nė mentus. Tai jau tikrai riestai ca- koliŠki sargai pradėjo šaudyti ir 5 ; motyvų
ne išlaikančių
yra
prisivienija prie katalikų ba kosi išnaikyti 3 saliunai ir namai, to ant 200000 dol.
žvejus užmušė. Maskoliai mat vi- aštrios kritikos, Ne vienas kritišaukti parapijos mitingą į ramesnę Maskolijoj.
Airiai
visgi
terp
rui,
jeigu
net
jo
ištikimiausi
plėŠižnyčios. tuomet ir jų vaikai kuriuose tilpo saliunai. Blėdį pa Colvmbus.Oh. Sudegė čia {tai vietą, kur galės parapijonams aiš
kai; ir žmogžudžiai
pradeda
rugoti sur kiaulėms pasirodo.___________ ^as ra$tų čia daug fantazijos.
savęs piovėsi iki Šiol, nors dėl tų ***
M---- — - ----------------------------iki 14 metų seka gimdytojų darytą apskaito ant 100000 dol. sos Columbus Packing Co. Blėdi kinti, ką pas vyskupą girdėjo. Iš nesutikimų nešė sunkų anglijonų ir priešintiesi.
_____
>
į Veikalas tas tilpo pirma „VienyPolicija apskundžia kokį ten Mel- gaisro padarytą skaito ant 200000 dalino plakatus, kuriais užkvietė jungą ir kentė baisiausius persekio
tikėjimą.
JI Visi apsigyvenę Berlyne mas° d‘b’r ’kyrium į knygą M13) Įstatymai, sprendžian viną, bet jo iki šiol nesuareštavo. dol.
parapijonus susirinkti ant mitingo jimus. Dėl tų persekiojimų ir ne
||Odesoj,24 suimtus laike pasku kolitki uHsa> gavo nuo valdai, m"S,as. Un ,el’>a '*“> “'P ■°'«ti apie moterystę terp ypa Vienu nakinimu saliunų dar nie Louisville, Ky. Sudegė čia ant 23 d. liepos, 6S vai. po pietų, sutikimų Airija ekonomiškai teip tinių maištų visokiuose miesto ka prisakymą iŠ Prus, su visu ilsi-1m ,<"nai' kur,e bus ",p81 sk>'ri““>
kur girtuokliavimų neišnaikino,netų katalikų ir stačiatikių ti išnaikins |o ne Amerikoj.
Union geležinkelio stacija. Blėdį pn. 635 So. Canal str., kertė 15 nupuolė, kad negalėjo iŠmaityti lėjimuose pakorė, o 17 yra dar ant neldinti. Mat Prus, randas stgn-8^
Laika*". Sanvaittnis Lalk.
gyventojų, jų skaitlius pasibaisėti pakorimo nuspręstų. Civiliški.gi giasi apsunkinti pabėgimą masvo-1
gaisro padarytą skaito ant 400000 str.
kėjimo (st. 72 ir 7H T. X. Sw.
Škotijoj.
Komitetas.
nai pradėjo mažintiesi: dar pra sūdai, kuriems ant nubaudimo ati liUiema kareiviams. '___________ ra"<l"
Iszgriove
dirbtuve.
dol.
Žak.), pasilaiko pilną galy
__________
| Yra tai Nr. 1 lietuviško laikrasduoti 202 suareštuoti, elgiasi gana
džioj
pereito
amžiaus
Airijoj
gyve

. čio, pradėjusio išeidinėti Škotijoj.
bę: minėtoji moterystė, jei New York. Užgimė čia siuvė
• EColliiisvilleJIl
no 8 milijonai gyventojų, dabar žmoniškai: jie iš valdžių apskųstų
Ezpliozfjon.
Maskoliškas randas reikalauja Anglijos lietuviai bandė jau išleišliubą duoda katalikų kuni jų štraikai. 13 d. liepos Newmano
74
ypatas
išteisino,
28
nusprendė
Lietuvių yra čia diktas būrelis, yra vos pusė to skaitlius. Už tai
dirbtuvėse užgimė muštynės, laike
nuo Rumunijos išdavimo visų ju-! dinėti iaikraSčiuS: Škotijoj išėjo
gas. nelaikoma už tikrą, o kurių Newman likosi sunkiai Pitsbl’RG, Pa. Vienuose na bet trūksta jiems supratimo tau dideli žerriės plotai yra neapdirbti ant 6 sanvaičių arešto, kitų provos rininkų laivo „Potemkino”, bet j 7 nn oVaidelytės”, Londone gi išmuose ant kertės 40 str. ir Liberty
vaikai gimusiejie iš maišytų sužeistas, o 12 darbininkų ta avė. nuo nežinomos priežasties at tiškų reikalų; sumanesnių Čia yra angliškų lordų rankose, airai ka dar nebuvo.
iki šiol nepasisekė maskoliams 6jo vienas Dumeris „Lietuvos Sar.
talikai savo žemės ne turi, jie sam
moterysčių negali būti ap po nepavojingai sužeistų. Dirb sitiko baisi expliozija, kurios 2 mažai.
II Anglių kastynėse NationalCol- pertikrinti Rumunijos randą, kad , go?. Taigi laikraščiai mat gyvavo
krikštyti pagal katalikiškų tuvę įerzinti darbininkai su visu iš ypatos likosi ant vietos užmuštos, Neseniai, per pasidarbavimą J. do mažus Šmotelius nuo angliškų liery Co. Wattstowne, VValijoj, at tas turi tą padaryti.
į trumpą laiką. Ar „Laikui” sek
Razoko ir kelių jo draugų susitvė lordų.
naikino.
o daug tapo šeistų.
sis geriau,sunku įspėti; žinoma,tas
apeigų.
sitiko
baisi
expliozija,
kuri
išgrio

rė čia kuopelė Susiv. Liet. - Amer.
Admirolas
Krueger,
paėmęs
j
paeis
nuo redakcijos naujo laik-^
Duodamas viršuje minėtus
Oakland, Cal. Grand Powder iš 8 sąnarių. Laikui bėgant, gal
Kar*zczial New Yorke.
|| Kadangi caras atmetė ministe- vė olą. Oloj buvo 126 darbinin
Rumunijos
porte
„Potemkiną,
”
raščio.
Co.
dirbtuvėse
atsitiko
baisi
exkai,
iš
kurių
labai
mažas
skaitlius
įsakymus pildyti ir prisilai New York. Pereitą sanvaitę
sąnarių skaitlius pasididįs. Gaila, rio Buligino apdirbtą projektą rin
su savo laivais ne drysta išplaukti
Nr. 1 nieko ypatiŠko nėra. Apart
kyti, vienkart liepia dvasi- čia buvo dideli karščiai, 13 d. lie pliozija, kurios vienas amerikonas kad čia didesnė lietuvių dalis pa kimo tautos atstovų, tai jis be išsigelbėjo. Kaimyniškoj oloj dir iš Kuestendil uosto, kadangi jis I straipsnelio
išrodančio siekius laikskendę tamsybėse, ne nori prigu abėjonės pasitrauks nuo vietos, bo 800 darbinninkų. Tuos visus bijosi vėl maištų jurininkų ant sa- j raščio, telpa: trumpos ir jau gana
škijai persergėti ir perėju pos iki 11 vai. nuo karščio pasimi ir 7 chiniečiai likosi užmušti.
pasisekė
išgelbėti.
lėti prie kokių nors organizacijų, vidaus ministeriu taps garsus
siuosius iš stačiatikių į kata rė 5 ypatos, per visą gi dieną pasi
vo laivų.
senos žinutės iš tėvynės, apie
Tvanai.
mirė
13
ypatų.
prigulinčius vadina šliuptarniais, menko proto Trepov. Revoliucilikus ir visus katalikus, kad
Anglijos lietuvius, trumpos žinios
II Norvegai sostą savo tėvynėj
Št. Paul, Mik. Štete Minne- cicilistais, bedieviais, nors organi jonieriai jam vėl pranešė, jog jis
■; jie saugotus! visokių ant re- Jauna jauniki ikiszo in kalėji sotoj dideli tvanai ypač farmeriams zacijos ir su visu neužkabinėja ti ant nužudyrfio nuspręstas ir kad pasiūlė Danijos kunigaikščiui Ka II Maskvoj likosi nušautas, užė iš lietuvių gyvenimo Britanijoj.
mu.
męs Trepovo vietą, policijos virši Iš Prūsų Lietuvos ir tokios jau ži
ligijiško pamato ginčų ir už
labai daug blėdies pridirbo, tūluo kėjimo. Tikimės vienog, kad su ne ilgai galės dirbti ant Maskolijos roliui, kuris nesipurto. Pranzuninkas grafas Šuvalov. Užmušė nutės iš svetur. Tai ir viskas.
K
alemazoo
,
M
ich
.
Likosi
Čia
gauliojimų santikiuose ju
se kraštuose su visu išnaikino laiku ir pas mus bus geriau, kad žmonių blėdies, kad bus nužudytu ziškas sąnarys Haagos santaikos
jas jo likosi suareštuotas, bet kas
suareštuota
jaunavedžių
porelė,
15
tribunalo,
baronas
d
’
Estournelles
locnuose
namuose.
Trepov
laik

laukų vaisius. Farmeriai nuken musų vyrai ir moterys amžinai ne
stačiatikiais, atmenant, jog
metų Delbert Preston ir 17 metų tėjusių apskričių atsišaukė į šteto stovės ant to paties laipsnio, bet raščių korespondentams nuolatai de Coustant reikalauja, kad tas sū jis yra, dar tikrai caro šnipai ne
Viešpaties Imperatoriaus su Pearl Gutherman. Mat jaunikis
Redakcijos atsakymai.
giriasi, kad jeigu reiks mirti, tai dąs pasistengtų sutaikyti Norve žino.
teiktoji religiškoji laisvė turi prikalbėjo nuotaką bėgti iš namų gubernatorių, reikalaudami pagrl- pradės geriau suprasti reikalus ir jis mirsęs tarnaudamas caruil Mat giją su Švedija.
bos.
Baltimoriečiui.
Reikalai tie
savo pareigas kaipo žmonių ir lie
vesti vien tik į sustiprinimą ir paskui abudu pas sudžią prisie
II Mieste Tiflise, ant Kaukazo, ne turi svarbos, jais laikraštį nega
Bet iš tikro jis
tuvių. Reikia geisti, kad suprati koks gerasl
E
vansvtlle
,
I
nd
.
Pike
paviekė, kad turi po 19 metų. Giminės
sandaros ir meilės.
II Londono laikraštis „Stan suareštavo daug žmonių, kurių gy lima per ilgą laiką užiminėti. No
tarnauja ne carui bet sau, kadangi
tyj siautė 12 d. berželio baisi ąu- mas ateitų kuogreičiausiai, nes gai
vienog
sudui
pranešė
apie
netei

dard
” pagarsino žinią, buk dides venime rado paslėptas bombas. ri kas savę girti, tegul sau giria.
ant
tokio
svarbaus
urėdo,
ant
ko

