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Metas XV

AB BKOOMb OLAB8 MATTBB.

su žmonių atstovais kaip po do. To, turbut, jąu nedrye Martindvų. Mestos bombos eitų metų sėdi tarnavęs Vileb sto teatre vietiniai lietuviai (Kuršėj) valdžios prisakė iš
nas, o ne kaipo tautos tar daryti nė vidaus dalykų mi- vienok neužgavo nė vieno, kos beprotnamyj studentas parengė teatrališkų perstaty gabenti iš Latvijos 20 neišti
nas. Aladin’ apreiškė, jog nisteris, kadangi nėra abejo užmušė vien spaugų jų įnagį Dorpato universiteto, Samu- mų lietuviškoj kalboj. At kimų joms ypatų.
Maskolija.
pati durna stovi arti revoliu nės, kad už lenkus durnos kazokų. Mąptinov peršovė elius Edelstein.
Jam iki loštos
buvo
komedijos: Dorpate, laike sukilimo
Caras atmetė visus svarbe cijos. Pats parlamentas .nė atstovus užstotų visi jos są vienų iš metusių bombų, bet šiol nepasakė, už kų jį suare „Skarbo jieškotojai” ir „Vie žmonių,likosi nuo universite
snius, beveik vienbalsiai jokiu budu negalės būt, jei nariai ir tai gal daug smar kitam pasisekė pabėgti. Ant štavo. Giminės bandė išpra nas iš mus turi apsivesti.” to nuimtas maskoliškas ere
žmonių atstovus užgirius,rei gu jis negalės išpildyti to, kiau negu už tiesas žmonių Kaukazo valdžios laukia visų šyti paleidimų ant kaucijos,
lis, bet dabar buvo įtaisę
Peterburgu
kalavimus. Tų durnoj savo ko žmonės reikalauja. Jei labui užmanytas. Kas šių- gyventojų sukilimo.
bet valdžios kaucijos nepriė Atkakus į
naujų. Ant rytojaus vienok
kalboj apreiškė ministerių gu žmonės sykį sukils, jie iš dien pasiekia lenkus, jeigu SebastopotįiJ, prie Juodų mė, nors suareštuotam iki Kauno gubernijos dūmos at po iškabinimo, caro erelis vėl
perdčtinist
Goremikin* griaus ne vien durnų, bet ir tik biurokratams tuos pasi jų jūrių, laike peržiūrėjimo šiol neįstengė pasakyti, užkų stovui kn.Jarulaičiui,ant,gele nežinia kur dingo.
žinkelio stacijos sulaikė jį
Jis
apreiškė,
jog patį randų.
sektų sukišti į kalėjimus, ry kariumenės po dievmaldyštai jį suėmė.
Gubernatorius
pranešė
randas negali paliuosuoti po Maskvos atstovas Koko- toj galėtų pasiekti tikrus ma caro apvainikavimo atmini Lenkiškas laikraštis ,,Kur- žandarai ir nors jis sakėsi, Latvijos valsčiams, jog jeigu
litiškųjų nusidėjėlių, paža škin apreiškė, jog atleisti skolius.
mo dienoj į kariumenę metė jer Litewski” garsina, buk kuom yra, kratė jo daiktuose kur valsčiuje butų surastos
dėjo paliuosuoti administra- nusidėjimus ir po žmonių su Jeigu kas dar tikėjo, kad net kelias bombas. Explio- sustojęs išeidinėti laikraštis ir išjieškojo kišenius.
revoliucijonieriškos • prokliatyviškai, be sūdo suimtus, ir kilimui randas privalo; teip sušaukta durna gali Maskoli- zijų 11 ypatų likosi užmuštų, „Gazeta Wilenska” neužilgio
1 d. gegužio (naujojo ka macijos, ant tų valsčių bus
tai tašyk, kaip bus galima to gi labui viso krašto žmonių jų nuraminti, tai dabar ma tame skaitliuje 5 vaikai, su vėl bus leidžiamas, tik nesa lendoriaus), Kaune dirbtu uždėtos piniginės bausmės.
kius paleisti. Klausymas ir randas turi tiesų atimti žemę to, kad yra priešingai. Ki žeistų gi skaitlių paduoda ko ar toj pačioj pakraipoj. vių darbininkai nedirbo ir Latvijoj skraidytojų būriai
čia dar vis yra, kada ir tuos, nuo tų, kurie jos turi per taip ir būti negal, jeigu ca aut 100 ypatų. Laikraščiai Vilniaus Jeneral-guberna mokintiniai augštesnių klia- pradeda plakti jau net viso
be jokios kaltės sėdinčius, daug.
ro tarnai, įslreižę, stabdo rašo apie keturias suareštuo torius prisakė atiduoti po so sų. gimnazijos neatėjo ant kios veislės skundėjus. Jei
Odesos atstovas Ščepkin durnos darbų, atmeta visus tas y patas. Peterburge li du du kareiviu: Sorokinų ir lekcijų. Žmonės ant gatvių gu tik skundai pasirodo ne
. paliuosuos.
Ant durnos reikalavimo, teipgi apreiškė, jog neatbūti durnos reikalavimus einan kosi mirtinai sužeistas vieno Lapinų, kadangi jie, Šiau pamatė ne darbininkų de teisingais, įkrečia gerai sku?}
kad butų panaikinta viešpa nai reikia, kad stojanti čius ant žmonių labo. To revoliucijonierįo užveizėto- liuose būdami, susitarę, ėjo monstracijas, bet kariume- dėjui. Toks vaistas gal ir
tystės rodą, Goremikin atsa prieš žmonių norus ministeri kiose sanlygose durna, nors jas kalėjimo, kpr laikomi po- į privatiškus namus, neva nės su kanuolėms, pasiren Lietuvoj sumažintų kiek
kė, jog toje rodą remiasi ant ja neatbūtinai pasitrauktų. iš geriausių žmonių atstovų litiškiejie, Šataįov.
darė kratas, neturėdami tie gusios gelbėti carų tėvynę. skundėjų skaitlių. Lietuvoj
Į
pamatinių Maskolijos tiesų,' Tiesų miuisteris stengėsi su susidėtų, nieko gero žmo
sos, ir bekratydami, vogė, 10 vai. vakare, miesto sode gi netrūksta mėgstančių
Ispanija.
o pamatinių tiesų durna nega taikyti durnų su randu. Jis nėms padaryti negal. Iš ti
kas jiems tinkamo į rankas eipliodavo bomba, bet žmo skųsti; mėgstančių tų daryti,
li užkabinėti.
pertikrinėjo, jog dabartinė kro, nors randas su žmonėms Išpanijoj prasidėjo cere pakliuvo. Teip vienok darė nių neužgavo.
rods, ir Amerikoj netrūksta,
Goremikin durnai teipgi ministerija nemislija žmonių elgjasi kuobiauriausiai, bet monijos vestuvių karaliaus ne vien kareiviai, bet ir ofitik čia mėgstanti tokį darbų
apreiškė, kad randas nesu laisvę naikinti. Jis įkalbi valdžia šiųdien nebiurokratų Alfonso XIIi su angliškos cierai, darydami kratas kur1 Iš Baltstogės, Gardino gb.. nesikreipia į valdžių, bet į
tinka ir ant tokio kaimiečių nėjo, jog randas stengiasi se rankose, bet iš vienos pusės karaliaus giminės kunigaikš- nors Lietuvoj,
Reikia ir 4 d. gegužio. į cukraus laikraščius. .Neteisingi, vie
apdovanojimo žemės plotais, nų valdymo būdų, sauvalių revoliucijonierių,iš kitos ran čiute, Ena Bettenberg. jNuo- tuos htiduoti po sudu, ypač krautuves Belocko įėjo 15 nok, skundimai, vis tiek,
kaip durna reikalauja; žadė biurokratijos
aprubežiuoti do suorganizuotų Juodašim taka, atkakusi į Išpanijų, skaudžiai turėtų būt nubau ginkluotų vyrų ir pridėję re kur apskundimai siųsti, yra
volverius prie krutinės kasie- lubai biaurųs.
jo vien ūkininkams pavesti tiesoms; bet tų tiesų, jeigu čių, kurių gal pats randas pirmiausiai išreikalavo nuo sti teip darę oficierai.
riui,
pareikalavo pinigų. Pirmų dienų gegužio Ry
dalį viešpatystės žemės. Su jos biurokratams neparan neįstengs paskui suvaldyti, karaliaus, kad jia, turėdamas Laikraštis „Novaja Zaria”
tiko vien peržiūrėti surėdy kios, jie ir nepildo, bet laužo kaip gana tankiai tėvai blo valių, atleistų sūdo ant nužu paduoda, buk kunigas Am- Bet kitas krautuvėse esantis goj šventė veik visų dirbtu
mų mokesčių, teipgi peržiū ant kiekvieno žingsnio.
gai mokinę savo vaikus, pa dymo nuspręstam Fernando brozevičia likosi vyskupo pagelbininkas per atidarytų vių darbininkai; švenčiančių
langų pradėjo šaukti pagel- darbininkų buvo su viršum
rėti tiesas apie asabiškų lai Durnos susirinkimas pasi skui jų negali suvaldyti. Livera. Mat Lavera likosi
Roopo
suspendiiotas
už
tai,
bos. Užpuolikai, paleidę po 25000. Darbininkai ir ant
svę Maskolijos ukėsų.
baigė, ji, vien išėmus 7 biu- Patarlė sako: kas sėja vėjų, sūdo ant nužudymo nusprę
kad
laike
rinkimų
durnos
at
rų, nieko neužgavusių šūvių, rytojaus štraikavo ir skai
Taigi mat Goremikin at-’ rokratijos atstovų balsus, pa paprastai renka ‘audrų. Ir stas, bet gyventojai B.udajo
stovų
ėjo
išvien
su
žydais,
pabėgo.
tlius prie štraiko pristojusių
metė veik visus durnos reika-1 reikalavo. pasitraukimo nuo Maskolijoj nedori biurokra se, nerasdami 'kito kelio,
prieš
Roopo
sutvertų
lenki