Kaunas, Berželio 9 d. (Ge
la be naudos praleisto laiko. Prie
singą pridegą ir todėl jaunavedžiai dra su debesų praplyšimais, nuo Susivienyjimo kuopos prisirašė: kio jį caras pasodino, jis gana gali nė dalis didelių dvarų savininkų Bdmbas rado teipgi gyvenime vie Iš to visuomenė ne,turės nė naugužės 26), 1905 in..
ko užgimę tvanai, išnaikino kvie
ne ilgai džiaugėsi.
pinigų prisilupti, atsisakius gi nuo Maskolijoj, kad nuraminti kaimie no arsenalo urėdninko.
dos, bet, ir blogo £nef sulauks, o
Pasirašė:
čius ant daugelio tūkstančių akrų, Džidolikienė ir Matulaitienė.
čius,
sutinka
atiduoti
jiems
treč

tarnystos,
reiktų
seniau
surinktus
laikraščio pareiga užsiimti visuo
K. Sek.
Teisi ii arba Ž e- Muszi* juodųjų *u baltaisiais. nunešė daug nupiautų jau kviečių
išleisti. Miršta vien žmonės, Su dalį vaisių, o yra net toki, kurie
II Mieste Batume, ant Kaukazo, menės reikalais. Ateis laikas, kad
pėdų.
maičių Vyskupijos New York. Teip vadiname
sutinka atiduoti ir trečdalį galvi su visu apsistojo prekysta ir pra tą supras ir saugyriai, dabar jie to
neš gi stimpa.
Hilson, Pa.
Roanoke, Va. Nuo ilgai besi
V aldytojas
monė. Visi kromai ir bankai, su ne supras, nors kasžin kiek rastų
„San Juan Hill” miesto distlikte
jųČia yra 8 geležies dirbtuvės.
|| Londono laikraštis ,,World”
Vyskupas Sufra užgimė smarkus mušis terp negrų traukusių lytų, visi šitose aplinki Darbai eina pusėtinai.
vienu išėmimu dalies viešpatystės laikraščiuose papeikimų, bet ant
kiekvieno papeikimo jie atsakys
ganas G. GIRTAUTAS. ir baHparvių, kuriame dalyvavo nėse kalnų upeliai užtvino. Že Lietuvių yra čia apie 15 Šeimy praneša, buk keinorėse Uinsko II Lenkijoj, urėdninkai Vindobo- banko, uždaryti.
mumos užtvino, vanduo nunešė
vos, Kališo ir Lodžiaus geležinke
naujais pasigyrimais. Tokiu bu
Tikrai: Sekretorius su viršum 1000 ypatų, o tame ne daug triobų ir tiltų. Geležinkelių nų, o pavienių apie 60. Laikraš rūmo, kuriame caras su savo šei lių
nutarė nuo 13 d. liepos vartoti
myna ketino apsistoti atkakęs į
mažai
moterų.
Ant
išvaikimo
be

do
ginčai už mažus, ne vertus mi
||
Vokietijoj,
Dortmundo
apskri

čius skaito keli vyrai.Gaila,kad pas
Žongolovičius.
simušančių reikėjo 250 policistų. trukių bėgiojimas turėjo pasiliauti, mus nėra supratimo tautiškų reika Maskvą, rado paslėpta 250 svarų vien lenkišką, kalbą susinešimuose ty!, užsidegė anglių kastynės. Ug nėjimo dalykus niekadd nepasi
(,,Viln. Žin.”)
dinamito; dėlto caras atsisakė apsi su pasažieriais. Jeigu dėl to nis 39 darbininkams užkirto išsi baigtų, o visuomenei iš to juk nė
Septynis baltuosius ir du negru rei kadangi vanduo išardė kelių pyli

Isz visur,

j

Isz Amerikos.
Su*lruu*z« laivas.

New York. Ant Hudson River
susimalė laivas „Normandie” su
dideliu garlaiviu. Prie to 4 ypa
tos nuo laivo „Normandie” įpuolė
• upę ir jų nerado. Mena, kad vi*si turėjo prigerti.

kėjo gabenti į ligonbučius, leng mus.
viau sužeistų iš abiejų pusių yra
daug. Mušis užgimė iš to, kad
policistas suareštavo vieną negrą,
kurį kiti negrai norėjo išliuosuoti.

Isz darbo lauko.

Ledai.

• Detroit, Mich. 14 d. liepos
siautė čia vėtra ir audra su ledais,
kuri daug blėdies pridirbo. Ledai
išmušė daug langų ir javus lau
kuose.
Perkūnas užgavo daug
N©žmoni*z k a* nlekszu darbas.
triobų
ir
pagimdė
gaisrus; užmušė
Wilmingtom, Del. Ant vieno
tuščio pliaciaus rado čia vokietį jauną mokintoją Lizzie Dodds.

T Byesvtlli, Oh. Darbai šito
se aplinkinėse eina ne vienodai:
vienos kastynės dirba pilną laiką,
kitose gi darbai suvisu pasiliovė.
Rodosi, kad sekantį mėnesį prasi
dės ir darbai dabar stovinčiose ka
stynėse.

lų, per tai ir nepasirodome su tautaiškais darbais. Skaitome' kaip
kitų miestų lietuviai deda aukas
ant tautiškų reikalų, mes gi tokį
kitų gerą paveikslą sekti neno
rime, miegam sunkiai ir iš musų
lietuvių tėvynė naudos neturi. Jei
gu kas iš čianykščių lietuvių turi
naudą, tai šinkoriai.
29 d. balandžio buvo bandyta
sutvert čia lietuvišką draugystę,
atsirado 33 vyrai norinti prie jos
prigulėti, išrinko,komitetą, bet ne
pasiklausę kunigo bijojo įstojimo
mokestį mokėti. 7 d. gegužio par-

koks urėdainkas butų nubaustas, gelbėjimo kelią. Be abejonės vi ra nė jokios naudos.
visi pakels štraiką.
si tie darbininkai pražuvo.
Autoriui počmos. Ką Tamista
atsiuntei, tas nėra paema. „Tė
II Peterburge policija vienuose
II Varšavoj keliose vietose buvo vynės Balsų” eiles negeros: vie
namuose užtiko bombų ir netikrų
susirėmimai štraikuojančių kurpių nur rimai padaryti su skriau
paspartų dirbtuvę. Esanti čia ręsu kazokais, Tuose susirėmimuo- da gramatikos, kitur jų visai
voliucijonieriai gynėsi, nenorėjo
se 20 ypatų likosi užmuštų arba nėra. Pataisyt jas nelengva, o
pasiduoti. Besistengiant juos su
pašautų.
teip kaip parašytos, į spaudą ne
imti, daug policistų likosi sužel
tinka. Tiktų gal į kokį žmopių
tųII Prancūzijoj numažino prekes dainų rinkių. Rašyk Tamista ne
|| Mieste Lodz, Lenkijoj, susi- laiškų siuntimo per paČtą: iki šiol eilėms, išmokęs geriau kalbą ir jos
reikėjo ant laiško lipinti už 3 cen gramatiką, galėsi gal ir eiles para
|| Maskoliški sandaros tarybų buntavojo Ekaterinoslavo karei
tus markių, nuo dabar gi reiks jų šyti; bet nesusipažinus gerai su
vių
regimentas,
kareiviai
užmušė
sanariai, keliaujanti j Washingtotik už 2c.,4»ip yra ir Amerikoj.
kalba, negalima eilės rašyti.
ną, gaus po 200 dal. ant dienos ir vieną oficierą.

gyventi tame rūme, gal į Maskvą
visai ne keliaus. Kaimiečiai už
puolė ir beveik su visu išnaikino
už milijonus nuo žmonių priluptų
rublių puikiai įrengtą dvarą už
mušto caro dėdės, kunigaikščio
Sergijaus, netoli Maskvos. - Jau
matyt, ir terp kaimiečių nupuolė
garbė caro giminių, jeigu jie drysta užpuldinėti ant caro giminių
dvarų!

i
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1 • iu.

-
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j

ir terp lietuvių. Ir mes net iš Lietuvos gau
davome raštus su užvadinimais „Naujas lietu
viškas alfabetas", bet, iš tikro, tuose alfabe’
tuose nieko naujo ir protingo nebuvo, tik bu
vo sumaišymas lotyniškų, grekiškų ir masko
liškų literų; jeigu autorių tykių fantasti
škų mišinių paklaužtl, kodėl jie lietuviškam
alfabetui suteikia, vietoj esančių lotyniška
me alfabete, maskoliškas ir grekiškas literas,
be abejonės jie to nemokėtų išaiškinti. Mandėjų alfabete yra 11 ženklų paimtų iš palmyriško alfabeto, vienas iš estraugelo, 5 iš ne
stori jonų rašto, 5 iš pechleviško rašto Sassanidų laikų.
. *
Prie ypatybių mandėjiško rašto priguli
tas, kas ženklai ‘saubalsių a, o, u, paženkli
nant siliaftas jungiasi su priebalsėms teip,
kad v ra tik priebalsių nežymiu pridėjimą ir
tokiu budu pasidaro siliabiniai ženklai: ba,
bo, bu, ga, (jo, ffu, dfa, do, du ir t. t..

Vi piktą (Urbą ateina
bausme.

skaudžiai baudžia? šaukiasi prie per mokslą įgija, žvėrys ir be
— Nuo sužeidimų, šaudant ir Aukos reikalam* revo4iue*J4>>to
judėjimo Maskoljjąj.
jo ir beprotiškos baimės apimta, ji mokslo neapsirinka; moka jie tą, laidžiojant feierverkus 4 d. liepos
Ist Chicago. III. Berinkta Mares K*_meldžiasi: „Tegul laivas paskę kas jiems žinoti reikia.
Chicagoj
pasimirė
18
ypatų,
o
vi
Pasakojimas WmitR- Schmiut sta, kad aš sumišime galėčiau pa Einant toliau, galima ir daugiau soj Amerikoj. 78 ypatos. Tai ga bassinskiene*. J. Kijauckaa 91 00; P.
Rėkli*, A. Auksstakalnis po 50e.; A <a—
Kilmko.
Pagal A. B. Sc-linitzer’l.
bėgti. Išgelbėk manę nuo mano patėmyti žingeidžių apsireiikimų. na daug aukų.
bassinskiute, V. W. Grinius, P. Kf
Ilgus tamsus šešėlius kloja nak persekiotojui"
Žmogus girioj ypač apsiniaukuTokią jau perėjimo formą turi dvikal
— Juodiejie policistai, priimti K. Krullka*. A. Bukauckss, A Kai—
tis ant palšos vakaro patamsės, kįKvailus žodžius atkartoja ji, vi sioj dienoj,teipgi tiruose, paklysta,
rinkaslia, B. Vencius, J Bumauoka- V.
bio užrašai* (vyriškas ir žydiškas) surastas lie
la ties vandenims migla. Toje sai nemialija, kad ant laivo yra ke gyvuliai gi ne. Kartais antai net laįAe vežėjų štraiko, šaudo ta Vai neik (u te po 25c ; O. V e nei u te, V Ve*,
menei ant karalių kapų Jeiūžoiimoj, esantis
|Bkio
reikalo
į
žmonis.
Pereitos
eiute, M. Ramansuckaa po 10c. Viso
migloj slenka tamsios garlaivio li šimtai žmonių, prieš kurių gy Lietuvoj mai&e, teip kad negali
■dabar^Luvro musenme Paryžiuj. Mena, kad
Jubatos dieną toks policistas,Fred 94.95.
sienos.
Kaip
kirmėlė
vingiuojąs!
vastį
nusideda
ji
savo
beprotiškais
tas užrašas padirbtas antroje pusėj I šimtme
kdio matyti, išveža šunį kokias
įsa L*wiston, Me .Fr. Puidokas. J.
nuo garlaivio balta, kaipi nuo pie prašymais. Koki ten balsai ver trįs, ar daugiau mylių, bet jis su Lerke, pašovė be priežasties 18 Kartike (lenkas), J. Glodeni*, J. P.evae*
čio po Chr. gm.. Ant to atrašo literos: ts,
metų
merginą
Jul.
McHugh.
Su

no, juosta, skečiasi vis platyn ir žiasi į jos ausis? Ar tai yra pra randa kelią namon. Tą patį galima
vieži*, Fr. Bartkevycsia,
Stasiui *.
d, k, th. pan, 1. a — yra ėstrangel<
sirinkę žmonės butų policistą lyn- J Belecku po 50c.; F Baron (lenkas)
platyn tamsoj. Geležinės garlai džia beprotystės? Ji sustoja ir pasakyti apie arklius. Įstabiaunašios į jiahnyriškat*.
čavę, bet jam atėjo į pagelbą ka •30c.; A. Domkua. J. Gutauskia, L. Ba
vio dalys blizga, lygios kaip vei klauso. Ne, tai yra Šnypštimas srai> yra pačtiniai balandžiai.Išve
Iš surastų iki šiol užrašų aiškiai matyt,
i
drodžio stiklas yra viršutinės šla mašinos, kuris jos suerzintiems ža juos.uždarytus net kelis šimtus reiviai 18 regimento, teipgi neg niulis, A. Stasiui!*, J. Rocevlcze po 25x;
ne-tik kad eutraugelo raštas išsidirbo iš palR. Leonas 15c.; A. Gutauikis 10c. ViaoS
rai.
pios garlaivio grindys.
nervams išrodo kaipi žmonių bal mylių. Paleisti jie . iš syk iškįla
95.80. '
myriško. bet dar matyt iį- laikas, kadai raštas
Čia išeina moteriškė, jos aštriai sai.
augštyn, aplekia kelis kartus ap — Departamentinių pardaviny- I*z Bpnng Valley, Iii. Paaukavo:
ostrangelo galutinai išsidirbo į savistovį.
sudėtas veidas yra klasiškai gra«
Seniai jau žvaigždės prapuolė. link ir tuojaus lekia jau tiesiog čių ir geležinkelių ezpresų vežėjai Draugyale Lietuvos Būnu 99 00; V. Bur
Tas atsibuvo antroje pusėj 1 šimtmečio po
ba, A. Masiokaa, J. Misiūną* po 91.00;
žus, bet ant lupų, drėgnose, iš Tiršta migla gula ant laivo.
trumpiausiu keliu namon, kur bu nutarė traukti Štraiką toliau.
Chr. gni..
-y
M. Merevicze, J. Gvazdikas, K.Kučins
mintingose
akyse
yra
kas
tokio,
—
Puse
pajiegos!
—
Mašinos
te

vo
užauginti,
ne
paklysta.
Akims
—
Ant
Sheridan
Road,
važiuo

kas, I. Dobilas, K. Czeplaa, A. TamlioRašta# estraugelo iki VI amžiuj musų
kas tą gražumą gadina.
legrafas skamba ir mašinos bala- jie orijentuotis ne gali, nuo kelių jant išilgai geležinkelio linijos ka- nis, K. Matlauckai j>t 50a., J. Gvazdimetų skaitymo budo buvo vienaitinis
Ties vandeniu vėsus oras ir ji dojimas stojasi palengvesniu.
Šimtų lietuviškų mylių namų ma sieriui ,,Independant BrewingCo" kas, J. J an kartas, M. Mažeika, P. KaTUštas vartojamas Syrijoj,’senas palmyriškas b Totoriškai-mongo|iška atžala syriško alfabeto.
lengvais
krutėjimais
vynioja
savo
Su
žibančiomis
akimis
žiuri
Tea
tyti
negal. Taigi pačtiniai karve Ernstui, pasibaidė arkliai ir pradė czenas, A. Masiokas, P. B*l«eviese, J.
Žinome,
jog
ant
trečio
visos
vietinio
raštas, rodoai, buvo jiersekiojamas krikščio
gražių,
proporcijonaliskų
formų
į
tamsią
miglos
sieną.
Toli,
laivo
liai
turi turėti kokius ypatiškus jo daužyti. Vežimas parvirto ir Mikelionls, J. Antanaitis. J. Matlauokas.
krikščioniško
saboro
Efesse
nestorijonai
li

niškos dvasiškfjos. kuri, jį laikė stabmeldi
K. Picileckl*, K. T.cziliauckas, 3. Pet
kūną
į
šiltą
skepetą.
pryšakyj
žiba
žiburėlis
panašus
į
pajautimus,
palengvinančius jiems likosi sudaužytas. Prie to patsai raitis, A. Getai lis, D. Malkus, Palte Pe
šku. netinkančiu krikščioniškiems raštams, o kosi pripažinti už krikščioniškus atskalūnus,
Kiekvieną kartą,vaikščiojant ant gęstančią žvaigždę. Tai jurių*ži- suradimą kelio, kokių žmonė* ne Ernst, jo pati, dvejatas vaikų rini (italijonas) po 25c ; M. Kaminskie
svietiškų rašftj tą syk nekentė dar labiau ne juos iškeikė krikščioniškos bažnyčios tėvai.
viršaus,prisiartinus
prie mažo žem buriai ant pakrančių uolų.
turi. Kregždės, garniai, nors ant ir vežėjas likosi gana sunkiai su ne, J. Tiezkus, po 10c.; viso 915.45; ant
Paskui
juos
pradėjo
persekioti
Syrijoj,
todėl
Nuo
VI
amžiaus
po
Christui
gu dabar.
prisiuntimo kaistu.......... . .r..........^.13
lapių
namelio,
ji
lenki*
galvą že — Palengva! — Persigandusi, žiemos išlekia teipgi ant kelių Šim žeisti.
rijoj pradėjo platintieji kitoks raštas, ge jie persikėlė į Persiją kur rado daugiau lai
myn,
jos
žalsvose
akyse
užsidega
suklumpa
ji,
kadangi
garlaivio
tų
mylių
į
šiltesnius
kraštus,
bet
'
svės.
mieste
Nisiba
uždėjo
savo
tik5jimišką
riau tinkantis kasdieniniuose žmonių susinę
— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
Lieka 91533
Šimuose: senos literos estraugelo rašto pasi akademiją. Pabaigę mokslus toje akademi nekentimas ir visas jos kūnas susi švilpynė smarkiu, drebančiu balsu ant pavasario suranda kelią į tą < simirė 479 ypatos: 248 vyriškiai Isz Rivertone.IIl. Surinkto* ant krikszpatį lizdą, kur pernai perėjo, nors ir 199 moterys. Daugiausiai mir tonu 7ebr*u*ko sunaus: J. Bataitia, J4
liko naujame rašte tik kaipo pradinės, taigi joj pastojo misijonieriais ir platino savo riečia kaip besirengenčio šokti sukrutina orą.
draskančio
žvėries.
iki tam lizdui teipgi ne vienas šim čių, kaip paprastai vasaros laike, Mikolis, A. Petkus, A. Žebrauakie, J.
Palengva
sukasi
mašinos
garlai

mokslą
Azijoj;
jan
VII
ir
VIII
ainžyj
jų
mi

didėsės; jas dar vartoto surašymui brangių
Prie durų žemlapių namelio sė vio ir „Bangalore", rodosi.su visu tas mylių ir tai teiį> gerai giedroj, buvo nuo žarnų uždegimo, nes 72; Giedminiene, A. Pi kursiti* po 25«.; Lrankraščių ir knygų vardų. Bet ir ant to sijos buvo Kašgare, Herate, Samarkandoj,
GudaiLe*tens 15c.; R- Rapociu*.
estrangelo raštas neilgai buvo vartojamas: net Indi jose ir Vakariniuose Chinuoae. di Austin Sidmouth. Ilgą, ang sustojo. Vilnys kilnoja palengva kaip apsiniaukusiose arba miglo nuo džiovos 49, nuo plaučių užde na*, J. Petkus, J. Zinga. P. Klemsamių
jau V’III šimtmetyj jį galutinai išstūmė iš jo Drauge su- tikėjimu, jie Azijos viduriuose lišką ploščių užsisagiojo iki kak laivą ir taškedamos, mušasi į laivo tose dienose. Žmogus gi su savo gimo 26.
O K lemtimi t ten*. 8. D*m*ki po 10*.; K.
vien pajautimas laike tirštos mig
Kuiziną* 5c. Viso 92.40
išsivystę rastai: nestori joniškas, jakobitiškas, platino ir savo nestorijonišką raštą. Pir lui, o terp pageltusių dantų laiko pryšakį.
— Pereito panedėlio dieną, prie It* Fulton, UI. V. Skinkis 9T.00; Jvmelcliitiška ir pedito,?vartojami Syrijoj iki miausiai nestorijonišką raštą priėmė uigurai, trumpą pypkutę ir rodosi visą sa Turi čia arti būt daugiau laivų, los ir darganos žiemos laike ne re darbo tunelyj 26 str. likosi sunkiai Smuida
25c. Viso 91 25.
tauta turkiškos kilmės, jau seniai išradusi vo atidą nukreipia į kįlančiu* du kadangi laikas nuo laiko girdėt tai gušala visai netoli namų, neį
šiai dienai.
.Ant užmanymo A. Gelžinaites paau
sužeistas
lietuvis
darbininkas
Sa

nidą susiprasti, išreikšti savo mislis su pa- rnus, bet ištikro tėmija jis gerai švilpynių balsai. Augštai, ant til stengia, kelio atrasti. Rods ant
kavo: A. Gelžinaite 95.00; A. Baravykas
j,g8
4S,
-a I
•Į
if
gelba teip vadinamų Kche-mu arba su pa- kiekvieną pasikrutinimą vaikščio tuko stovi kapitonas ir pirmasis jūrių laivai plaukia ir lai vickas, kuriam sulaužė abidvi ko- 93.00:0 Paszakaraaite, A. Kvederas pe
gelba karbuotų lazdučių, teipgi su į>agelba jančios gražio* moteriškės. Vieną oheieras. Tylėdami, žiuri jie į ke miglos, bet ant suradimo kelio
tį 00. Viso 912 00.
Ši?1
l»z Torringlon, Con. A Btoczkus 50c ;
V patiško figūrinio rašto, kurio iki šiol nepa- kartą, susitikus jų akims, jo lupas nakties tamsą. Ant syk girdėt turi naudotiesi iš atsakančių in
signalas
visai
netoli
ir
tamsus
kon

strumentų,
be
kurių
pageltas
neį

suraukė
šaltas,
paniekinimo
nusi

♦
i-tekė
perskaityt
;
užrašų
tuom
raštu
rado
I L
*l«f - L
* IX i
lis, J. F rems po 25c.; J. Siauruseviczia,
laned
daug iškaltu ant imlu, vnač S’berijoj.
šypsojimas.
Suerzinta, murmė tūrai laivo pasirodo „Bangaloro" stengtų kelio surasti. Prieš išra
te
J. Butheris, J. Si kels. J. Josupaiti*. J.
dama ką ten po nosia, nukreipia ji pryšakyj ir griežimas geležies Šu dimą kompaso žmonės laivais ne
Zubrickaa, M.-Kubrickiene po 10c. Vi»
bet
mem
LietuviMKkaM
Piknluka*.
>
f)
kių ūmai duodasi girdėt.
galėjo tolimų kelionių atlikti, plau
savo galvą urnai į šalį.
92 15.
Chieago. Dr-te Szv. Kazimiero Kar.
Valandėlę viešpatauja tyka, bet kė vien pakrantėmis ir tai tik gie lurea tavo menui pikninka nedalioj 18
• Jis žino, kad ją apima piktumas,
nua
-A
A A ginei
J
J
kadangi ji žino, kad šito vyro ne tuojaus komandos Šauksmai ver drose diendse.
Lietuviai Temylite.
rugpluczio, Bert mano darže, Riveraide,
žiasi per žmonių balsus, mašinų
Mokslinčiai
persitikrino,
kad
tū