kreipėsi
prie
karaliaus
nuo

. ,
Javinius. Aišku, todėl, kad vietos Goremikino ministeri- tai per metų eiles sėjo vėjų,
Iš Baltstogės išsinešdino pasididino.
škų
krikščionių
demokrati}
caras ir jo urėdninkai. iš du- jos, . nenorinčios išpildyti tai dabar reikia jiems rinkti takos, prašydami atleidimo
visi fabrikantai. Dirbtuvės Kaluceno valsčiuje likosi
mos stengiasi padaryti tik Maskolijos žmonių reikalavi audrų, kuri gali teip juos, ant nužudymo nuspręstam. partijų. Bet politikos reika Richtero, Komicbau ir Hend- sudaužyta rando karčiama.
savo įnagį, reikalauja, kad mų.
kaip ir carų nušluoti. Ne Be abejonės karalius išpildys lai nieko bendro neturi su ti lero uždarytos. Laukia už Užpuolikai, kurių buvo pen
Matyt kėjimu.
durna remtu* 0 vien ta. ko ran- Atmetimas durnos užgirių verks jų vienok Maskolijos prašymų nuotakos.
darymo ir kitų, mieste esan ki, išdaužė butelius su degti
išpanijonams ypač 'fvTUn* Lietuvoe jeneral-guberna čių, dirbtuvių.
das reikalauja, taigi kad du reikalavimų suerzino Masko- žmonės.
ne. Vienų iš jų suareštavo,
rna butų vien caro padėtojo, lijos žmonis.
Darbininkai Dar tikinti randui laukė kiems karaliui, rupLlabiau- torius pranešė visiems Lietu Kaime Antoniuchi, netoli o 4 perplaukė per upę Aa ir
nedrystų nesutinkančius su rengia jau štraikus.
Su- 27 d. gegužio.taigi dienoj su siai — padaryti rėkliam ų vos urėdninkams, jog viso Baltstogės, darbininkai laikė pabėgo.
biurokratų siekiais užgy ri štraikavo darbininkai visų kaktuvių caro apvainikavi karaliui ir jo moterei.
kios iškabos, teipgi kainų susirinkimų. Pajutusi apie Mintaujoj neužilgio bus
mus daryti.
Juodųjų jūrių portų. Ren- mo, paliuosavimo politiškų Svarbesniu kur kas yra: ar knygos, k vi tos, ženklai, ro- tai policija, išvaikė susirin perkratinėjama pro va mer
Kų dabar toliau durna da giasi prie štraiko darbinin jų prasižengėlių, bet diena sūdo ant nužudymo nusprę kundos gali būti daromos, kusius, kurie, besigindami ginos, latvių vadovės Margarys, nežinia. Kaip dabar kai visų Odesos dirbtuvių. ta perėjo ant tuščio lauki stas Livera iš tikro ant tos apart maskoliškosios, teipgi su revolveriais, išsiskirstė. rietos Pizik.
Ji, su keliais
Jeigu
dalykai stovi, susirėmimas Randas, nežinodamas kų da mo. Dabar Maskolijoj lau bausmės užsipelnė?
Suimti
—
nė
vieno
nesuėmė.
ginkluotais vyrais, užpuolė
vietinėse gyventojų kalbose,
durnos su randu,rodosi, neiš ryti, griebiasi paprasto įna kia vėl visuotino štraiko, ku jis ant tokios bausmės ueuž- taigi teipgi lietuviškoj, bet Baltstogėj likosi išlipinėti ant važiuojančio urėdninko,
vengiamu.
gio — areštavimo Čielų pul rį visi sumanesniejie žmonės sipelnė, jeigu jo nusidėjimų tik drauge su maskoliška; atsišaukimai prisakanti fa atėmė nuo jo ginklus; nuo
Po atmetimui durnos reika kų darbininkų, kuom dar la laiko vien už įžangų sukili iššaukė rando ir jo tarnų ne masteoliškoj kalboj turi būt brikantams išpildyti darbi pastoriaus Backo atėmė du
lavimų, demokratų partijos biau juos suerzina, o nenura mo žmonių visoj caro viešpa teisybės, tai hužudymo nu tokios iškabos padarytos žy ninkų reikalavimų, nes ki revolveriu ir du karabinu.
sprendimo panaikinimas ne mioms literoms ir matomoj taip bombos busiančios dar Visur ji nuo dvarponių ir ca
atstovai atlaikė susirinkimų mina.'
tystėj.
ir užgyrė sekančias rezoliuci Peterburge paplito paska Kalba teipgi apie suokalbį gali paeiti nuo valdžių, nuo vietoj; vienoj žilionių kalboj be. Visi fabrikantai išvaži ro tarnų atiminėjo ginklus.
jas:*
las, buk caras davė Goremi- reakcijos ir biurokratijos pa karaliaus nuotakos malonės. nevalia nė iškabų, nė kainų nėjo'į užrubežius.
Sušaudinėjimai
žmonių
Kadangi rando atsakymas kui tiesų išvaikyti durnų, bet sekėjų, kurie buk norį durnų Iš taip svarbių dalykų, kaip knygų, nė kvitų, nė rokundų Netoli Baltstogės, kaime Latvijoj nesiliauja. Nerei
priešinasi išpildymui durnos tas, matyt, pabūgęs pasekmių išnaikinti ir Trepovų pagar žmogaus gyvartis, nieks, net daryti, bet vien drauge su Marčuke, į gyvenimų užveizė- kia todėl stebėtiesi, jeigu
reikalavimų ir tokiu budu tokio darbo, nedryso daleidi- sinti diktatorių. Toki vie karalius ir jo nuotaka,negali maskoliška, kalba. Toks yra tojaus dirbtuvių Stranbacho žmonės išnaujo kyla, kadan
rekliamos
daryti. jeneral-gubernatoriaųs padanaikina žmonių laisvę, tai mų išpildyti.
nok suokalbiai pasiseka tik sau
atėjo 20 ginkluotų vyrų, 14 gi juos ir be sukilimo caro
skaitlingiausia durnoj demo 25 d. geguž., durna perkrati ten, kur žmonės nesilaiko Nuo karalių nieks ypatiškų vadyjimas.
liko lauke, o 6 įėjo į vidų ir oficierai sušaudo. Geriau
kratę partija išreiškė ran nėjo klausymų nepaliečiamy- vienybės, kur supratimas ne- malonių nereikalauja, bet
paieikalavo pinigų.
Kada jau gintiesi, negu duotiesi
dui neužsit'kėjimų ir reika bes ypatos ir namų Maskoli- augštai pasikėlė. Paskuti kiekvienas ukėsas nuo jų tu 13 d. gegužio, Vilniuje gi užveizėtojas atsakė, kad paskersti be pasipriešinimo.
lauja pasitraukimo tuojaus joj,ko iki šiol ten nėra. Lenki niai, vienok, atsitikimai Ma ri tiesų reikalauti teisingu- mięgto salėj buvo parengtas namieje pinigų neturi, tai-jį
8 d. gegužio, 40 ginkluotų
lietuviškas vakaras ir teat
dabartinės ministerijos.
jos atstovai protestavo prieš skolijoj rodo, kad į trumpų mo.
nuvedė
į
dirbtuvių
kontorų,
vyrų
naktyj užpuolė Balderališkas perstatymas lietuvi
Darbininkų partijos atsto- užmanytas tiesas, kadangi laikų net nemokančių nė ra
išlaužė
kasų
ir
iš
jos
paėmė
rojuj
ant
kareivių telegrafų
škoj kalboj. Atlošė komedi
Greldj*.
’vai, kokių durnoj yra rods užmanytų tiesų paragrafuose šyti, nė skaityti kaimiečių
3000
rublių
ir
suraišioję
sar

rotos, surišo stovėjusį ant
Terp Grekijos ir Rumu ni- jų ,,Audra giedroje”. Lie
nedaug, užgyrė panašias re neaiškiai paminėta apie pa supratimas žymiai pakilo.
gus,
prasišalino.
>
sargybos kareivį ir iš krautu
tuviškas
choras,
po
vadovy

zoliucijas, tik jas išreiškė naikinimų ypatiškų tiesų Nors kaimietis ir nemoka jos užgimė dideli ii esu tiki •
Baltstogėj
suareštavo
5
vy

vės
paėmę 31 karabinų, pra
dar smarkiau. Darbininkų pančiojančių žmonių laisvę skaityti, bet jau supranta ne- mai. Mat grekonys, nekęs ste Kelpšos, padainavo ke rus. Juos policija apkaltina
sišalino.
atstovai reikalauja, kad mi Lenkijoj, uždėtų po pasikėli tikumų rando ir neteisingu dami rumunų, paskerdė kelis lias lietuviškas dainas.
už mėtymų bombų.
nisterija butų išrinkta iš mui lenkų 1863 metuose.
mų caro valdžios. Susipra rumunus Turkijoj gyve- Iš Vileikos, Vilniaus gb..
Departamentas policijos
daugumos atstovų, taigi iš Laike perkratinėjimo liko tusį žmogų jau nelengva iš nančius. Rumunijos raudas
Pirma diena gegužio perė prisakė Baltstogės žanda
svarbiausios partijos.
si pakeltas klausymas reika kelio išvesti. Randas, rods, atsišaukė į svetimas viešpa- jo ramiai, nors čia yra dik- rams iš miestinio kalėjimo Sodiečių lietuvių Demo
Atsakydamas ant ministe lauti, panaikinimo kariško prieš žmonis organizuoja juo tystes su reikalavimu pada
išsiųsti į Maskvų 60 politi kratų draugijėlė „Ke
rių perdėtinio kalbos, kai sūdo nusprendimo Rygoj, dąsias šimtines, bet jų sąna ryti galų |monių skerdy tai dirbtuvių su daugybe škųjų, o į Peterburgu— 172;
lias.”
Valdžios tų
miečių atstovas Anitin iš Sa- kuris aštuonis darbininkus riai susideda ne iš dorų žmo nėms Turkijoj. Grekija tų darbininkų.
dienų
laukė,
jeigu
jau
ne
. ratovo gubernijos, apreiškė, nusprendė ant pakorimo. nių, bet iš rando surinktų palaikė už .įžeidimą ir per
Iš Dinaburgo, Vitebske Vasarų 1905 m., viename
maištų,
tai
bent
neprilankių
Suvalkinės Lietuvos kampe
traukė
su
Rumunija
depliojog rando pažadėjimai duoti Dūma užgyrė reikalauti pa kriminalistų, koki už pini
gubern.
randui
demonstracijų.
Po6
kaimų susipratusiejie so
ma
tiškus
susinėsimus.
Pa

kaimiečiams jų negali užga naikinimo to nusprendimo, gus net savo motinų už
Dinaburgo kalėjime sėdi
Įleistai
buvo
sutraukti
net
iš
pamatus denėdinti. Duoti pažadėjimai bet ar randas durnos reikala smaugtų. Toki niekšai terp prastai po pertraukimui di100 kriminalistų ir 450 poli diečiai padarė
kitų
miestų
ir
kaimų,
jie
sto

mokratiškai
draugijėlei >
pliomatiškų
ryšių
terp
vie

turi būt išpildyti. Ko kai vimo neišpildė.
milijonų žmonių visur atsi
tiškųjų, iš jų tik 40 yra po
vėjo
prie
dirbtuvių.
Visos
,,
Kelias.
”
špatysčių,
.utgeiua
karės;
miečiai geidžia ir turi gauti Varšavos jeneral-guberna- randa, netrūksta jų ir kra
sudu, likę sukimšti į kalėji
— tai yra žemu 'ir laisvė. torius atsiliepė į vidaus mi- štuose augščiausiai kultūri šitame, vienaki atsitikime to dirbtuvės vienok dirbo kaip mų ant gubernatoriaus prisa L Pamatiniai draugijėles
Žandas gi nori, kad kaimie nisterį su nurodymu, jog iš škai pasikėlusiuose. Ant to nėra reikaįp bįjotiesi. Ru paprastai, išėmus vien Kuč- kymo. 19 d. balandžio, 36 uždaviniai:
popieros dirbtuvių,
čiai išsikraustyti}. Bet kai rinkti dumon Lenkijos atsto kių vienok nieks negali rem- munijai kaję palengva su kariškių
kur
darbininkai
nuo seniai politiškųjų apreiškė, jog iš 1) Kova už • Lietuvos auto
miečiai nenori išsikraustyti vai visi priguli prie lenkų tiesi, kadangi toki niekšai Grekija pradėti, kadangi ru- štraikuoja.
Darbininkai siųs: 19 į Tobolsko guberni nomijų, kurioj butų visų ša
lies gyventojų (demokrati
ir to nedarys. Jie reikalau seperatistų partijos. Varšavos tarnauja vien tam, kuris bežiai šitų viėfepatyBČių nesu reikalauja 8 vai. darbo die jų, 10 — į Tomsko, 7
siduria; • kiti gi kraštai ne- nos, atilsio nedėlioms. Dirb Vologdos.
jos) vyriausybė, seimas Vil
ja žemės ir neužtenkančio pa jeneral-gubernatorius reika jiems geriausiai užmoka.
perleidiiafyer savo teritorijų tuvėse dirba su dviem darbi
niuje išrinktas visuotinu, ly
siūlymo nepriims.
.
lavo, kad butų suareštuoti Politiškos užmušystos ir svetimų**įnriutBeuių.
ninkų
atmainoms
per
dienas
giu, slaptu ir stačiu balsavi
Lenkas Lednicki iš Minsko visi lenkai durnos atstovai. pasikėsinimai ypač ant nedo.
lė Latvijos.
ir naktis, tai reikta dirbti 12
gubernijos skundėsi, kad Mat jam permažai tų, ku resnių caro tarnų dabar tan
vai., darbininkai reikalauja Telsene dragūnai nušovė mu, neišskiriant nė lyties, nė
randas savo atsakyme nė žo riuos be jokios kaltės gali kiau negu pirma pasitaiko.
tikėjimų, nė luomų.
darbo su 8 atmainoms.
Karklinį ir Nikitinu; pasku
džio nesako apie tiesas nema27 d. gegužio Tiflise, ant
tinis tarnavo Tukkume už po- 2) Bendra kova kartu su
skolių ukėsų. Kaimiečių at areštuoti Lenkijoj, tai jis Kaukazo, metė bombas į jefš
Kauno.
kitomis tautomis už sulygi
licistų.
' - ■
stovas Aladin apreiškė, jog reikalauja suareštavimo net neral-gubernatorių TimofieHofdumbergo
valsčiui
mtenimų Rosij os tautų, neišskf^ ?
nuo per- -19 d. gegužio Kauno
ministerių perdėtinis. elgiasi tų, kurie iš jo nagų išspru- jevų ir policijos -perdėtinį -“VHnia^B

POLITIŠKOS ŽINIOS.

»
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riant ir maskolių; kiekviena .... Užmušė perkūnas.
T Davidsoh, Con. Visoee vatiškl dalykai, o tokiais Atsišaukimas dėki L.P.P. toms Rusijoje šalims, respu kiekvieną sveikai protaujan
tauta, ar viešpatijos atskyri Hammond, Ind. 23 d. ge šito districto verpinyčiose aikrašČiai^ yeu^iima. Jeigu A. 2ro susivažiavimo. bliką. - Smulkus ir bailus tį prie to prieit ir pasišvenst
dalis, turi turėti pilnį auto gužio, laike audros, perkūnas dirbtuvių savininkai ant yra senos ^rgyios, be abejo Mieli draugai ir vientau šeškai tik sako, kad toks mu tam kiltam idealui. Daug
nomiją savo viduriniuose da užmušė čia 3 y patas, o vieną 10% pakėlė darbininkų al nės yra ir,^ęni yyrat, . Prieš čiai! Mes, Amerikos lietu sų jieškinys esąs sapnai. Už prideda augimui socijalizmo
lykuose; su kitomis gi auto sunkiai sužeidė. Laukuose gas. Tokiose dirbtuvėse čia senatvę^ nipkor ne padarysi, viai socijalistai, taigi vienin simerkia jie, kad jau daug ir pati dvasiška spėka jo
nors ir Ijj^sži^. kaip sena*’ telė lietuvių čionais organi metų Prancūzijoje įvyko res draugų. Socijalistas —. yra
nomiškomis dalimis daro są smarkus lytus taipgi nema dirba 20000 darbininkų.
merginas
peikt^. kiekvie zuota politiška partija, atsi publika, kur prispaudimas draug ir moralistas. Socijajungą bendriems reikalams žai nuostolių pridirbo.
Columbus, Oh. Šitose
nas
žmogus
paneša pasek šaukiame prie savo vien že vargdienių žmonių buvo listo koks nusižengimas prieš
visų tos sąjungos dalių.
aplinkinėse anglių kastyhių
M
obile, Ala. Mėtant bomes
gero
kaip
iįf blogo gyve mių. Atsišaukiame dėlto,kad anaiptol nemažesnis už Rusi- dorą yra dabar vienintelis
3) Kova už kuogreičiausią
savininkai stengiasi pradėti
lę,
trenkė
perkūnas
į
pulką
įvedimą lietuviškos išguldy
darbus su neprigulinčiais į nimo, todėl ypač laikraščiai tikim, jog rasim j asų širdyse sijos. Amerika irgi buvo po durtuvas, kuriuom ištyžęs
dalyvaujančių
mėtymuose.
ne gali kišiesi j* reikalus pri- priejausmę musų darbams. įvairių, Anglijos ir kitų šalių buržujus bando durt. Tuom
mo kalbos į lietuviij mokyk
uniją darbininkais. KastyPenkios
ypatos
likosi
ant
vie

las, su mokintojais lietuviais;
nes saugaja ginkluoti Pinker- vatiško keno pora gyveni Atsišaukiame dėlto, kad tu tyronų letenoms. Kodėl šią jie pats pripažįsta socijalistų
tos
užmuštos,
o
25
sunkiai
mo.
> w j!
rim tiesą atsišaukt, nes mes dien čia yra respublika? Už vidurių tyrumą; pripažįsta,
už liuosą steigimą visokių
tono policistai; jie turi prie
sužeistos.
D
r
tei
Šv.
P
etbo
ir
P
ovilo
esam
jūsų viengenčiai, karei tai, kad liaudė sau tokią kad jam, buržujui kokiam
mokyklų pavienioms ypakastynių ir kanuoles.
ten, tai jau nusižengt prieš
toms ir draugijoms; už įve
Nelaimė kastynėse.
East St. Louis, III. Pud- Komitetui 8a (Bostone. Gar viai. Atsišaukiame dėlto, tvarką iškovojo. Laisvės ne
dimą lietuviškos kalbos, kai Monongahela, Pa. Kasty lerių dalis Tudor geležies sinamas ..Lietuvoj” Philadel- kad mes esam kraštutiniai duoda jokios ,, durnos” — dorą nėra nė dyvo, bet socidedanti kaip dabar Rusijoje demo jalistui — negerai.
po oficijališkos, į visokias nėse Bruznell Gas Coal Co. dirbtuvėse stovi ir kitose da phios seimo protokolas; jame revoliucijonieriai,
redakcija permainų negali viską ant musų visų ateities kratai tikisi įgyt, — nė joki- - Taigi socijalizmas yra ne
Lietuvos valdžios vietas — į eipliodavo gazas. Expliozi- lyse dirba tik iš dalies.
Ant vienos parlamentai; pačius parla- tiktai tvėrėjas naujos tvardaryti; pataisymo reikia svarstyklių.
kanceliarijas, į teismus, į jos 9 darbininkai likosi su
5"
N
ew
C
astle
,
P
a
.
Griepačtus ir tt..
'
• ' ♦ žeisti, o tame skaitliuje 2
reikalauti nuo seimo proto svarstyklės mes sudedam sa- mentus ir ,,durnas” prlspiria kB kos ant ekonomiškos dirvos,
ro
ir
Shenango
dirbtuvėse
kolų sekretoriaus, o jis jau vo turtus, savo būseną, svei užgimt tiktai pasikėlusios bet podraug jis neša naują
4) Kova už plačias ekono mirtinai.
darbai eina pusėtinai ir yra ir protokole ir laikraštyj klai katą, ir gyvastį, idant tuom liaudės vilnįs. Tokios insti gaivalą į draugijos saukrovimiškas reformas: pamažiniviltis, kad teip bus per ilges dą pataisys.
atsverti didžiausią Lietuvos tucijos įvyksta anaiptol ne nį; jis netiktai ‘kovoja už atmus mokesčių, panaikinimus
Girių gaisrai.
nį
laiką.
klausimą esantį ant kitos pu iš gero noro kokio monarko jieškojimą Visiems darbo
akčyžių, liuosus perėjimus CuMBERLAND, Md. ParSOUS
sės svarstyklių, — tai jos .po ar caro. , Bet šiądien parla žmonėms prigulinčių tiesų,
Prūsų rubežiaus, sumažini ir Davis aplinkinėse siaučia < Youngstown, Oę. Sto
litišką ir ekonomišką liuosy- mentai — ar jie daugiau ra- bet tveria naują morališką
mus rubežinių muitų, sutvar- girių gaisrai, kurie išnaikino gams blėtos dirbtuvėse dar
/ ?
dikališki ar mažiau — jie ne žmonijoje lygumą.
bę.
•
kinimus išnaudojimo girių didelius girių plotus. Nuo bai eina labai gerai. Papra
Iš
Tnrners
Falls,
Mas.
Šiądien, kas gyvas, intere
pirmučiausiai reikalams vie stolius gaisro padarytus skai sti darbininkai, iŠ kitur pri
Broliai vienos motinos ir beatsako gadynei, nebepakabuvę, galėtų prie darbo pa Darbų čia ne trūksta, dar to paties kraujo! Atsišau kiną reikalų žmonių, kurie suojasi socijalizmu. Vieni,
tinių gyventojų, dalyvavimas to ant 150000 dol.
bą visur galima gaut. Mo kiame prie jus, . prašydami vis ir vis eina demokratiš- pamatę jo tveriančią galybę,
tilpti.
girh} priežiūroje atstovų gy
Užsidegė kastynės.
ventojų gminų ir pavietų,
Granite City.Ill. Dar kestis $1.50—1.75 už 10 dif- jūsų paduot mums ranką. kyn. Šiądien tik respubli tampa uolus jo skelbėjai, *
palengvinimas kredito val Trinidad,Cal. Engleville bai National Enameling <fc bo valandų. Darbų yra: po- Mes žinom, kad jus ir mes, ka yra atsakantis būdas žmo agitatoriai, kfti — fanatiški
kastynėse Colorado Fnel <fc Stamping Co. dirbtuvėse ei pieros, peilių ir medvilnės tai esam visi mes. Jus norit nių savyvaldos. Tik respu priešai. Reikia pažymėt,kad
stiečiams ir kt..
II. Savo siekiams pasiekti Iron Co. užgimė gaisras. Ne na gerai. Senoji dirbtuvių dirbtuvėse, teipgi plytnyčio- savo kraštui laimingesnės blikose išsiplėtoja laukas ko socijalizmo priešai daugiau
draugijėle imsis tokių įran paisant ant visų ^besistengi- dalis stovi.
se. Lenkai dirba tik plytin ateities, mes gi už ją kariau vai darbininkų už savo tie siai yra tamsi ir labai žemai
mų,
ugnies
iki
šiol
nepasise
čiose,
jie dirba tik vasara, d jam. Vientaučiai! Mes ne- sas. O kadangi mes nema nupuolusi dalis žmonijos.
kių:
D
etroit, Mich. Visose
1) Kritikuos žodžiu; ra kė užgesinti. Darbininkai
per žiemą ne vienas visai ne ėsam Lietuvos posūniai. Mu tom jokių priežasčių, dėlei Tūli ferp jų yra neva ir moštu, spauda ir kitokiais bu iš degančių olų visi išsigelbė dirbtuvėse čia darbai eina dirba.
. .
sų broliai socijalistai ir revo- kurių negalima butų, auot l^rti, bet tie gyvena iš eksgerai ir yra viltis, kad teip
dais netikusį šios dienos jo.
(išnaudojimo)
Gyvenimas čia toks kaip ir liucijonieriai ne dėlto liejo įvairių kinkadrebių, A įvykt pluatacijos
bus per ilgesnį laiką.
Lietuvos politišką surėdymą
visur: svaras kiaulienos kaš kraują, kad jiems jis nebran Rusijoje eilei įvairių respu tamsios minios, taigi jie są
Gaisrai.
< M artins Ferry.Oh. Cia- tuoja 15 centų, o jautienos gus buvo. Nedėlto šimtai blikų, todėl mes statom pir moningai palaiko žmonyse
ir Rusijos valdžios politiką;
T
oronto
,
O
nt
.
.
Sudegė
nykščiose
blėtos dirbtuvėse G—30c. svaras.
teiposgi platys progresyvigulė j grabą nuo baisios ty- mą ir paskutinį žodį savo neapykantą socijalizmo, —
škus spaudos raštus ir idėjas. čia įtaisos Toronto Bult <fc dirba pusėtinai. Žmonių be Lietuvių čia ne didelis bū ranijos smūgių, kad jiems kovoje — norim varyt poli žinodami labai gerai, kad
2) Judys lietuvius iš tauti Forging Co. Nuostolius gai darbo yra čia diktai.
relis, bus aide 50 ypatų. nemielas buvo gyvastis. Žu tišką kovą masose iki tol, kol socijalizmas yra geras daik
ško miego, platindama terp sro padarytus skaito ant 250Wheeling, W. Va. La Mergina tik viena. Ne vie vo, žūsta »ir žus dar labai tautos kviekviena—kūpi tam tas, tiktai ne jiems, bet tam
jų paminėtas I-oje pusėje šio 000 dol.
Bille geležies dirbtuvėse dar nas, ypač ^pevędėlis, geistų, daug jaunų karžygių, pa tikrai subrendusi — neįsi siems darbo verguoliams tuki
programėlio idėjas.
Fairbanks, Alaska. Be bai eina gerai, dirba visos kad jų atkaktų daugiau. Dar trauktų vienos didelės, bran steigs žmonių savyvaldos, ki nantiems dykaduonį „apšvie3) Visokiais prieinamais veik suvisu išdegė šitas mie dirbtuvių dalys.
bo čia ne truką;> Kaip koks gios ir šventos idėjos — tai taip' sakant — respublikos. stuną.” ’
■
k
budais stengsis įvesti lietu stelis. Nuostoliai gaisro pa
socijalizmas
Grenvvich, Conn. Strai- lietuvis peilių dirbtuvėse už laisvės musų brangiam kraš Mes žinom, kad to reikalauja Ant kiek
višką kalbą į Lietuvos moky daryti yra ne maži. Sudegė
dirba?
ir
po
3
d?l.
už
10
dar