gali
nukreipti
nuo
pildymo
parei

111. Praaidea 9 ryto, inženga 25c. po
Turiu pardavimui gera sali u na liefnsamecb
T
*>
; \7
gų. Tos akys, kurios Šimtus kar telegrafai skamba ir kajutų durys li vabalų patinai greitai suranda rai. Vitu* lietuviu* ir Belu vaite* eur vi u apgyventoje aplinkoje priešui*
pataites, kad ir kasžin kaip jas dingai kvieczi* auilankyti, ne* tzii bu* Crane Co. 545 bo Ganai «L; lysas yra ant
tų butų jį sudeginusios, jeigu vie- su bildėjimu užsidaro.
v i y
•I*
be
didžiau*!** ir gr*ži*t»ia* pikninkaa, gra 2 metu, rando* 945 00 ant menesio, bet
71
Vos
susimušę
laivai
atsitolino,
paslėpti. Vienas angliškas mok žu* dideli* darzaa pilnas visokiu zabovu, nuo
būt
imonu pažiūrėjimu galima
rtndauninku surenku 910.00 per me
gų užmušti, pradžioj kelionės pradeda skęsti pryŠakioė dalis slinčius parsigabeno ir laponijos didele nokia platforma, grsji* geriausia nesi; bisnis gerai issdirbus. Turiu urnai
rav
pbe
1
1
j
patinus ir pataites šilkvabalių, min muzika. Visu* užpraszo.
žibėjo saldžiai, saldžiai skambėjo „Bangaloro."
issysiiuoti, *i«i*xaukiU tuojau*, o p: -ksite pigiai. Dasižinokite pw.
Komitetą*.
— Ant valčių! Moterys ir vai- tančių ailantų lapais. Patiną įdė
ir
jos
balsas.
Bet
ne
be
reikalo
Uade
zzln
1
1
jr
M*z Brown,
I
(II-VIII).
jis, kaipo kriminalistas ir žmonių kai pirmiaus:.ai! Nė maldos, nė jęs į dėžę, išvežė 3-mylias ir patal
Pirma* Dideli* Plkninka*.
Pigiai ant pardavimo lietuviczka*!**silpnybių žinovas įgijo garbę; su rėksmai ne ardo oro tykumos. pino ant kapinių, kitoj dėžėj
qof .
n ‘.M Ji chet
fabriką*. *u arkliu, vežimu ir.v *oF •p
prato jis gerai, permatė mierius Ramiai, lyg kad Vitų tik apie ma- gi savo sode paliko pataitę. Dė Cbicago. Dr-te* Panų Bzv. M. Panos pelu
mi* pnetaiaomi*. 8zi* fabrikas nena reRot., nedelioj. 23 d. liepos, 1905 Berg re*m pelną negu aaliuoa*. 8avinim.su
nevrus,
kapitonas
išdavinėje
pri

žės
buvo
teip
įtaisytos,
kad
pati

vaikščiojančios
moteriškės
ir
nie

resch
tel
10 6
mane Grove, Riveraide, III. Prasidės 9 t*zva£iooj* in kraju, todėl parduoda pi
ko daugiau ne jaučia kaip vien pa sakymus. Rods ii pradžių terp na* iŠ savosios galėjo išeiti; patai vai. ryto. Inieng* vyruliu moter* 25c. giai. Dasižinokite po no. 1071 W. Maif
nieką. Rytoj atplauks garlaivy* paaažierių pasirodė sumišimas, tės dėžėj skylė buvo teip įtaisyta, Ant *zio pikninko Drte Panų ture* pa •on st, Chicago. III.
schin
JOd
v4
t 1
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„Bangalore" į upės Elta* įtaką ir bet tai yra anglijonai, ramus, užsi- kad į ją iš lauko vabalas galėjo rengus kuodaugiausiai zabovu, gera mu
zika,
geru*
gerymu*
ir
valgiu*
tavo
lea
Pigiai ant pardavimo gera buczernr su
kaf
l»o pietų jis išduos ją, jo daboji tikinti žmonės, jie su užsitikėjimu įeiti, bet iš vidurio išeiti negalėjo.
th*T
Todėl visu* lietuviu* ir namu, tvartu, lotu ir visomis prietako
J) Ji
1
mui pavestą nusidėjėlę, Teą Som- atsiduoda padavadijimams kapito Rytmetyj mokslinčius pataitės dė tauriojoje.
lietuvaite* kvteczia auilankyti, aiai- mis, ant geros ulyezios, arti lietuvisakoa
merstorff Hamburge Vokietijos no ir jo jurininkų. Giliau ir giliau žėj rado ir patiną, kuris į porą k vepU *z vieži u ir sveiku oru ir linksmai bažnyczioc Dasižinokite „Lietuvos"
Paėjimas ir evoliucija syriskų aliab^ių
policijai nubausti pagal to krašto skęsta laivas — burbuliavimas ir nakties valandų nuo trįjų mylių laika praleiati. Imkite Metropolitan redakcijoje.
laivas parvirsta visai šono; „Ban surado pataitę. Panašių bandy elevatori iki 48to* av., in ten L* G range Ant pardavimo saliuna* geroje lietu
Atsiradimas naujųjų raštų išstūmusių
tTesa*.
.
mų moksline ius dair daug r ^ is kars* nuveaz iki daržui. Vžprano vi- viu apgyventoje vietoje, bizni* nuo se
estranglo raštą, ankštai rišasi su užgimusiais
Žvaigždė po žvaigždei pasirodo gai ore" prapuola jūrių gilumoj.
nei uždirbtas Savininkas turi
TeaSommerstoff ne pasiskubino per naktį patinas surado pataitę, •«*,
VI amžyj po Chr. syriskai-krikščioniškoj ba
ant tamsaus dangaus, o dar vis
Dr-te Penu S. M P. R. .
žinoti in Lietuva dėl szeimyniszlra rei
žnyčioj vaidais ir nesutikimais eilėse dvasi;
graži Tea vaikščioja ant drėgno* tu kitais pasažieriais prie styro lai nors tojė nė jokio balso neišduoda.
• [21-VII]
kalu. atsuzaukite pas, škijos, atsiradimu nesikenčiančių terp savęs
garlaivio palubės grindų. Jos kru vo krašto, kur valtys buvo į jūres Kad surasti patinui potaitę pa
Lietuviam* Liuteronam*.
Geo. Feutling.
sektų. Išsikėlę iš Syrijos į Persiją dėl perse
tėjimai stojasi apatiškais ir dvi nuleistos. Pasinaudodama iŠ su lengvintų vien uoslės,daleisti nrga Philedelphijo* lietuviu liuteronu pa 549 S. Ganai rt..
Ch .cago, III.
įima,
kadangi
nuo
trijų
mylių
jau,
mišimo, įi pamatė kitoj pusėj Vil
kiojimų vyskupo Ravulos nestorijonai, gere
raukšlės suraukia jos veidą.
rapijai augant pasirodė reikalingu di(4-VIII)
sniam platinimui savo mokslo ir didesniam
Dury* į salioną tik privertos. nių nešiojamą valtį ir urnai nu turbut, pataitės kvapo užuosti ne deani* maidnami*. Todėl nuo eeio! pa
paniekinimui priešų, užmetė jų raštą ir pasi1 Mažas Šviesos spindulys veržiasi sprendusi,šoko į jūres pirma, negu galima. Reikia todėl manyti, kad maldos atsibus nedeldieniai* 12 vai. Reikalinga* geras duonkepi*, mokan
bažnyčioje ant kertė* 4-to* ir Carpenstengė sutverti savo locną, Jie truputį per
per plyšį ir tai smarkiai, tai minkš dabojantis ją Austin Sidmouth su tie šilkvabaliai turi kokius ypatiš ter ui. Aaz teij gi savo adrese permai tis kepti visokį* duoa*, lietuviczka, ang
liuke ir italijoniszk* ir visokiu* keksu*.
kus
pajautimus
palengvinančius
keitė raštą estrangelo ir sutvėrė naują, teip
prasti
galėjo
jo*
mienus.
tai atsimuša piano balsai ir besi
niau ir turinti reikale kuki, ar norinti
žinioms tesikreipia adre.u
vadinamą nestorijonišką. Tuom laiku terp
Su keliais pasiirimais ji prisi- lyčių suradimą, jausmus panašius gauti knygų teiksi* kreipti* žemiau pa Artymesnem* M.
kalbančių salione žmonių žodžiai
M įmone,
šluotu
adresu.
—
Prilaikau
aekanczias
gyventojų vakarinės Syrijos jakobitų ir maį ausis vaikščiojančios moteriš sigriebė prie valties ir užsirangė į telepatiją.^
218 Knot *t.,
Rumford Faile, Me.
Ir gyvingumas bent tūlų gyvūnų vokiszkomis raidėmis knygas; Biblija,
ronitų išsidirbo naujos rašto formos, pritai
aflt jos galo. Koks ten balsas pri
(21—VII)
kės.
Apie tikra Krikszczionybe, giedamos,
kytos greitam rašynliii, iš kurio VIII ainžyj
Kodėl ne gali ir ji su jais kalbėti vertė ją atsigręžti. Kokia ten tapi- daug didesnis negu žmonių. An pealmine*. kanezioa, nusidavimu kny Reikeliuga* prie ofiso vaikine*, ar ne
tai
varlėms
nukirsti
koki
sanariai
krikščioniškos eros išsidirbo jakobitiškas ir
si žmogiška ėsybė artinasi prie
ir dainuoti?
gos, skarbnyczaie*. Rojaus darželi*, Ks- kenti i lietu visikai ir lenkiszkai ir ga
linti* *xiek tiek raszyti sngiiszkai. Atpešito raštas. Ant galo stačiatikiško tikėji
Sausas, sukrutinantis drebėji valties ir ranka sugriebia jos Šo- atauga. Žiurkės išlaiko vienuoli- lekizma* ir kalendorius.
■iazaukti su paliudijimu.
Re*. P. Dngnaitia
ką valandų ruimelbe oro, o rupū
mo syrijonys nielclįitai nepanorėjo pasilikti
mas apima žydintį jos kūną,nervai
C. Falk,
Philsdelpbia, Pa.
P
užpakalyj ir teipgi padarė į>ermainas estran
Iš Teos lupų vertinsi šauksmas, žės ruime be pro išbūva gana il 1521 8. Juniper »t.,
ios užsitenpia po sunkiu spaudimu
21,9 Sebor sL, flsi 5.
Chicago, UI.
Plkninka*.
gėlo alfabete ir išdirbo teip vadinamą melpatino kriminahŠką urėdnin gą !aikąX Bambadierų negalima
į ir piaujantis skaudėjimas pripildo
<28—VII)
išnaikinti net su sieros garu. Co- Nashua, N. H. Draugyste szv. Kazi
chitišką, arba teip vadinamą syriškai-palesti1 akies.lomas. Ji bijosi tos tykios be
ture* savo pikninka 29 d. szio me
nišką rašto pavidalą.
galo ilgos nakties ant besikilnojan — Leiskite — Šauki* ji garsiu lorado vabalai atgija išbuvę chlo miero
Didelis Atidarj niaa.
nesio; prasidės 5 vai. vakare ir trauksis
riniame
gaze
pdsę
valandos,
tūli
balsu.
Bet
tik
dar
drūčiau
į
valtį
Syrijonai gi priėmę arabišką kalbą, bet
čio jūrių paviršiaus.Nuožmiam ne
Pranešiu visiems savo draugams ir raiki 12 vai. naktie*, muzike puiki isz Na
pasilikę krikščionims, nekęsdami arabų dėl
ramume ji perleido tas naktis, no kabinasi jo rankos, juk jis visgi vabalai sausžemių išbūva be pavo shua. Tikietas 91.00 ypatai; gerymai iystemiem*. kad nupirkau labai puikio
je vieloj* saliuna po nr. 947 33 ulyczio*
rėdama nutildyti praeities balsus; pražus, jeigu jis išleis iš rankų ga jaus po vandeniu gana ilgą laiką. dykai.
jų mahometoniško tikėjimo, pasilaikė savo
ir atidarymui jo darau pasilinksminimo
Szirdiugai kviečia susirinki).
Ant
užmušimo
vaisinių
medžių
linčią
išgelbėti
vaitelį.
syrišką alfabetą, bet jį turėjo pritaikyti prie
bet čia, toj tykumoj kįlą jie kaip
balių 22 d. liepos, ant kurio užprašiau
Komitetas.
Beprotiškas nekentimas to žmo utėlės reikia ją laikyti per 45 die
arabiškos kalbos, todėl turėjo įvesti kelias
nakties dvasios ir drasko širdį su
visus vyrus ir moteris, jaunu* ir senus
nas
po
vandeniu
20
centimetrų
gi