griauja
visas
ikišiol
viešpa
visos
tautos;
baido
nuo
tokių
tui,
laisvės
musų
suspaustujų
kuoja čia 1000 italijonų dar
klas, į kanceliarijas, į tei ir du didėli bankai.
bo
valandų.
Merginos
po
tavusias
nedorybes,
ant
tiek
reikalavimų
tiktai
tie,
kurie
brolių
Lietuvoje.
bininkų. Jie vaikščioja po
smus ir abelnai į visokias val
pieros
dirbtuvėse
uždirba
po
jis
suteikia
daugiau
laisvės
patįs
už
tą
nekovoja,
—
nes
Daug metų ir piktžodžiavb
aplinkines, kur gyvena italidžios vietas. .
Expliozijos.
$6.00
—
12,00
per
sanvaitę;
mų
ant musų tapo paleista. jie nenori ir nemoka, kadan kiekvienam pavieniam žmo
jonai ir kalbina visus pristoti
4) Reikalaus, kad viršai New York.
dirba ten 9 vai. Iš kitur Net purvais mėtė ant musų gi jiems ir be to šiądien yra gui. Nesigriadja socijaliz
Dirbtuvėse prie štraiko.
čiai, teisdariai, raštininkai ir Nėw York Glucose Co.
pribuvę lietuvei galėtų čia brolių ir tada, kada jie jau gerai. Ir tokių baidytojų mas į keno, nors privatiškus
kiti Lietuvos valdininkai bu expliodavo
garin is
ka IPu eblo, Cal. Jau nno| gaut darbą. r,
surakinti kalėjimuose dejavo kiekviena tauta ikvalei turi palinkimus. Gali kaip kas
tų tikrai gyventojų renkami, tilas. Espliozijos 6 darbi tūlo laiko štraikuoja čia dar
Daug merginų šitose aplin (žr. 17 nr. „Lietuvos”, patė- — jų skaičius yra legijonas; nori sau tikėt, gali būt kažikad nereikalautų patvirti ninkai likosi užmušti, o 10 biniukai Ptieblo Smelter Co. kinėse dirba ant farmų. Lie mijimą „Žmonos”).
Caro jų spalva vis pridengiama kokios tautos, gali kalbėt vi
nimų viršininkų. ‘
tapo sužeistų; trioba su visu 5” Chicago, III. Štraikuo tuviai, kitur ne turinti dar valdžia paleido iš kalėjimų neva tautyste; jų rūbai pra sai negirdėtu liežuviu, gali
5) Rupysis įtaisyti trečiųjų sugriauta.
ja čia 300 mėsininkų. Jie bo, galėtų čia atkakti. Čia vagis it, beveik viešai suor sideda nuo trumpiausių juo- žmogus rastis -dar' juodesnes
teismus, kad iki permainos įreikalauja 9 vai. darbo die darbas ne sunku gautk Tu ganizavo juosįburius ^juo dų frakų ir baigiasi ant už spalvos už negrą — vis yya
aikunys, nereiktų kreiptis į Ogden, Utah. Sudegė čia nos prie dabartinių algų. •
rinti kiek pinigų, galėtų už dosios šimtinės.” Ir tų ne kulnes šluostančių sutonų. jis žmogUBj yra brolis, yra Ri
netikusius rusų valdžios tei trioba Burton Implement M CoNNELLSVILLE, Pa. Prie siimti ir vertelgyste, galėtų dorėlių darbus mums priskai Tiktai prasti, suskurdę ser timas, — jdigu tik jis yra ne
Co. Nuostolius gaisro pada
smus.
kokso pečių šitose aplinkinė užsidėti krautuves, kaip tai: tė. Kunigija iškratė savo mėgiai, suaugantiejie iš varg toks piktadėjas, kurs žino,
6) Rupysis vienytis su ki rytus skaito ant 400000 dol. se darbai eina ne blogai.
drabužių, čeverykų ir kito visas piktybių drumzles ant šų politiški vadbvai, tenori kad ja darbai žmonijai ken
tomis panašiomis draugijėlė Nelaimės ant geležinkelių.
kių žmonėms reikalingų inusvj Net musų neva ben visotinos ir pilnos laisvės kia ir visgi jis juos daro.
•Įf Birmingham, Ala. Straimis į stiprią ir plačią sodie
Ląfayette, Ind. Susimušė kuoja kalnakasiai Alabamos daiktų, kadangi čia tokių drai kovoje, demokratai per kaip tautoms abelnai,’teip Meilė artimo socijalizmo
čių organizaciją.
čia du elektriški karai,kuriais kastynėse ir nėra vilties, kad lietuviškų krautuvių, nė len brido per musų kraujų kla induviduališkam žmogui at tvarkoje stovės* ant pirmuti
7) Visi sąnariai privalo
Tiktai socijalistų nio laipsnio. Žinot dėlkc?
važiavo karės veteranai. Ma- štraikai greitai pasibaigtų. kiškų nėra, o lenkų yra čia nūs be pasipiktinimo, idant skirai.
platinti šias įdėjas, pritraukt
apie
500.
tiktai
paduot
ranką
caro
vipartijos,
kaipo atstovės di Dėlto, kad bus dingusi .prietormanas vieno karo, likosi Tūlose kastynėse bando dirb
naujus sąnarius į ,,Kelio’’
Darbininkai
(ar
lietuviški?
liugingai
politikai;
idant,
džiausių
sluogsnių
žmonijo žastiš neapykantos žmogaus
užmuštas, o apie 70 ypatų li
draugijėlę, tvert panašias kosi sužeistų, tame skaitliuje ti su scabsais. Tegul todėl Rd.) jau nuo 2 metų turi sa girdi, surast geras ypatybes je, veda plačią liatfdę prie ant žmogaus. Šiądien žmonės-'
dabar į Alabamą nieks iš lie
draugijėles.
„Varp.”
vienos tautos neapkenčia
17 ypatų yra sunkiai sužei tuvių ne važiuoja darbo jieš- vo draugystę. Ji gerai lai ir kruviname caro knute, — kovos už jos tiesas.
kosi.
Pereituose
metuose
bu

musų brolių lavonai buvo Tos partijos,, nežiūrint į kitos. Pavyzd-in, lietuvis ka
stų.
kodamas.
'
«
vo nutarta rinkt aukas revo jiems tiltu, kuriuom ėjo prie liepsnoms spiaujančius prie talikas neapkenčia Jietuvio
T Plum Run, Oh. Čia- liucijai. Surinko apie 50 susiderinimo su senąją cariz šus, neišpasakytai sparčiai liuterio. Prasivhrclžiuoja „pa
nykščio-e kastynėse bandė dol., tik nežinia, kur tos au mo gadyne ir prie tolesnio
auga. Auga dėlto, kad tą pigtais”, ,,prūseliais” ir tt.
pradėti darbus su scabais, kos pakliuvo.
politiško Lietuvoje slogu augimą paturi visai mažai Jiegi visi neapkenčia ne lie
Bepročiai naikintojai.
bet sugabenti scabai, pabūgę
Prie aukų svarbesniems čio.
ikįšioliai žinota spėka. Ta tuvių. Tauta prieš tautą ko
Louisville, Ky. Tabako
štraikierių, išbėgiojo, todėl reikalams čianykščius lietu Broliai ir viengenčiai! Mes
spėka yra tai mokslinga at voja, tikyba prieš tikybą.
pliantacijose Harnedo, neto
Billington, W. Va. Ką atsėjo kastynės uždaryti.
vius ne lengva pri kalbėt. žinom, kad dauguma iš jūsų rama ekonomijoje, kūną net Du tūkstančiai metų baigia
li Fairview, koki bepročiai tik likosi čia pastatytos nau
M Terre Haute, Ind. Kal Aukoms žemės drebėjimų tą pasalingą atgaleivių poli- ne socijalistai mokslinčiai eit, kaip Christus pasakė;
išnaikino - gana . didelius jos plieno dirbtuvės. Dar
nakasiai šito šteto kastynių mieste San Francisco aukavo ką supratot. Žinom, kad pripažįsta. Daug mokytų ,,mylėsi artimą.” Kame yra
pliantacijų plotus. Į 48 bai prasidės jose piradžioj ber
susitaikė su darbdaviais; to lenkų Dr-tės iš savo iždo daugelis ir iš jūsų pasi vyrų sako, jog.dabartinė ka ta meilė šiądien? Ji įvyks
valandas padirbta tokių nai želio mėnesio.
dėl yra viltis, kad darbai 25 dol. ir nutarta rinkt piktino iš visokių durnų lei pitalizmo tvarka neišpasaky tik su socijalizmu, kada iš
kinimų šešios. Pliantatoriai
greitai
prasidės visose kasty auka® po namus, bet nežinia, stų jums į akis kunigijos, ir tai greitai slenka į sugriilv:- nyks siundytojai vienos tau
Niles, Oh. Likosi čia
paskyrė 1000 dol. dovanos už
kiek surinko. Lietuviai ta kitokių senosios kraugerio mą ir sugriovimą draugijos. tos arba tikybos ant kitų.
nėse.
sugavimą naikintojų. Visi perkeltos išMarietta Standard
me pasiliko užpakalyj kitvj gos caro valdžios sėbrų. Vi Užpakalyj to nesimato kito
Meilė tėvynės tada bus
aplinkiniai pliantatoriai lai katilų dirbtuvės. Darbai jo T Bay City, Mich. Yra tautų, nors San Franciskoj,
saip
buvo
bandyta
sakyt
ir
išsigelbėjimo nuo tarptautiš- Šventa, ideališka, nes nerei
ko dabar per dienas ir nak se prasidės nuo pusės berželio viltis, kad kalnakasiai susi kaip matome iš laikraščių,
rašyt, kad tik kaip nors ca ko suirimo, kaip tiktai koo kės piautis pvz. lietuviui su
mėnesio.
taikys
su
darbdaviais
ir
dar

tis prie savo pliantacijų gin
bai prasidės visose kastynė nukentėjd'ir lietuviai. Porą rizmą sugydyt ir nustelbt už- peratyviška valstija ant in lietuviu dėlto, kad kaip šią
kluotus sargus.
T Baltimore, Md. Dirbtu
mėnesių atgal tūli lietuviai sikurusį Rusijos kraštuose dustrijos lauko sutverta. C dien, viens iš jų yra ponas,
se.
Nesaužiniškas apskundimas. vėse Čanton Iron & Steel Co
sudėjo revoliucijai 10 dol., revoliucijinį bruzdėjimą. Bet
PiTTSBi'RG, Pa. Harwi- kiti pasižadėjo aukaut vė viskas tas, ant jų nelaimės, tas yra socijalizmas. Už ta2 kitas vargdienis. Mokslas
Springfield, Mo. 14 d. darbai eina gerai ir yra vil
yra i moksliškas. Šiądien
balandžio šitose aplinkinėse tis, kad tefp bus per ilgesnį cko kastyrfėse štraikuoja kal liau. Per laikraščius pasiža yra veltui’ Perdaug jau šiądien socijalistų eilėse
mokyklose
ką išsimokina?
rasim
visuomet
gabiausiu*
nakasiai. Kompanija varo dėjo aukapt daugiau, sutver kraujo išlieta toj šalyj, kad
žmonių sūdąs lynčavo 3 ne laiką.
štraikierius iš gyvenimų, to t i draugystę (rodosi jie galė ne išdygtų iš krauju nutręš žmonės; čia ateina, ar anksti Daktarai, advokatai, inžinie
grus, kuriuos apskundė mo
M
L
ebanon, Pa.
Plieno
ar vėlai, kiekvienas pirmei riai, knygvedžiai šiądien iš
dėl unija išvarytiems rengia tų prigulėkiteesančios dar
teriškė Minna Edwards.
tos dirvos baisios atgiežos vis; didžiausi ekonomistai-: simokina
dirbtuvėse
dirba
prie
trijų
daryt ,, biznį;”
šėtras.
Tuom tarpu dabar, iš sūdo tibininkų draugystės. Ant 50 sėkla.
Tos sėklos balelė nubaigia savo mokslingųjų anaiptol ne draugijai jie pa
pečių,
o
vienas
pečius
stovi.
rinėjimo, pasirodė, kad žmo
M Ashland, Ky. Pradėjo ypatų negalima,'tverti kelias esam ir mes — mes darbinin
nių sūdo nubausti negrai Darbininkų be darbo yra čia taisyti čianykščias geležies draugystes J pakaktų vienos, kai išeiviai iš Lietuvos.. Mes išvadžiojimų perlus ant soci sišvenčia. Tada tik mokyti
niekaip negalėjo tąiti skun- gana.
dirbtuves, todėl neužilgo pra reiktų tą vieną remti, žino neužmiršom savo kančių. jalizmo. Tiesa, kiti bijo So vyrai atneš žmonijai naudą,
Milto n, Pa. Dėl stokos sidės jose darbai.
džiančios moteries nurodytoj
ma, jeigu toje darbininkų Musų rumbai surietėję, bet čijai izmo žodį ištart Bet kada jiems visuomenė lygiai
vietoj. Sūdąs rado, jog visi darbininkų,dirba čia tik da 5 Pittsburg, Pa. Suštrai- draugystė yra lietuviška. jie iki grabui mums primįs, šviesos apsupt nebmoka. apmokės algas; kada jie ne
Karščiausi ir narsiausi revo bus užsiėmę krovimu mamo
Rd.).
1 T'
Minuos Edwards pasakoji lis visų dirbtuvių.
7
kavo darbininkai geležies
ką mes esam iškentėję ir liucijonieriai yra tik giltose nos, bet tarnaus visuome
mai yra tai grynas išmisMs,
T Seeverts, Pa, Čianykš- dirbtuvių ant 13 ui. Jie rei Ant River Conn. 13 d. ge gvoltu spirš kiekvieną my
socijalistų. Kokią tik tau nei. •
gužio, išplaukė valtyj 8 vy
ji stengėsi savo melu žmonis čiose plieno dirbtuvėse dar kalauja didesnių algų.
lintį
savo
kraštą
ir
liuosybės
tą paimsim,
tą _patį įtėrai, 2 prancūzai ir vienas aiIš kurių tik pusių mes im
vien užsiundyti ant negrų ir bai eina gerai. Pripratę prie
idealus,
už
tuos
kentėjimus
mysim.
Taigi
čia
veikia, ne sim, vis rasim, kad šiądieninė
rys
ir
prigerėk
Kūnų
jų
nera

ant nelaimės, tas jai pasise
do. Kas suras skenduolius, nevidonams atmonyt, siurbi kokia metafiziška galybė, ne tvarka —ne tik valdžiose,bet
kė. Ar dabar sūdąs skundėją darbo iš kitur atkakę dar
kų tvarka išgriaut, kovot pa- apsukrumas agitatorių ir
bininkai
galėtų
Čia
gaut
dar

Redakcijos atsakymai. ' tam siūlo 75 doL
nubaus kaip ji ant to užsi
tol, pakol įgysime Lietuvoj propagahdistų, ’ bet tėmiji- ir draugijos surėdyme — yra
bą.
pelno?
A. Puaui. Aprašyti priŠimkonis.
laisvą, susiderinusią su ki- mas | gyvenimo bėgį verčia visai sugedusi, netikusi,
kenksminga progresui. Jo-