naujps literas ir, tokiu budu, išdirbo raštą
apskundimais už prapuldytą gyve gaus, kuris nori ją suvaldyti ir
skaitlingai susirinkti, visi bus kuo mei
liausiai priimti;' buster* mušike ssoketeip vadinamą, koršuni.
nimą. Ji turi žiūrėti, kaip lipa vil- teip sunkiai gautą laisvą atimti, liai. Skruzdelės teipgi išlaiko ga
Bajieszkoihnai.
na ilgai po vandėniu. Tirinėtoja Pslieszksu savo pus*eserea Antanioo* jams, puiku* cigarai, rūkantiems ir ska
1 nis ant vilnies, o paskui iŠbėgioja auga jos Širdyj.
— Šalyn, niekše! — Šaukia jos Field panardino po vandeniu 18 Valiute*, Kauno gub., RsMiniu pav., nus gerymai auivedinimui. Meilingai
| ir išsisklaido. „Ar ir tavo gyve% du
uipraiza
j nimas ne buvo tokiu kaip Šitų vil- balsas nakties tykumo) ir jos aš skruzdėlių, o po 4 dienų tikt viena Vengcrtkiu sod., dveji metai kaip Ame
Aleksandra Bagdonas.
rikoje, pirmiau* gyveno Chicagoje, tu
% rfd
iš
jų
buvo
prigėrusi;
12
gi
panar

į nių?" — klausia jos locnos mislys trus dantys įsikabina į laikančią
riu prie jo* svarbu reikale. Ji pati ar
ir ji turi joms tiesą pripažinti. Kur valtį ranką. Raudoni dryžiai pa dinusi laike 8 dienas, iš jų 7 pas kas kita* teiksi* duoti tinę adresu:
Ant rando* geras, ruimingas, su visais
,.Tėve musų" estnngelo raštu.
sirodo ant rankos Austino Sid- kui vėl atgijo. Žmogų gi išbuvu
parankumais stiebelis; kreiptis reiki* ia
Antanas Valis,
tas ji nuraminimą?
-f pa p
North Chicago, Ui. „Lietuvos" Redakcija.
Mislys veržiasi į galvą, bet iš moutho; prisigriebus gi į žaiždas sį po vandeniu daugiau kaip ber- P. P. Boz 137,
Skaitosi: Abun dbaschnuiyo nedqadazch
(21—VI!)
r
smegenų neišeina ne mažiausios jūrių vandeniui, paleidžia pirštai tainį valandos retai pasiseka atgai
smok dide malkudok, nehico tzebyonak a ika no
Pajieszkau ajjsivedimui merginos lie
vilties spindulys. Ji jaučia, kaip valtį ir su burbuliavimu nuskęsta vinti.
Du įlietai kančių. dbaschmayo of boro ha b lan lachmo deungonan
Ir bado skruzdėlės pakenčia ne tuvaites laisva m anes arba proteetones,
jis
į
gilumą.
<
.
džiaugiasi
žmonės
keliaujanti
ant
yaumono, wazchbuq lan chaubain uchtohain ai„Noriu
paliudyti faktą” — rašo
nuo
18
iki
224
metu;
asi
pat*
turiu
jau
mo
Su žibančioms akimis žiuri Tea mažai. Be vandens jos greitai
laivo į numylėtą tėvynę ir kaip
kano dof chnan schbagon lehayobain vlo delon
23} meto. Atsiliepti meldžiu žemiau pa ponia Ona Janušienė, pati Juoza
4>
nusiminę jie, jeigu vilnys sunkiai Sommerstorff į tą vietą, kur nu gaišta, tat be maisto išlaiko kaip dėtu adresu:
Inesyuno elo fatson men bischo. Amin.
po Janusio, atsižymėjusio ferme
Jos. Petrovskis, .
prikrautą laivą prarija; mislys to skendo kūnas nelaimingo žmogaus. kokia net 60 dienų. Terp žmonių
rio
Faytte pavieto Teksuose —
Visuose ražtupse išsidirbusiuose iš rašto
J
net specijali’tai,pelnanti pinigus iš 205 Quarry s t..
Grand Rapid*, Mich.
dėl atsakymo ant kankinančių jos Na, ji dabar laisva.
„kad
Trinerio Amerikoniška<4h
estrangelo. teip kaip ir žydiškame, paženkli
<21
—
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— Laisva. — Su džiaugsmu pa badavimo nebaduoja ilgiau kaip 40
S ■*> 3,
Širdį klausymų ne suteikia.
Eliksyras Karčiojo Vyno išgydė
nimui saubalsių buvo ypątiški ženklai, ko
dienų.
Bet
ir
žmonės
be
maisto
Pajieszkau savo brolio Vincento Venc
Kad ji nuo laivo šoktų į jūrės! kelia ji rankas augštyn, bet pa
Knlmukų siliabim* uilBbMa*.
mane visiškai nuo nuoperto negrokias vieiiog statė ne greta su priebaLems,
griebia ją vilnis ir išmeta iš valties gali išbūti gana ilgą laiką, bet be kaus, Kauno gub., Raseinių pav., Rieta
Jau
jaunystėj
ji
gerai
mokėjo
plauk
multojimo,
kuris kankino mane
bet jų viršuj arba apačioj. Rašte gi [>ešito
Priėmę neHtorijoni^ką raštą, aigarai, ar
vo
parap.,
4
metai
kaip
gyveno
Chicagėrimo neišbuva ilgiau kaip trįs
Mėginau
goje. Jis pau ar kaa kitas teiksis duoti daugiau kaip du metu.
ženklai paženklinimui saubalsių buvo tiesiog ba totoriai padarė tulaa permainas jame, bet ti. Bet kas bus,jeigu ne atsiras ga ir be noro traukia į Šlapią bedugnę dienas.
Ji laisva, bet už laisvę gyvastį ati
ime adresu:
daugelį visokeriopų vaistų, tat ne
perimti, be jokių permainų, iš grekiško alfa permainos padarytos tik skambėjimuose, li lintis ją išgelbėti laivas ir ji turės davė,
kadangi kiekvienas nusidėji
Aoelia Venckalte,
galėjau apturėti nuo nė mažiausio
beto, rašant, vięnog, juos rašė ne stačius terų gi pavidalas pasiliko beveik tas pats pražūti tuose baisiuose vandeni
3342 Fisk st., *
Chicago, III.
mas
ant
žemės turi sulaukti atmoniuose
tiruose?
Ne,
ji
nenori
mir

pąlengvinimo. Ant galo vyras
kaip grekiškuose raštuose, bet gulsčiai ir tai kaip ir nestori joniškame rašte.
nijimo!
Pajieszkau savo drauru Si mano ir
mano parnešė man tris tankas
ne eilėj bet augščiau, arba žemiau juos sta
Čia reikia dar pridurti, kad uiguriška- ti, ji nori gyventi, naudotiesi, būti
Marijonos Szaltmiriu,Kauno gub , Bziautė. Kaip išrodė raštas pešito, tą skaitytojai me rašte literų išveizdis keičiasi pagal jų laisva!
liu pav., Trišakiu vol., Mickiszkiu aod , Trinerio Amerikoniškojo Eliksy
Ir vėl nuliūdimai apvaldo jos
mato aut žemiau padėto paveikslėlio.
— Chicagoj užstojo dideli karš septyni metai kaip Amerikoje, gyveno ro Karčiojo Vyno, kuris išgydė
padėjimo vietą: reiškianti tą patį skambėji širdį.
Kodėl ji turėjo savo tėvų Pajautimai gyvūnų ir jų čiai. Pereitos nedėlios dieną vi Chicagoje;turiu prie ju labai svarbu rei mane visai nuo tos kankinančios
L_iJo . iši.
Jom —-.-41
oss . JI
|o« ^,024
mą
litera
stovinti
pradžioj,
yri
kitokia
negu
»
•
- ■ r. ••
•
namus apleisti, kodėl ji negalėjo
gyvinsimas.
durdienyj termometras Fahrėnhei- ksią. Jie patys ar kas gitas teiksis d uo ir skausmingos ligos. Šiuomi pa
viduryj žodžio, o stovinti aut jo galo yra vėl pasiganėdinti tuom, ką davė tėvų
li žine adresu:
'
tariu šitą stebuklingą vaistą vi
to rodė 95& Šilumos. Jau net ke
Žmogus
turi
protą
ir
ištikro
su
kitokia negu viduryj ir pradžioj žodžio.
J uozapas Ve rk ietį s,
namai? Spanga ir nesulaikoma jo pagelba užkariavo sau vietą. lios dešimtys žmonių pasimirė nuo
lUeizdls syriiko raito peilio.
siems sergantiems." NegromulioBcx
45,
Ogleeby,
III.
Iš uiguriško alfabeto išsidirbo visi alfa
jimas, arba teip vadinama dispe p
Brizeth itavhe heu meiltho vhu betai gyvenančių Azijoj turkiškos kilmės tau ėjo ji prasižengimų keliais, pagei Viešpačio terp gyvūnų. Bet kad karščio.
Pajieszkau savo szvogerio Petro Joni
Skaitosi: Pradžioj
buvo
žodis ir tų, kaip autai: mongolų, kalmukų, mandžu- dimuose per giliai buvo pasken žmogus galėtų priderančiai sunau — Atkakęs iš Detroit James ko Kauno gub., Raseinių pav., Bailelio sija, yra tautiška amerikoniška li
ir parap., Szuru kaimo, du metai ga, užtraukta perdaug apstingo
meltho itavhe heo loth alohe, Uloho itąvhe rų ir kitų, aut kurių mahometoniškos tautos dusi, per toli tuom keliu nužengė. doti protą, tuii be pailsio moky- Kenny, susipažinęs Chicagoj su vol.
atgal gyveno Bpring Valley, Ui.; turiu
Kada
ji
ant
vardo
savo
sandraugės
Dievą.
Ir
Dievas
tiesi, kitaip jis mažai kuom skirsis negru poliefetu ir dviem jo drau prie jo labai* svarbu reikale.. Jis pate nraisto, perdidelio gėrymo kavos,
žodi?
buvo pas
neturėjo įtekmės. Tie raštai, vienog, tuom
teiksi* duoti žinia adresu: arbatos ir svaigalų, stokos judėji
heo hu meltho. Bono itavhe heo brizchit loth skiriasi nuo uiguriško, kad juose saubalsės suklastavo vekselį, jau tėvynėj nuo gyvūnų, žinoma, augščiausio gais, ant aplaistymo pažinties, ar kas kita*Jeronimas
Posake,
Vokietijoj
negalėjo
ilgiau
būti,
iš