LIETUVĮAUMERIKOJ.
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IŠ DARBO LAUKO.
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LIETUVA
kios kitokios nuo tų blogu- imas būt pakilesnis, tai ne ką gaus ant manęs viršų, — vir didžiausi, kad ji galėtų su tada pinigai turėtų būti pa urėdą nepriimsęs.
Pranešimas Brooklyno 19
mų išeigos nėra, kaip tik s©- tokios
1
ypatos laimėtų: kožnas šaus mat kožnas trokšta. Bet šelpti kožną, kas prie jos švęsti pirkimui ginklų. Kož- " ' Nuo prezidentystes teipgi - kuopos L. 8. P. A.
cijalizmas. Tegul tamsybės ,juk turi protą ir žinotų, kad jis ant savo nelaimės, ką tik kreipiasi. Jeigft gi tas vyras na partija tegul išreiškia sa atsisako Dr. J. Želvienė.
Sulyg nutarimo pereito
paukščiai unkščia, tegul nak- isocijalistai ne koliojimais ko neims, tai vis ne už te galo^ir „Aušros” ir^uįflb nuomone vo nuomonę.
Iš galiaus apsiėmusių kan pirmo susivažiavimo L. 8. P.
tiniai sakalai staugia, — bet voja — kaip darė laisvama žiūrėk ir nusiplikina rankas. buvo vertai si&elpimo, tai Dr. Bacevičius — visuome didatų gavo balsų: kun. Pėža
diena meilės ir lygybės jau iniai, ,— bet mokslu, apšvieti Štai, antrame mano straips tokių ji galėtį prisirinkti niškas seimas tautiškas, su —107, o Grinius — 51, ir A., antrasis susivažiavimas
atsibus Brooklyne, 10 d. ber
brėkšta, ir jokios nedorybių mu ir suvienytų spėkų revo- nyje už esseilciją (skaityto šimt
norėdanfe. Bet ne mierių suvienyti visas pari kun Pėža tapo apšauktas pre želio, 1906 m. Pirmoji sesi
spėkos jos jau neatstums.
liucijiniu veisimi. Atsišan- jau, meldžiamas, nesumaišyk ban šiu GrėgioM< pertikrinti jas. Nepartyviškai dirbda zidentu centrališkojo komite
ja prasidės 9 valandą iš ryto,
Ir mes, „Lietuvy} Socijali- kiam tad ir prie užmirėlių, šitos essencijos su ta, iš ku tame; i§^ gali pasilikti prie mi, negalime išsisaugoti intri to.
.
‘ svetainėje Gergino Palace
stu Partija Amerikoje,” esa kviezdami pajudint sąnarius, rios arba ta w yra daroma) jis savo.
tik, kad gų. Išuaikykime terp musų Priėjus prie rinkimo kasieme pasišventę nešimui te atsistot ir iXiest mums ran rauda trečią y patą. Aš gi jis klaidingai1 sukrato manę, intrigas, o dirbkime, kaipo riaus, nutarta, kad kasierius Hali,91—93 Grand st.,Brooklyn, N. Y.
naujo mokslo musų vientau ką, kurie jau išėjome į lau nė pirmam, nė antram savo išgiriant tuos, kurie dirba su lietuviai.
neatbūtinai turi būti po kau Tęsis iki septintai valan
čiams. Mes stovim ant to kus. Musų laukia darbas — rašinyj neturėjau mierio ra kuju. . Aš juos giriu ne už Kun. Žilinskas — duokim cija. Kilus klausymui kaip
dai vakare, teipogi ir panepaties kelio, kaip socijalistai meskim ypatiškumus. Pra šinėti apie ypatas; mano aky tai,kad jie su kujudirjja; prie savo partijoms autonomiją — didelė kaucija turi būti įneš
dėlyje, 11 d. berželio. Pir
ir revoliucijonieriai Lietuvos, ėjusio pusmečio kova šliupi- se, tos mano paminėtos ypa- šingai, aš peikčiau tuos, ku kas link komiteto — jeigu ta: $10000, $5000 ar $1000?
ma sesija prasidės 9 valandą
Rusijos, visos Europos ir vi nių su socijalistais ir jų susi tos neturi tiek vertės, idant rie,galėdami Hiž ko kito nu kurie aukautojai pasakytų, Daugumu balsų nutarta, kad
ryto, tęsis iki pabaigai visų
so svieto. Ne iš pasileidimo liejimas su kunigais prieš so- man norėtųsi apie jas ką ra sitvert, atima kūjį savo bro kam jie skiria, komitetas tu kasierius turi užsistatyti5000
klausymų dieninės rėdos su
mes sjcijalistais tapome — cijalistus, gana parodė, kaip šyti. Pirmame savo straipsny liui, kuris nieko kito negali ri išpildyti jų norą.
dol..
•
sivažiavimo.
kaip šiądien mus begėdiški bloga yra sekt paskui ypa je, nubraukdamas nosį „Pitts- griebtis, . ir aprimę, prie jo V. Ambrozevičius — kalba Galutinai apsiėmusiejie bū
Įženga į svetainę susivažiakunigai pramano, — bet var tas. Principai turi būt mu burgo vaikėzui”, norėjau dirba visą savo ainžį. Toki prieš Dr. Šliupo išsitarimą, ti kandidatais gavo tiek bal
vusiems dykai. Teipogi ir
gas, skurdas ir kentėjimai sų uola, o ne ypatos. Ypa atkreipti visuomenės atidą, pas manę mažą vertę turi. kad Lietuvoje nėra ginkluo sų:
svarstymuose visų klausymų,
mus pastatė ant to kelio. tos numiršta, keičia nuo kad ne kožnas žmogus vertas Bet jei vyras, apsidairęs ir tos revoliucijos. — Rėkimas Dr. J. Želviene — 73 ir koki bus pakelti dienos rėPats nedorėliai tik nori mones ir pažvalgas, Už tai tos atidos, kurios- jos reika nieko lengvesnio neradęs, pa už kalbą ir priešai.
Teofilius Dūdas — 81.
dojo susivažiavimo, ir sve
mums savo nedorybes pri- būdavot ant ypatų savo dar lauja. Antrame gi straips ima kūjį, kad ir sunkų, jeigu J. Perkūnas — ar šelpti \ Ant sekretoriaus susineši- čiams, be skirtumo lyties ir
mest. Meilė tėvynės, meilė bą reiškia iš anksto mums nyje norėjau „Aušrą” prive tik jis jo sąžines nespaudžia, kurie yra nukentėję dvarpo mams paduotas Šernas.
tautos, patariantis balsas bus
sti prieto, kad ji pati pa- tai aš jį godojo. Tik to niai, ar kunigai, kuriems atė įnešta rinkti jį per aklia- daleistas.
tautosjneilė savo kenčiančių apsiskelbt ant pražuvimo.
artimų, savo " brolių, mus Atsišaukdami prie lietuvių vuostytų savo apikaklę. Bet kiems vyrams pasidėkavo- mė pinigus.
maciją. Pirmsėdis yra tam Vakare,, toje pačioje sve
darbininkų visuomenės, pra Gugis, per saumylystės aki jant męs įgijome tautišką są Riksmai, kad neduoti tokių priešingas. Jeigu rinkome tainėje, vietinė 19 kuopa L.S.
privertė stot į kovą.
‘ Musų - partija dar jauna nešam, jog 10 d. birželio š. nius žiurėdams, visai ne tą monę, atgavome spaudą, pa ginčų.
visus, balsuodami, tai teip P. A. Artistų Mylėtojų atloš
tebėra; vos tik antri metai m. „Lietuvių Socijalistų Par matė, ką aš norėjau parodyt kilome apšvietime; ir tik F. Juodis — Pirmsėdis vie pat rinkime ir sekretorių. teatrą. Bus perstatyta ko
kaip ji suziorganizavo. Vie- tija Amerikoje” laikys Brook ir jam vis dar matosi, kad ir jiems pasidekavojant, atgau nas valdo visą susirinkimą ir Galiaus p. Šernas tapo išrink medija 3 veikmėse ,,Audra
nok jau turi suviršum 700 lyne, N. Y. 2-rą metinį susi jis ir „Aušra” yra be dėmės. sime męs savo laisvę, o ne su savo nuomone kreipia rei tas per akliamaciją.
Giedroje”.
'
.
sąnarių, išleidžia sanvaitinį važiavimą (atsibus po adrisu: Jis vis dar tiki, kad „Auš tiems, kurie jieško sau tik kalus į savo pusę.
Teip pat per akliamaciją
li.
laikraštį „Kovą”, išleidžia 91—93 Grand st.). Todėl ra”, sušelpdama tą, anot jo, lengvo darbo ir bijosi, kad P. Mikolaiuis— užmano, pasiliko išrinktas finansų
Prakalbos.
propagandos lapelius, plati meldžiam visus musų parti trečią ypatą, didelį darbą nu jų ploni, balti piršteliai nuo kad partijų sanariai išreikš sekretorių u Fortūnatas BagoBus trumpi paaiškinimai
na socijalizmą, rūpinas visų jos draugus ten reprezentuo- veikė ir laukia, kad ji vi- darbo neišklyptų.
tų nuomones, ant kokių nuo čius.
apie
paskutinius atsitikimus
lietuvių darbininkų reika tis. Kurie-gi nepriguli į L. sumenei atmokės už jos rū Teisybė, tas jų darbas ir monių galime susivienyti.
Pakėlus klausymą rinkimo
lais. Darbas tas yra labai S. P. A., geistina, kad kiek pestį apie ją (trečią ypatą) ta jų kova su aplinkybėmis Kun. Žilinskas — kalbėki trijų patarėjų, paduodant Lietuvoje ir abelną politiką
didelis ir jį atsakančiai at spėjant, susiorganizuotų ir savo darbu kada toliaus, nes ir priespauda tankiai atima me bepartijiškai, tik kad su kandidatus ir darant patėmi- bėgančio laiko..
jimus, salėje pakilo vėl dide
likt, reikia ne 700 draugų, prisiųstų susivažiavimai! at dabar ji (trečia ypata) tik jiems energiją, sunaikina jų sitaikyti.
III. <
vos keli mėnesiai, kaip mo sveikatą ir nuvaro juos į ka A. Jasiulis — musų seimas lis rėkimas. Tapo padaryta
bet keleto tūkstančių. Juk stovus.
Dainos.
keletas aštrių, patėmijimų Kevoliucijines, darbiniu,
kad darbininkai jau butų L. S. P. A. Centro organi kyklos suolą apleido.... Var pus pirm laiko, tankiai net turi būti be partijų.
ge, gaila man Gugio, kad jis nesulaukus jiems nė pradėti A. Jurgeliuuas — seimas priešai pirmsėdį, ir tas ant kiškas ir tautiškas dainas dai
praplėšę savo akis, tai L. S. zatorius,
P. A. turėtų draugų jau ne
J. O. Sirvydas. tokią blogą atmintį turi, tur užmanytų jų darbų, bet tai ant to tik ir sušauktas, kad 6:45 apleidžia savo vietą. Jo nuos vietinis choras.
būt nuo to dešimtsvarinio ne jų kaltė, kad jie matė pa kaip nors'susitaikyti. Kaip vietą užima išrinktas vieti
700 bei visus 400000 lietuvi!},
IV.
kūjo. Nors aš neskaitau,bet reigą ir turėjo narsos gana galime susitaikyti, jeigu ne ninku N. Račinskas.
gyvenančių Sujungtose Val
Patarėjais išrinkti: Dr. J. Šokiai su lakiojančiu pačtu.
tas vyras jau daugiau kaip prie jos pasilikti, nepai žinome vieni kitų nuomonių.
stijose Amerikos. Bet musų
Ar
reikia
rašyti
dėlto
tik
Įženga į teatrą ant prakal
Želvienė, A. Povylaika ir A.
keli mėnesiai yra pabaigęs sant kas su jais nuaidės; ne Ant ko turime taikintis?
broliai tebėra dar gerokai
kad rašyti?
bų,
dainų ir Šokių su lakio
Bučinskas — kam imti par Linauckas. Dr. J. Želvienė
savo mokslą. Ar jis atsimo jų kaltė, bet mus — mano,
įžlugę į visokių dumblų pel
jančiu
pačtu kaštuos: pirmo
Vaikėzu
būdamas,,
pramo

kės visuomenei, irgi nenoriu Gugio, „Aušros” ir visų tų, tijas. Aš tautietis lietuvis. vėliau atsisako. Į jos vietą
kes:. vieni uoliai budavoja
sios sėdynės 75c, antrosios
bažnyčias, kiti karčiamas, kęs šiek tiek parašyti, išrasi- užginti: ant svieto, kas tik kurie snaudėme, bijodami Rinkime centraliskąjį komi išrinkta J. Tareilą.
treti užsiėmę pirkimais gra nėdavau viską — ir siena?, ir yra, viskas atsimoka, ir jei prie sunkaus darbo pirštus tetą, o tas tegul dirba sulyg F. Matulaitis užklausia, 60c, trečiosios 25c.
jeigu kuris komiteto, sąnarys Visą lietuvišką visuomenę
bų savęs palaidojimui. Atei tįjogis ir net langus rasotus ne savo pozityviškumu, tai pridėt, kuomet tie uyrai au musų norų.
su
pirštu
—
teip
man
norėjo

bent negatyviškumu vis ge kavo paskutines savo spėkas- Daugelis balsų reikalauja atsisakytų ar numirtu, kas Brooklyno, New Yorko ir
tis savo ir savo vaikelių,, pri
apielinkių kUoskaitlingiauišrinks kitą į jo vietą.
augančių kartų, nerupi mu si rašyti. ' Dabar atsistebėti rą atneša. Prie to męs esa labili visuo.menėB, išmušus rinkti komitetą.
Pirmsėdžiui užklausus, visi Nutarta — komitetas pasi siai užkviečiame. 19 kuopos
sų žmonėms. Yra dar net ir negaliu, kaip kam norisi ra me ne kas daugiau, kaip valandai reikalo? Klausyk,
L. S. P. A.
šyti
be
reikalo.
Rods
yra
ekite.
gamtos tvariniai, o gamtoje Gugi,verčiau tu Aerašyk dau- pristoja.
tokių, kurie sakosi esą soci
Komitetas.
žmonės,
kurie
nuo
maži}
die

jalistai, giria j-į, bet pats ne
nieko gryno nėra; ir geras ir giau besiteisinimų, bet pa Kun. Jusaitis .— bet ant V. Skaržinskas užsimena,
kad reikia turėti organą. t
paduoda raukos susiorgani nų yra pasistatę sau už tiks blogas visur maišosi išvien. daryk išpažintį iš s^vo ir kokių išlygų,
lą
rašyti,
bet
jų
raštuose
vis