mo ant atviro oro. Trinerio Ame
pradžių pas jau sujungtos su priebalsėms, taigi literos
skyriaus: australietis, bu Š menas, užėjo į saliuną, kur juodiejie įlaši 308 W. 5th at.,
buvo žodžiu. Jis buvo
Kewaaee, III.
dūmė
ji
į
Angliją,
čia
vedė
ji
rikoniškasis
Eliksyras Karčiojo
aloho.
reiškia siliabas. Apart to, kalmukai, mon avanturistės gyvenimą,kuris nege veddas ne toli stovi nuo gyvūnų. no į jo stiklą migdančių lašų. Už Pajieazkau savo pussesere* Barboros Vyno yra ideališku vaistu nuo tos
Gyvūnai
pfoto
rods
ne
turi
tiek
Dargaites,
Kauno
gub.,
Taisai
u
pav.,
Dievą.;
migus jam, ištuštino kišenius ir iš
golai ir mandžurai rėdelių rašymą perėmė
parap., 7/iruku sod. Ji pati ar ligos, padarančiu
gromuliojimą
Artymoj gitninystoj su augščiaa pami- nuo chiniečių, išmetė semitiškų tautų rašy rai pasibaigė ir dabar ji yra vėl ant kiek žmogus, bet užtai jie turi ir metė laukan, kur rado jį jau ne Tveriu
kas kitas teiksis duoti line adresu:
lengvu,
sustiprinančiu
visus g.oraštais
yra alfa
lietais syriAkais alfabetiniais-----„-------_ mo būdą nuo dešinės kairės link, bet rašo kelio į tėvynę, iš kurios pabėgo ir ką tokio, ko žmonėms trūksta. juodiejie policistai.
Fr. Rebzda,
1438 Wentworth av.,Chicago Ileights.Ill muliojimo organus ir atnaujinan
betai mandejų arba „krikščionių Švento Jo- rėdelius tuo viršaus žemyn, apačios link, ei tai kaipo nusidėjėlė, nelaisvė. Ten Visi žinome, kad mintanti augme
no likučiai kurių iki šiol gyvena Mesopota- lės bėga nuo kairės dešinės link. Tokiu bu ją už grotų uždarys, ją, kuri la nims žvėrys geriau už žmogų at — Garbintojai garsaus moterų Pajieszkau savo brolio Vincento Žal čiu bei grynijančiu kraują. Kūdi
kuris pirmiau gyveno Pilts- kis gali jį teipgi gerai vartoti, kaip
Kaip mano du ir literų padėjimas visai kitoks, negu tuo biausiai apie laisvę rūpinosi, ją, skiria nuodingus augmenis nuo žudintojo, daugpačio Hocho, nu- nieraicsio,
mijoj, kalnuose Sat el-Arab.
burge ar jo aplelmkeje; turiu prie jo la ir suaugęs.
kurios nervai dėl paskutinių atsiti nenuodingų,nuodingų neėda, žmo sprensto ant pakorimo, sudėjo jau bai
Gaunamas visost
Kopp maudėjų alfabetas yra tai sumaišymas se raštuose, iš kurių literas perėmė,
svarbu reikale.
Jis pats,, ar kas
kimų
buvo
jau
labai
suardyti.
„AŠ
aptiekose
arba
pas
patį pataika .:ą’
1000
dol.
ant
uždengimo
kaštų
at

net keturių alfabetų. Mat vis yra žmonių
gus gi ne retai apsirinka. Juk ne
kita* teiksi* duoti žine adresu;
Begaliu
laisvės
išsižadėti.aš
numir

Juozapą
Trinąrį,
799
So. Ashland
naujinimo
provos.
Kasžin
tik
ar
Joe.
Kunigėlis,
mažai
žmonių
užsinuodina
grybais
mėgstančių maišyti, ir jiems rodosi, kad mai(Toliaus bus.)
P. O. Box 883, Wyommg, Luz. Co. Pa. avė., Chicago, III.
siu.
Kodėl Dievas manę teip ir vaisiais. Ką žmogus mat tik tas pasiseks.
šydami, jie ką-nors tveria. Netruksta tokių
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Draugyscziu Reikalai

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

askaofiu gražia jasažmbBtm: At*iiveiklnimaa;
— Vagis; - Kas kaltas; — Gatves valkai; —
Paparčio Itedsi: - M tako largaji; — Stonai**;
— Keleivi*. Chicago. IU. 1«N. pu»l. ».. ISO
4*0 Lietavtakas Paaakna Yvairioa Dabi III. Su
rinko D-ras Basanartalua, Chirago. 1IL. 1904,
pusi.03. Te!|»čia 90* gražiu ir labai Juokingu
pasaką.■....,............ ,....4....... *1 ’4!V
Drūtume apdaruose............................ ..*1 50
70 IrfetuvtaktM l*a»ak<>s Yvhiri'U. Dalia IV. Su
rinko D-ras J. Basanavičiui t kicago. IU 1901
pusi.
Telpa čia 04 labai gražios ir uži
mančio* isnako*. bavijaniloi kiekviena įkai
tytoje ir klausytoj* ........ <...4... UY5
Druluoae apiksrotae ..........,............ II .itO
*7 Pnm-vkaUi taminlto* ir Teteytiės llguldlnėti
galvočių visu amsiu i bieagojlll.. IMK pus
lapi* IKf Atilota knygelėj telpa 10 gvadtoa. juokinga* Ir Umintingva pavskniiės Kas
. nori turėti gražiu, juokingu Ir pamokinančiu
akaitytnu. tegul nusiperka žia gargei*, o turės
ka papaankoti ir ant kiekvienų klausimo mo
kė* duoti tamintinga ataakyma,..... . 5Oc
100 Pasaka apie Kantria Alena, kuri p»r M
meta vata Viotamn po svtota daugybė ttadu ir
vargu take* tėjo. Cbieago. III. lOOKpu.l.RI UOc
U4 Poeto ir Bernas, Chicago, III. 1904 pusi. «4.
Ąpysakalte L. Tolstojau* I* gvyeoimu maakuUAu kaimiečiu; linaeldlį norinčiam susinaginti au buriu ir Mniygutm gvverniuu iuavk<e
' Įtakų kalniečiu, ji verčia skaitytoja jausti
drauge t u pridegtai* var: u ■> ai.inemi*.... I5o
JtB-8 Robinaoaae Krnsiu*. Graži ir taoraliika pa
saka. Antra pertaulia iaaia. Chicago. iii.

CMcago Medical Clinic

Ar turi $300?
Su Šita suma gali pradėti pirkliauti ir į trumpą laikę išvysti gerus Vainius." .
Pirkliaudami aplamiškai suvirš vieną trečdali šimtmečio Abelnaia Tavorais, mę« ti
nome kaip prigelbėti tau retailinčje pirklyboje. Męs ifctyrėme atov| dalykų tiek, kad ji»
pastojo mums mokslu.
Męs turime speciališkę skyrių suradimui naujų vietų, naujų laukų, kur Abelni Ta
vorai gali būti vaisbnojatni; męs turime mintyje tokių vietų apačiai ir vienoje iA jų įtaisy
sime tave, kaip ir Šimtus kitų kas metas. Musų ligSioliėki ir temoms kainoms tavorai da
leis tau plačiai lenktyniuoti.
Tie, kurie imasi pirkliauti su musų rodą, gauna musų prigelbčjimą jų reikaluose,
kol pasisekimas tampa užtikrintas.
Męs .turime daugybę paveizdų pasisekimo; Aitai, tūkstančiai pasekmingų pirklių Aalies kalti savo pasisekimą musų metodoms ir yra skaitomi Šiądien terp didžiausių reta iii uočių Amerikoje.
Ar nori būti pasekmingu pirkliu?
Radyk (tas mus.

tmvgm. Nrpllnėkto Vertė iižvedtaioo Nėris
Chkiago. Ilk. lėgo. pusi. 0. Gretl anymkėi*!
kaip nirtingo prekeju «anu* apsivedė *e var
ginga mergina ir laimingiau gyveno oi kitu*.
IOc
ChiPagal leakiika sutaisė KXB a
k^kiit'iSj^l taTuv,^ dreugY.tal ^

terburge, Ma»k.4ij<>> JI yrk maskoliikoa
vakiaioa e*ni'iru< >a ir tortai ■» galima ir į
Ltoteva paratusti. MaakuhjoatakUbajDeMralenumo uodraadSim................................. WOo

344 So. State St., Chicago, III.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

LYON
BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavčjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

M. P-ta Chk-ago. 111. IMS. pu»L 48. Šita
knygute tein kaip ir No- 110 rra Maikulijoi
neniuroadaleiaUi ir gali buu Lietuvon aiunėtania........... ................. „-....J............... 13o
SSO'J Mtndausi* Ltaftnvn. karaliui. Chtaagv. B).
I9UI> pusi. S6 Istortaksl ųaveiltslas [«-nkiuoae
•ktuoae. Lenkitkai inniM Jaiiu* Stavaeki.
iMuviJkai verta Vineai Kapu. (Dm Kudir
ka). Knygele paukirta jjoitingai mytaiotani
teatru........ ....
...A............... SSe

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvar&ntuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąstantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora*
tiškus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūsles ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
<
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.

Madison, Market ir Monroe ui.

vtoaameakta Pagal icnki4k» sutalao M. P-u,
Otaago. IIL ĮSOS. pini. SI. šita knygute teip
kaip ir No. Sktyre Ma.-kolljoa fenzurea datai*a ir todėl gali būti Lietuvon liunčiam*. lOo
Akvti *^it> -kimu ivirte. »ni aunu imu1* nuotatai Stori, bet tu p-r»i nesupranta,
Otoairn. III.. 18M. pusi. W- $a pareikšlais.
Pararia i.lko damai kalbai, rftausaiai, lietus
ir sniegą*; ka, ,m debesiai, aat ko Jie laikosi,
t irtt.................... . ........................ .1................. Hile
« 7 3 Mokite* aplr torse ir kitus įstatus.Ju ba
ri Ir pabaiga, Chis-agv. I|l. ISU8. puti. tM. Su
paTeikitaliai*. Apre*'ka, vrauemK ’ i* ko ji
asaideda. aat ko laikosi ir kaip »uka»l. kas yra
saaM. iT*t«iitaa. titanui is ir kMp Jo* toli vtaaa nuo kitos r kas yra pliaaeto*. kometos ir ki
tos retsi rostonMM ivaietolė*. Yra tai TtanatlB^
Pifiai ant pardavimo lotai ant Morgan
kayrs. 14 kochoi iniogus gali tikrai apstavieyti
sL arti d visj u bainycziu. Taipgi geras
Ftolta----- ------------ „f....4...............
Drutu«s». priutluoso apdaruos .......... *1.00 namas prie pat lietuvisakos bainyczios.
Aritmetika. Kayr* HslmriktBimui rokun- Dasižiookits „Lietuvos" redakcijoje.
<tX Prekė............................... ...............
<4Kto4* Biolo«ija arba Mokslas **ie cttu* daik
tas. r*«al prof. Nuslauma tutsi.*1 Sienute.
Oik-M'S IH-. l»t P«*t 147. Sji psoeikstolial,
Broliai Lietuviai!
Tai ym mokslais kokiu bud u radosi sutvėri-

Visokį tavorai reikalingi ant rudens ir žiemos jau yra gaunami pas mus.

žvėrta ir kitu autvžrima^. ....T.............. .-*Oc
> 7 Gamtos Istorija, nagai Povda Bert, verte Dr.
tBacevičla, Ipauda ..Lietuvos. ‘ Cbieago,
19* pusi. Ml Knygele Su daugeliu paueiPalaHu- gyvulimvabažu. žugiu, žmoalo, me
džiu ir akmeaa. trumpai, atakmi jr suprantamat taatakina ramios takorija. yp*4 taoa da>
la naudotis. Falocago. IIL 1904

500
SI H Ik kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir
auginami aagineiiys’Pata. Lunkevičiu -uiaisė

.... UOc
stabais
Kaip rxwna aagtaesys* Chicairo. IU . 1801.
pusi 1JS. Su pa reikilali. tpSnio v vairiu, mo
lo rėmė, augalui. J“ suctajuda. atnainaa, gy
vi ir pUteJIMUi buo taenkiaaiio augataliu iki
didžiauita ir tobuliausiu....L.............. H.tc
£LS.~ Nematomi prtaSai ir drasgai įmaniu, pū
gai Bittnen lutaivė Maraaa. Chieago. 111.. 1906.
gusi. 113. Su pavetkslaia ApraSvmaa visokiu
aeniiu bakterijų, mikrobu. bacUlia ir kitu
mnlkliima gyvuitalka. gimdaitaui svarbiau3Oe
■eng pram-ualteS. ir tS...________
Paėjimai orgsnilko • viet*. Parai Bittneri
autaota Saernas. Ukicago. IIL 1W& puaL 137.
Kilkui Ucy nnėjiiuus

.3rve
itaienu Gaidy n 11> Itayke Sutvėrimai. Pacai
ifatcinaaoBa lutaioė Ssertuto.Chtoauu.IU. .1900.
psul 371). Su paveikslais. AnraA> leniausiu <advmu vvsiriua iinvėrtmtte gyrenaatas aat sė
mės dar prie* at» iradima i mokaus. Sitondtan
u sutvėrimu koaus naon*s kasdami riliu*
keliniu*, kanalas, ar imdaoli ta tomės *n<lii
rauda tontaje. TbIu »ut«»rtmii strado č ta lito
■esuftadlntua kunus. kurie liaudie n yra IMtalyti yvainaoae muzėjtn-e te ii ju imottaa mokiną*i paiiutl. kaip tena yra musu tome, kiek
daa^ milijonu m
------ •--- —-—
■ to ėvėriei kūno
eilė žentas keliolikos

ramia, tu.nklirtaiai apskaitė kaip sena yra tuo—
------ ...
imo...4100
....•1 U5
'imtis io su
ku mokslu
L. Bu
su matais
Et.laItataviikal
pene
Dres

XIX voktaka
e neini n lesiu

to* dalykas, karino* žmonės vadina Dievo snrėdymu...............................
gl.AO
Grasiuose, dro tuose apdaruose.......... *M <M»
£400 Svieto pabaiga. H r-i» Jko verte Pt.Siūleli*.
Chk-aga. EI.. 19&. pusi. 31. Kas nori dasuinotl kaiia bus svieto pabaiga tegul perskaito
ii* knygele..................... ..E........................ lOo
B0O Vanduo ant žemė*, po žeme ir virtoje žemė*. Rūstokai parsis Rubakin'aa. Vertė Dru
gys. taleido T M.D., Chicago. III . 19UO.pusl.0.
Su paveikslėliais. Apraio visas vandens
permaina* ir veikme*: Kaip Tto persikeičia Ir
Kyla in virt* ir tenai tverus debesius, debesiai
padangės** atvėsę, to-lčiasiiin vandens lakeliai
ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, ii
kurio* buvo pakilę* ir čia sniegas kariai* nžj---------fleitų
.. • -kaimai
.—
. u . savo pusnyse
denrta
ir teįdo>
itm‘wi irryvullai. naskai tlrp larns nuo sautas. keta tai i In vandeni ir niltaji 1 laukos, tarė-

Turėdami kiek kapitolo, važiuokite
ant fsrmu. kur nereiks jums bijotis no
visokiu kietasprandžiu, ne prastu laiku,
■e nužudymo uždarbiu; esion kur aaz gy
venų, viduryj Wiaconaino valstijos, arti
didelio miesto Stevens Point yra parda
vimui issdirbtos fermos su trioboma. gy
vuliais ir visokiais padarais pigiai ant
lengvu iaztnokeszcziu, dera viskas gerai.
Psnorojusiejio ozion pirkti ukss lai atainsaukia pas mane dėl platesniu žinių,
indedami už 3c. k rasos ženkleli atsaky
mui.
Peter Valėsi ulailis,
Caaimir Poringe Co., Wis.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.
A. Lemriewakis, 144 E.Houstou St.
So. BOSTON. M ASS
Nikod. Gandro lis. 104 Athens Street
NEWARK. N. J.
V. Ambrazeviczia. 178 Ferry st.
A* Stanelis, 34 Weet fU.
BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkevvicziua, 73 Grand st.
SHENANDOAH. PAAndrius Maczis. 133 8. Mainst.
WATERBURY, OONN.
.
Vincu Žubrioku
Jonu Žemantauckaa, 39 W. Porte; St.
NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 73 Jubilee St„
BALTIMORE. M D.
L. Gavrlts, 3018 N. Waahington n
PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1038 So. 2nd St.
SCRANTON. PA.
Joeeph Petrikis,
1514 Roes Ava.
P1TTSBURG. PA.
Jonu Ignotas, 13 Diamond 8quare S 8.
MOUNT CARMEL. PA.
Jonu Banis,
ELIZABETH. N. J. ’
Dom. Bocskua,
218 First st.
ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

PA.

Keliaujanti Agentai.

StasislValiackas.
Jur. Kazakeviczia
žem.*s
....................... I......................... IOc K. Rutkus,
__ ________ torvjn. Parntf 8 M idtaido T. M.b,
K. P. Ssimkonis.
CMesgo. Ml.. t«M, pail M Su paveikitaiiats
Felik. J..Galminas

tausos lai radosi ryvybė. kaip ji vyatėai ii tomuanio vetalln in atųtiteanei. iru........... IOc
*07 Arvy»kupaiValančiu«fValanėauakaa]neIrevo villugu lietuvyitės’ , Parato ku. Demb■kis. taleido Susivienijimas Lietuviu Laisvamanta Atner.. Chtoago, IU . 1901. pust ST.lftc
•SOEthnologila arba mokslas apie tonta* tautas
Pacai Dr. M. Haberlandia parato Šernas.
CMcago. H! 1903. pasl. *7. Yra tai rvarbiausia moki Įtaka knyga apie visas musu Įtasaule* tononiu veistos. Ji parodo visu vieėpatyadtu. riša tome* kraltu ir net masinusiu saleIta žmonis ir Ju pavrikslus. Apraio ju kilme*
parva tikėjimą, papročiu,, užsiėmimą ir štei
nai visk*. IA patilpusiu paveiksiu matysite
žmonių greitu, prasta ir bisuriu. tulu visa*
kanas piaukais apželei. veidas i beždžiones
panaiu, Raitas žveors* tako . ..Sutvėrė Die
vas žmogų ant abrtno ir paveikslo savo,” bet
pažvelgui į tulu žmoni a veislių veidas, mato
me dideli nevienodumą, tada nei i ne kurie ta
ju yra panaius pavetklilal Dievo. Kas nori
Minai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
Na knyga Prėk* neapdaryto*....... iV.OO
Apdaryta greituole ir unituose audimo apdaGeikie Nalkovskl ir kitu* Sutaisė Szernas.Chicago D). INO. pust 409. Su paveigplėiials. Aižkiai ir supra ritamai apra~> visa musu žeme,
ta* pavidalą, diduma ir platuma, ta* kalnu*,
ju vardas, aagiti. valksmu metančiu* ta save,
agni; ii kokia sluogam u susideda žemė, kur Ir
klek joje anglių, geležie*, aukso, druskos ir
kHu mineralu ; kiek mariu, ežeru, opiu; ju
vardai, plotis, gyli*: koki kuriuo** vandenys;
linu, prėski, saldu* ar Išartus, koki juose gjrvunai gyvena, ir tt. Kiek kurioje žemėje yra
gyventoja: koki jo tikėjimai, kalbos, pa pro
risi, už* tam imsi, pramonė* ir tiesos, koki mie
etai, su kiek gyventoju, ualeiku. pramonių;
kur koki orai: lalFiai. karaflai, lietus ar g to
<toos: kur koka ilgis dienos ir nakties; kur Vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą diena nenuslleidžin arba neužteka, ir
tt. Preke........................ -...................... 89.00
Apdaryta................................................... (9.SO
*0S Istorija a bei na. Dali* I. Parak# Dre* A.
■aeevtaia. t hleago. UL. 1904. pa»l 490. Su pa
veikslai* A prato visk*, kas ant svieto dėjosi
nuo laiku MD prie# Krtataus gimimą Iki
IN po Kristaus gimimui............ *1.00
Apdaryta....................... T........................ U.sJS
*S7 Istorija Suvienytu Valstijų Stiaurlitos Ameriko* Chicago. III.. INO m. pusi. 384 Ap
raio kaip Kolumbas atrado Amerika.koki fla
tada žmonės gyveno, goti žmonės pirmiau
siai i* Europos pradėjo A nierikon plaukti, ko
kio* karė* buvo, až ka kariavo ir kokiuose metetos; kiek prezidentą buvo, koki ir klek ku
rto gero iia! žemei yra padaręs. Teipgi telpa
Suvienytu Valstijų konstitucija, kuri yre rei
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokias Ji* čia tari tiesas, kas jam yra
Valia daryt“ •——
“
81 »S
007 Krežiu Skerdynė ir to* pasekmės. Papležė
kn. J. Ž.. Chicago. IIL. 1N7. pusi. 9?. A prato
ana balsu atsitikima, kada 1S93 m. maskoliai

DR. B. M. ROSS
Daneaiu visiem kad oriose dieDOįe aaz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROK »T.
ROOM 500.
5TO FLORO

szendien esu pasekmingiausias specijalistas visoj Chicagoi. Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nes jos yra mano išrastos ir man
vienam tik žinomos. Per laiszka
arba asabiszkat duodu rodą dykai.

~

NuE^SBr^'K

ru,k*

KEWANEE. ILL.
A. Wezdiiunu.
530 N. Burr 8L
Pu saituos agentus gausite „Lietuva"
ui 5c. ku subata.

Lietuviu darbininku laikrasstis

„Kova“

344 S. State Street,
LIETUVIU DAKTARAS
Kuo 8»oa Iki lOtoe ryto.

CHICAGO, ILL.

Kea. 3112 8.HaiNie<1 arti 31 mos.

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU
Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams
laikraščio — kad:

DR. E. C. COLIINS MEDICAL INSTITUTE,

Dr.O.G. Reine

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiivenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Ai 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 ypatlŠkai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savuagybą, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
(kyti.

Ai turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

Gyvonioias viriui Aptiekęs.

ILL.

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

Dr. L Landės, 140 Eut 22nd St,

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite ' Dr. Landės naują knygą
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrontt. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

Parmos »nt įurtli.lmo
Girniui sekcija vidurine) N*wYorko Vil
nijoj. M) akre •* KM), n akrai ■* SIKO.
10 akrai už SS 00. Gero* t r lobo*. gananrtei vaadao. ra ipaaeiia girios. ant lesgv*
toxmokescaiu Jai kali Iteluvisikl fermeriai
gyvina oakMS. Raižant
orai Sulotai
Indak akle įtampa.

t i“
I Jį

?2

Pasarga sergantiems vyrams.
Visi szead tani aini garsingi gydymai per gro
gu tikite in teisybe ir reikalaujate pagalbos nuo
ažaikrecsiamu lytisiku bet asrviisku Ir kitokiu
Ilgu (lisgydoms nuo girtybei — neginant galima
Induotl gyduoles) su musu Naujausia Mitkoda,
nuo kartos takstancaiai paslgelbelo. Kas nori

žinia kaip ir ka daryt.