zavusiai musų partijai. Kiti
Štai aš, — klaidingas, oGu- „Aušros” nusidėjimų, muš Pirmsėdis užklausia, ar ne F. Bagočius —visi laikraš
gi
yra
ir
tikslas
rašymo.
pasikakina, kad priguli į
gini, teip labai įsitikėjusiam kis į krutinę ir prižadėk dau geriau butų, kad komitetas čiai visuomenės organai. Nė
partijas anglų socijalistų. Šliupas štai, šešių metų vai į savę, tik parodau, kad jis giau į savo senus nusidėji butų išpildantis, o ne valdan vienas neturėtų atsisakyti
tis. Komitetas turėtų tik iš patarnauti. Komitetas turė Ukrainiečių spau
Ir teip mes liekam tik ne keliu būdam: pas savątėvelį, klysta. Tas vyras, be savo mus negrįžti!
ant
kelių
sėdėjo
ir
skaitė
tų išdavinėti mėnesines at da Rusijoj. Iš istori
pildyti valią visuomenės.
didelis būrelis, kurie ir stu
blogų pusių gali turėti šio
J. Laukis.
jam
gyvenimus
šventųjų,teip
Dr. Šliupas praneša, kAd skaitas.
miam priešakiu visą socijakias tokias ir geras; juk prie
jos rusiškosios cenzūros.
bent jis pats sako apie savę; jo mulkystės, veidmainystės
jau tuoj bus 6 valanda ir tu Kiti pradeda saukti, kad Perspausta iš „Varpo.” ‘Pa
liškos revoliucijos darbą.
PROTOKOLAS
rėsime užbaigti sesiją. Va reikia organą turėti. Paduo rašė Ivan Krevecki. Tilžėje
Atsišaukiam šiuomi į savo tas skaitymas teip uždegė jo ir noro gyventi iš kito, gali
mažą,
jautrią
širdelę,kad
jis,
Pirmo
polytiškojo
lietu

kare bus kitoje vietoje vieti da „Kovą” ir „Lietuvą.” Lei 1905 m. 34 pusi.
viengenčius. Nusikratykim
prisimaišyti ir šiokis tokis
rankeles
suėmęs,
atsiduso
ir
minglas letargo, stokim petįs
noras, pavidale saumylystos, vių seimo Amerikoje, at nių draugysčių surengtas vi džiant per balsus už „Kova"
Ukrainiečių arba rusinu
į petį po raudonu soči jai izmo tarė: na, kad aš sykį užaug daleiskime, nuveikti ką gero sibuvusio 22 d. vasario, suomeniškas susirinkimas, balsavo 49, kiti pradeda spauda Maskolijoj, kur gy
paparčiu. Jeigu vieni kovo siu, tai rašysiu ir rašysiu! ir kitam, arba noras pakilti 1906 m. Philadelphijoje, kurį atlikus, galėsime tenai šaukti ,,Lietu va,” bet per vena 20 milijonų ukrainiškai
susieiti ir išrinkti centrališ- balsus nebuvo leista ir pasili kalbančių, dar ir šiądien yra
Fa.
ja už ateitį musų visų, dro- Ir jis rašo: Eilių eilėms jis aukščiau ir susilyginti bent
aprašė
ir
apšnekėjo
ir
Pran

(Pabaiga).
ko teip.
kąjį komitetą.
vėkimės mes tapti tik žiūrė
su savo dipliomu. Tąsyk,
tokiame pat padėjime, kokia
tojais.
Organizuokimės į ciškaus kelnias, ir tą, ką ant žinoma, Gugis ir „Aušra” ga F. Bagočius — visi norėtu Žaliauckas — negalime ati Kun. Pėža pataria, kad me 40 m. buvo caro viešpaty
kuopas „Liet. Soc. Part.Am.” stuobrio gyveno,ir tą, ką nu lės girtis, o aš tylėsiu, ir gal me susivienyti. Gerai yra dėti iki 12 valandai naktyje. terp laikraščių nedaryti skir stėj ir lietuviška. Spaudinti
tumo. Katrie patarnaus,ačiū moksliškų raštų ukrainiškoj
Atsišaukiam ir į tuos, kurie sismaukęs kelnias į skruzdy net ir aš pats pasitursinsiu kritikuoti, bet nereikia įžei Atimtas jam balsas.
ną
sėdo,
kad
nukankyti
savo
jiems
už tai, jei ne — ir teip kalboj dar ir dabar Maskoli
— kaip antai Naujoje Angli
prieš tą trečią Gugio ypatą. sti. Jeigu įnešimai nešva V. Skaržinckas — bereika
joje — socijalistais sakosi, nuodėmingą kūną, užsigeidu Bet ne dabar!
rus, palaikykime už gerą, lingai kelti riksmą. Jau 6 ir bus gerai.
joj ne daleista. Bet kad ru
Kun. Žilinskas užklausia, sinai kovoja drąsiai, kad
vienok organizuotam socija sį moters. Jo nieks nesutu Bet Gugis sako, kad „Auš kad žmonės dar ignorantai. sesija turi būti užbaigta.
listų darbe nedalyvauja. At rės nuo rašymo, jis yra gi ra” jo nešelpė, tik jam skoli Musų užmanymai nenupeikia Kad dar reikia išrinkti komi kas pasirašys, kad Išmokėt jiems padeda kovoj 4 milijo
sišaukiame į visus lietuvius męs tam kad rašyti, ir neiš no. Palauk Gugi: „Auš ne eocijalistų nė. demokra tetą, tai tą galėsime atlikti pinigus. Sutarta — prizi- nai rusinu Galicijoj, tai be
susirinkus ant LaborLyceum, dentas ir abu sekretoriai. — abejonės, jie iškovos laisvę
darbininkus rištis į L. S. P. manėliai kunigai, pasipikti ros” fondas yra pinigai vi-* tųnę
jo
raštais
veltui
stengiasi
A., nes čia yra jūsų partija.
suomeniški ir visuomenė pri M. Urlakys — Dr. Šliupas po koncertui ir po prakal Toliau jis užklausia, ką jie spaudos. 20 milijonų žmo
kartais
papirkti,
užkviesturės daryti, jeigu terp jų nių negalima lupų uždaryti.
Visos kitos partijos yra susi
valo žinoti,ant ko jie yra ap turėjo užgauti, nes laiškai la bų.
kiltų
nesutikimai už aukų Šitoj knygutėj aprašyta visi
dami
pas
save
ir
pastatydami
Pakyla dar didesnis sumi
tvėrę prieš jus, tik L. S. P. A.
i
verčiami; kitaip jie galėtų bai užgauna nekuriuos.
padalinimą?
Nutarta, jog tu persekiojimai, kokius kentė
reprezentuoja tikruosius jū jam šampaną, ar net ir pa būti sunaudojami visai prie Vienas delegatas nupeikia šimas.
sų reikalus. Buvo daugelis prastą degtinę. Jis, žinoma, šingiems visuomenės mie- sekretorių F. Bagočių, kad Kun. Žilinskas užklau ri pasiduoti didumai, balsų, ir kenčia nuo caro valdžios musų tokių draugų, kurie, nepasibijo to; broliškai su riams. Dabar, ar visuomenė jis nevisus laiškus skaito. sia, ar negalima laikyti seimą arba klausti aukautojų.
rusinu raštai.
J. Baltrušaitis — jegu au-.
ilgiau kaip iki 6.
pradėjus organizuotis musų jais išsimaukia ir, kuomet žino, kad tas vyras ėmė iš vi Kitus atideda į šalį.
Mobilizacijos pa
Pranešta, kad galima už kos nebūtų paskirtos, komi sekmės.
partijai, tikėdami pamatyt tie jau nežino, ką šneką, jis1' suomenės ,,Aušros” fondo pi F. Bagočius — teisinasi,
Vaizdeliai iš
tetas gali nurašyti ir užklau
iš jos staigiai stebuklus, ir sau,tik užkaitęs šypsosi, kaip nigus? Ar „Aušra” prjėmė kad nekurie, labai ne aiškiai trukti ir ilgiau.
gyvenimo. Parašė Žemaitė.
jie suorganizavo kuopeles. šventasis, ir klausia jų: o nuo jo raštelį skolinimo? Ar parašyti ir, suųku perskai Jis vėl užklausia delegatų, sti siuntėjo.
Perspauzdinta iš „Ūkininko”.
kaip jie nori, ar ilgiau pa Kun. Žilinskas paaiškina Tilžė. 1905 m. 15 pusi.
Bet kaip greitai susiorgani ką vyrai, nepatinka jums Gugis, kaipo „Aušros” rašti tyti.
ov
zavo, teip greitai ir vėl užmi mano pipirai? Ir išėjęs nuo ninkas, savo atskaitoje paro Pirmsėdis- uamano, kad laukti, ar atidėti užbaigimą tą plačiau, kad jeigu prisiun- Telpa čia 6 vaizdeliai para
čiant pinigus kasieriui yra šyti pagarsėjusios jau gana
rė. Tokios kuopelės ,buvo jų, vėl duoda jiems pipirų. dė, kad jam „Aušra” skoli laiškus,kurie dat pasiliko ne seimo ant rytojaus.
t
pažymėta, kam tos aukos savo raštais Žemaites. Vaiz
Bet
tai
yra
vyras
vertas
pa

Daugelis
pradeda
rėkti,
Traverse City, Minersvįlej,
no? Ant tų visų klausymų skaityti, payestLpresos komi
deliai parašyti užimančiai,
Mt. Carmel’e ir Westvillėj. žiūrėjimo iš visų pusių; jis tikiu,kad Gugis tik vieną tu tetui peržiurėtijif— Priimta. kad neapsiima laukti iki ry skiriamos, tai komitetas, kai gražiai,
jie verti perskaity
Ten buvo ypatus, kurios mo yra ir didelis ir su didele ri— ne.
Kun. Žilinskas — jau lai tojui. Kiti sako, jie pribu po tik išpildantis, o ne val mo. Ką aprašo, tą aiškina
kėjo kuopas suorganįzų^t ir galva. Juk argCmenkas bu Bet jei jis ir kitaip ga kas atlikti^ susivažiavimą. vę tik ant vienos dienost ir dantis, turi teip ir padaryti. pats užvadinimas knygutės.
Jeigu apie kurias nieko ne
teip lygiai pakrikdyt, iit* tu tų kėsinęsis, duokim sau, ca lėtų atsakyti, tai ar „Auš Bandykime, jkadigalėtume vi jie negali ilgiau užtrukti.
rą
šaukti
į
teismą,
arba
po