Koeni*i*b«r< Specialiste,

i

Pirmu puiulyt — norinciizm turoti
pradini vadovai! an<ll»xko. kalbu,
pardavinojama ui 50c., dabar lik 35c.
2-ru Madikoilofija arba jrydymu viso
kiu varfinaneziu imonu ligų, taip labai
reikalinga turėti kiekvienai «teiminai ir
kožnai^ypatai; au ja utczedyai didelius
kultus ir turėsi visuomet tinksma pa
galba. Paruzyta yra lletuvisikai, angliszkal Ir lotyniazkai, preke tos knygos
11.25, dabar Uk 11.00.
V. J. Petkon.
Brockton, Mass

Box I0S, No. Soatb F.igbt Btreot, Wllllataib«t( 308 N. Main si.,
Brooklya, N. Y.

Philadelphia, Pa.

Kozminski & Yondorf Isstlkro puikus didelis paveikslas

Iki 500 rubliu, rublis po................... 52|
73 Dearbom 8t.
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .5>ic
TURTENYBE
PASKOLOS.
Patai tuotu rmfla- Viraz 1000 rubliu, rublh po................ 53|c
torin*, aasukia acšokaPris kiekvieno siuntinio reikia pridėti Skolina pinigua ant lengvų iilygų namų
■M Ir našta toms*, vy ■
statymui. ^Agentai ui atveatus kosturtozkM ar motarinkia, 30c. ant paczto ’tuztu.
I8K Baksnotas, dvigubi
Jei norite, kad pinigai greitai Ir gerai merius bus auogražiausiai traktuojami.
•'HnoUng”
luksital.
suvalkszcalotu ir niekur neiutu, tai sius
kite per „Lietuvos" redakcija, adresuo
Lietuviu
dami:
A. Olutevski,
Pinigus siuskite ant adreso!
Irzelna ku unvalte Peterburg* su
924
88rd
8
L.
Cklcago,
III.
luotas ant 25 matu.
iliustracijomis didelio knygos formato,
MrdHt
8iy telkrodaly pa*tunataM C. O. D. ant kiekvieno adreso, sa pavaly>
16 puslapiu,puzveetes literatūrai, moks
m Įaw<wians»i. J«lg« boa toks kaip rastoGeriausia užeiga pa*
lui Ir politikai. Prenumerata ant metu
■a, akabnokak išprašai ff-TB ir ttvUlas
Visi pas T. Bakanaucka! kasitaa ir pasiimk isdkrodaly. Jei m, nemokėk
kamuoja Amerikoje 6 rub.
JOCĮ,
asvtlla ava,
K. 8t Louli, aU. niuoelus numerio* galima gauti nuo pra
Prts h^krodiu^dS
Jis yra visiems gerai žinom as, užlaiko Zfrkt
prižadame MC auksinta labai (Tgža tsastafaly
Ltetavlnka* *alianaa, aakvyn**. Ir raišiai džios.
MvieUaals, gera degtine ir kitas gėrypavtenlam*. T*ip*i staatista* pial<a ta visai
Redakcijos sdreeu;
dali* rvtoto PrefcM pigiausios, priėmimai gePeterburg, Ekaterininskij kan. No. 10
[4-4]
Hlffh Ir HKrrteMf g»t.,
Nubus, N. H.
riaasia*.

IR

Brangus Profesoriau in Specialistai:
Kaip Jums žinoma nuo pirmiaus 11 epraly■uoka liga, auilia ivanljimaa diegtai. Jau ka

O KO. KLKKk, Poolvilli. N.V.

Pinigų Preke.

Kožną menesi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kdkem Institute
Amerikoje.
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išrodymais vaistu
dei išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms.
SPECIALISTAS IR VYKlAUSES VADOVAS TO 1NST1TI TO, per daug metu veda kitus
daktarus, su geriause pasekme išgydimuosc ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, nuo
pirmiaus suirusia sveikatą.
,
•
V ASTAI TO INSTITl’TO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosą namuosą ir kožnoj še 1 minoj
už tai kad yra vaistai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosą, jog be ju, tai
senei ne butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.
Ui tai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu
kelią in sveikatą.
i, o per to
SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė
širdinInstituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi
gai dekavodami:

New York City.

Žiūrėk - Tiktai Ant 80 Dienu

8AM

Chicafo, III.

Tel.Yarda 6046

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!

SiU^Ulkrodelis

Telephoae Milo 3643.
Vieni Otelu lietu wyt adwok«iaz, baijroa
oaok*l| iuruprudencilosczion Amerikoj
Weda prowa* kaip eiviliczka* teip ir
kriBinaliMkM Brituose suduota.

T. ANDRUSZEWICZ & C0.

Cbica<o, III.

„KOVA,“

toTS^n»kdfc

S. E. t 'orner LaSaile A. W**hin^ion-«t*.

darbas bato prideraaaiai atliktas ir
lietavaiuai,

Laikraastis

i

CbiiDber of Commerce Bld|. RoonJO*

Teiet tuMi CMSi 70058.
Teiefonoot galima tu k lok wianos
aplinkos

(Tarpe 33-ioe ui. ir 33-io Pi.)
Teleptonas Verda 0013.

Ant 17 Akmena

F.PBradchulis

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve

AUornej acd Coonselor tt Liv.
728 W. 18th Street.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av.,

CHICAGO,

CHICAGO, ILL.

arti Harrison ui.,

MAH.IA IX>WIATT

cigarus net
įsa Havanos, o insigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
ilgiau su umista kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sąle dei veeeliu ir milingu ir pa
klauso kigšvieno, o ypaci ui tlumoesiu
susikalbėti anglisakal. Ateikite pas ma
ne, o ass jum patarnnuaiu už dyka vwokiuoee reikaluose ir provoee. Atvažiavę
las kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Talpina pilnu ir teisingu iiniu apie *
judėjimą darbininku puaulyje ir ežia 2 s J
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eiles
ir kiti visi tilpę ruzteliai yra kiekviena
užimanti ir pamokinanti.
----Platinkite, draugai „Kova", vieninte
Nau taniai lurastM K*dicinoi:
li lalkraszti, kurą gina žmonių darbinin
ku reikalus.
m, bapucrkai ir daa.al kita Ilsu iv n*
Preke: ant metu 82.00; ant puses metu
>adn Radlknl sydjnnai. parniiyklte p.i
81 00.
Prot. J. M. Brundsa
Raszydami adresuokite sziaip:
Nsw York ABrooklyn, U. 8. A.

412 Biegel str.,

Chicago Medical Clinic, .

ocx>»icrena

OFFISAS:

Baltimore. Md.
Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp A Camden str.

M. J. DAMIJONAITIS,
___
3108 So. HALSTED ST„
CHICAGO, ILL.

vedyll, nea jis turi
puiku ir ssalta bsvarške alų. gardžia

Kerte 31-mos ir So. Hilsted įlyczin.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotu,
1028 8o. 3-nd Si.,

^gggįjSg

115 W. Divlaioū 8t,

Kur gali gauti „Lietuvą”

Brooklyn. N. Y.
73 Grand si.

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą«

I

Petrą Neleki na

„Lietuvos" redakcija turi savo agentus
Brooklyne, Philadeiphijoj, Baltimoreje,

E. Froomes,

'c

Kaulai kur tu

DBNTISTAS

Sztai agentu adresai.

gromatoms drukuojamų mašinalių, ir kitokių tavorų.
Koauuo kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuvišką KataBofą dykai. Kuriame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
iš kurio matysi jog mano ta vorai pirmos
khasos, o prekės pne inamiausios.
Aft/fhat i*uf atlieku greitai, ir išsiun- 1
čiu į visus A menkos miestus. AJretM:

CHICAGO, ILL.
Czkmai su dadejimu vvairiu elektrogydaneriu maszinu ir instrumentu,
esmu pastrenges priimti ligonius ir
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su vtrsz 21 m«-tu asz savo

BROCKTON, MAS8.
Petras Marcinonis,
63 Blendale, St.

MINERSVILLE.
Juozas Ramanauskas,

»' •*•**!

PREKYSTE:

Žingeidus, pilnas laiBToš*m laite* ir saty riesk aa. Pobledonoscevo misijos Ir ca
ro kaili dyrijsntis Japonas, galima gauti
su prisiuntimu ui 10c. stempomis. Ka
ssyk
J. Naujoku,
Madison Sq. Sta. Box 157,

New York.

parari tikrai tlkejaail tilpt po vatana, bet kad
galutinai nepagailėdami pinigu vii tiek Jog
mirsiu Ir alslssauklau pas Jumis, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresnis antrus Ir
trveslM vartodami ir per T nedeliai laiko, pa.
Mltkaa sveikas drūtas Ir linksmai taip kaip
naujai atgimęs, ui tai ners žodžiu su kūrei*
Jums galieczia stldekavot, ui jui brangiame
skarba. — Ah V tai patto. tai yra galybe mok•k»! Tegul viif Puaul«irBvb4naJumto ir ai
dėkingai.
„
Bos K. Htltartuivn. Pa.

Kilimai

Ponu Profreoriau:
.. C*00“1* prUInflu paveikslą savo Ir sauui.
ISrelkMamai dideli defcavvilmc. Jog man tunu
itgelbejote luteikdami tmngeuila deimantą t v
•velkate Ir gyvaitl.kuni per l*aig»n<lymaSanta*,
•tafel mlrtiei nasrouse buvo ir pati netikėjau xad
Į1“ P gaitat“ ISgydil kad Jin ISgydit tai yra str
UtaldekluUuii!’1“
“*‘*I*»«

licyd^knuo abelno nustipaujimo ir Janystes
Kjreaime klaidu, boti butu Mirmata apreikit
Tisą bu rusi nrtaluiinĮtuma, bet velidian dėl
broliu slapiingiioie aiiitiklmooae aptarei Ukl*cydl«akadkrelp4uil prie jin, ir kad vi
■ sokiem be i*., sau kimo dakisrems ploisu be
aaado* nametltu. Dabar U esu ire ik a. irdru-

A LKK A N DBA CK KKAL
«. John bir„ Hartford. Cona. Į

gartl uii u laikulam.
JUOKAS
ŽAK.
Bos 4l<
Waktoa.
n"'y
Bot 413. Waktea. N. Y.

ŠIMTAIS TOKIU DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip dauzir pa
sekmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt išgyditas? leipo Ta\e
kankina Reumatismas,. Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu, Kepenu ir Širdies liga Skaudėjimas
krutinės,dieglei šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga. Nerviškumas, Galvos skaudėjimas, vydu
riu nedirbimas ir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas, Niežejintas,
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nercgukariszkos ir balto
sios antdrapanes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes
atsiranda ir t. t.
'

Virai ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsilikejinu kurie be jo
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Coliins Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.
Jelgo negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtoi kalboi, plačei ir aiškei kiek gali, o bus
jums sutaisiti ir pritaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam.
Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr.
E.
C.
Coliins
Medical
Institute,
140 W.
NEW YORK, N. Y.
34th Street,

Jeiffo negali supr^t savo !iga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama kniga „Vadovas in
Sveikata,“ parašyta Prof. E- C. Coliins, pnsiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesite paskirt sav
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv, Valstiiu Amerika
Mexica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.
J
’

Instituto vai. nuo io-iki 5 po piet

Nedelioms nno 10-iki f.