rėjo ypatiškumus į ypkias ar
ra” turėjo tiesą skolinti pini si susiprasti Tik bandyki įnešta likti dar . ir rinkti paminėta, tai reikale, komi
komitetą. įnešimas priim tetas gali susižinoti su au
ti stovinčias prie L. S< P. A., piežių iškeikti, ir daug kitų gus kam nebūk, kuomet kiti me. „
Suslrinkimas.
9'
kautojais/ Toliau jis pata
arba — vieniems nė^atiko tolygių darbų, už kuriuos vyrai verti pašelpimo veltui Dr. Šliupas — Bandykime tas.
Mėnesinis susirinkimas
„ponų poteriai,” kitiems,kad musų tauta žemai turi jam jo laukė ir skurdo, ir nyko? vieną pliatformą išdirbti. Pirmsėdis užklausia iš kiek ria, kad jeigu terp komitete „Aušros” Dr-tės atsibus 3
musų organas neesąs , ^visiš pasitursinti.
Juk ir didžiausi p&hikai, Mieris — surinkti kodaugiau- ypatų turės komitetas susi sąnarių kiltų nesutikimai, d. berželio, 1906 m., po nr.
jie turi pasirinkti tris paša 869—33rd Place, 2 vai. po
il
kai laisvas” (daugiausiai lai- Bet Gugis, tai ne Šlitinąs imami nuo paskolintų į šalį šiai aukų. Kas liktų nuo dėti.
Račinskas užmano, kad iš lines ypatas ir pasiduoti jų pietų. Kviečia visus susi
svamaniškiejie „socijalistai” ir aš nematau, kaip jam no pinigų,negali visuomenei at revoliucijos, kad butų pašvę
nutarimui. Priimta.
aimanavo, nematydami mu risi be reikalo rašinėti ir dar mokėti už sunykimą tų vyrų, sta kultūriškiems Lietuvos septynių. Priimta.
rinkti, kaip prigulinčius teip
Ant 8 dziegoriaus vakare ir neprigulinčius, kuoskaitgi,
anot
jo,
parėjus
namon
Ant
prezidento
perstatytas
sų organe „romos krokodykurie dirbo ir butų dirbę reikalams. Šelpti kas tik
i
užsibaigė seimas.
lių, ilgaskvernių, romikų nuo dešimtsvarinio kūjo! labui savo tautos. Ant galo, dirbs Lietuvos išvalnyjimui kun. Žilinskas.
lingiausiai.
Seimo
sekretorius
dvasios” ir tt.). Jeigu musų Teisybė, jis gal mano, kad, I Austos” Dr-tė nėra vaisbiš- kokiu nors budu. Jeigu Dr. šliupas meldžia jį nė
Komitetas.
Vincas Daukšys.
brolių darbininkų apšvieti- pasigavęs manę klaidingą |ka įstaiga ir jos turtai nėra Maskolijoje kiltų sumišimai, kandidatu nestatyti, nes jokį

NAUJI RASTAI

giasi dumti iš Maskolijos, jos oficierai turėjo susirinki linkė išrodė labai gražiai ir,
odoj savo šaknims ir auga. Jeigu plaukas
išpuola, arba jeigu jį išpešti, jis atauga.
jaučia, kad ant griūvančio mą ir ant jo nutarė melstfca rodėsi, kad šitas -seimas di
Bet. jeigu plauko šaknis apmirė, plaukai jau
—e*—
ro, kad jis dūmą išvaikytų ir' džiausia lietuvių tautiška
sosto negalės užsilaikyti.
Pagal Šelmėj.
neatauga, nors vartotume kasžin kaip išra | Iš Ekateriribslavo kalėji
kad, vietoj dūmos, suvaldy šventė; papuošimas, ištiesų,
dėjų išgiriamus vaistus. Norint apsaugoti
|
23
d.
gegužio
pasimirė
mai reikalaujančių laisvės,- darė ant žmogaus gilų įspūdį
plaukus nuo išslinkimo, reikia sveikai užlai mo valdžioj 24-d. gegužio iš
Norvegijos
sostapilėj,
Chriįsteigtų karišką diktatūrą. — sužadino jausmus meilės
kyti galvos odą, tas bus kur kas geresniu siuntė 107^ politiškus nusidė
stianioj,
pagarsėjęs
visame
Taigi aišku, kad Maskolijoj tėvynės. Vienas dalykas, te
jėlius
į
Stbfcriją?
vaistu
nuo
plikimo
negu
labiausiai
išgiriami
At i dalinimo organai.
sviete norvegiškas raštinin turės užgimti kova terp ran gul ųebus užmirštas: nors lie
vaistai. Reikia’fodėl tankiai šukuoti plau
. Visokios nereikalingos, tankiai vodingos kus, mazgoti galvą, nes tokiu budu nuo jos
medegos, pasilikusios prie deginto musų kū prašalinsime taukus, pleiskanas, dulkes; ne | Chersoniaufijgub. 25 dva kas, Henrik Ibsen, kurio dra do ir laisvės reikalaujančių tuviai - darbininkai įstengė
no, arba teip vadinamos išmetos, neatbūti reikia teipgi sandariai dangstyti galvą, nes ruose visi lauktu darbininkai mos verstos beveik į visas ci žmonių. Kas iš tos kovos papuošti savo grinteles, vie
vilizuotų tautų dalbas. Ib išeis pergalėtoju, tas paeis nok kun. Kriaučiūnas to ne*
suštraikavo. toj
nai turi būt prašalintos iš kūno. Nuodingą uždengimai sulaiko odos garavimus.
angliarugštį, kaip žinome, prašalina plau
sen gimė 20 d. kovo 1828 me jau nuo pačių Maskolijos įstengė padaryti, vienas jo---- rr, b-----Kaip matėme, visokį kūno organai norčiai. Apart jos yra dar ir daugiau .kūne voJ Pietine^ Vokietijoj perei tuose.
žmonių. Jeigu žmonės rems namas su'bažnyčia, lygbastidin’gų medegų. Jas kraujas gabena į ink mališkai darbuojasi tik prie t'emperaturos tą sanvaitę daugelyj vietų
laisvės reikalaujančius, jie lija, riogsojo be papuošimo,
37°
Celciaus
termometro.
Kūnas
žvėrių
ar

stus ir į odę ir išvaro inkstai pavidale myža| Respublikoj San Domin laisvę apturės; jeigu gi žmo lyginai kaipi usnys tarpe
siautė audros su debesų praba
paukščių
uždengtas
vilna
arba
plunk

lų, o oda — pavidale prakaito.
snoms. Ir vilnos ir plunksnos sulaiko šilu plyšimais, nuo ko užgimę go, Vakarinėse Indijose, jau nes apsileis^ randas dar gali gražiausių kvietkų. Matyt
mą, nedaleidžia kunui atšalti arba įkaisti. tvanai labai daug nuostolių vėl užgimė revoliucija.
DALIS I.
viršų paimti.
geras tėvynės mylėtojas!
Žmogus gi turi nuogą odą, neturi tokio už- pridirbo.
27 d. gegužio nebuvo labai
Inkstai.
klddalo kaip paukščiai arba žvėrys. Todėl
J Ant prigulinčios Holan- | Ūkininkų pasiuntinai du graži: buvo gana vėsu, net
Inkstai — du raudonos parvos gumbe- žmogus nešioja drabužius, kurie turi jam už | Caro randas viešai pa dijai salos Celebes, sukilę čia
rnoj, ant suririnkimo, apdir daugumas žmonių buvo žie
liai pupos pavidalo. Jie yra prie užpakali stoti vilną ir plunksnas.
garsino, jog Reikalavimo du buviai sumušė išsiųstą jų su bą projektą reikalavimų. miškai apsirėdę; lynojo. Apie
nės sienos pilvo lomos. Besidaranti inkstuo
Kokius drabužius turi nešioti žmogus,
se myžalai teka- dviem dūdelėm Į pūslę. tas paeina nuo metų laiko ir klimato to kra rnos paliuosuoti visus poli valdymui holiandiškos kariu- Ūkininkai reikalauja: kad nė pietus perstojo Iijus ir many
Kaip tik pūslė prisipildo, myžalai iš jos iš što, kuriame gyvena, teipgi nuo užsiėmimo, tiškuosius ne gali išpildyti; menės dalį. Mat holiandie- jokios tiesos negalėtų būt ta, kad išsigiedruos, vienok
teka laukan.
-*
amžiaus ir sveikatos žmogaus. Bet drabu sutinka paliuosuoti vien ad čiai naktyj bandė veržti pasi- išduodamos be pritarimo dū neteip išpuolė — lijo. Tie
žiai, koki jie nebūtų, turi būt padirbti iš au ministracijos į kalėjimus su kėlėlių tvirtynę. Besiginan mos; kad durna, be jokių tar
DALIS IL
dimo perleidžiančio orą,, kadangi tik toki kištus be sūdo, taigi visai ne ti užpuoliipą numušė. Prie pininkų, susineštų tiesiog su sa, išmaršuojant iš BridgeOda.
porto, apie 3 vai. po. pietų
drabužiai nesulaiko 'odos garų ir prileidžia kaltus žmonis.-. Tas jau nėra to du oficierai ir 33 kareiviai
caru; kad butų panaikinta nelijo, vienok,atėjus puškelį,
Perplovę odę, galime patėroyti, kad ji prie odos orą iš lauko, kuris geriausiai sukokia nors rando malonė. likosi užmušti.
viešpatystės rodą; kad ūki pradėjo lyti ir daugumas
susideda iš dviejų eilių — iš teip vadinamos drutina odą.
Kitur
už
suareštavimą
žmo

odeles arba viršutinės plėvės ir tikrosios
ninkams,
be atlyginimo,butų maršuotojų peršlapo. Vie
Apart to, drabužiai iš tokių audimų ne
odos.
,
r
permirksta teip greitai prakaitu, kaip dra nių be reikalo administrato | 80 kontraktuotų dąrbi- išdalintos rando, caro, klioš- nok, nežiūrint į tą ir nežiu- •
Viršutinė dalis odelės (O) susideda iš bužiai padirbti iš ntperleidžiančių oro mede rius gana skaudžiai baudžia ninku iš Vengrijos Ameri torių ir cerkvių žemės, o nuo rint ant kun. Kriaučiunc
mažyčių dalelių. Tos dalelės nuolatai nu- gų. Permirkę prakaito, šlapi drabužiai su sudaijdaro tą sūdai ir tverian koj ne priėmė ir sugražino privatiškų savininkų už ma
keiksmų, žmonės nepabuge
trupa pavidale pleiskanų. Nutrupėjusios laiko odos garus. Toki drabužiai prilimpa čio! Maskolijos dalį Finlan- atgal. Jie sugrįžo į Triestą
žą
užmokesnį;
kad
tiesos
ūki

dalyvauti
apvaikščiojime.
atsinaujina tokiu budu, kad apatinė, mink prie kūno ir per tai terp kūno ir drabužių dijoj, kur caro pašlemėkai
ant garlaivio „Franosca.” ninkų ,butų sulygintos su Buvo didžiausias apvaikšštoji odelės eilė, išauga ir persikeičia į eilę nėra tarpo pripildyto oru, kuris sunkiai per
raginių dalelių. Odelėj nėra nė išnešiojan- leidžia šilumą; pertai kūnas greitai atšala ir dar nespėjo sudemoralizuoti Čia jie pareikalavo, nuo gar tiesoms kitų luomų; kad bu čiojimas, kokį lietuviai kada
laivių kompanijos sugrąžini tų įvesti mokesčiai nuo tur Chicagoj parengė. Dalyva
tas gali pagimdyti peršalimą. Odos garus rando.
ir dulkes perima ypač apatiniai marškiniai.
mo pinigų už kelionę užmo tų ir pelno vietoj dabartinių;
Todėl prie kūno negali prisigriebti jam rei | Specijaliska demokratų kėtų, bet išpildyti jų reikala kad butų panaikinti mokes vo jame iš viso 13 yvairių
draugysčių. Minios marguo
kalingas šviežias oras. Kad marškiniai ga komisija perdavė durnai ap* vimus atsisakė kompanija.
čiai
nuo
reikalingų
visiems
jančių
ir važiuojančių nusi
lėtų geriau perleisti orą, juos reikia kuotan- svarstyti naujus tiesų užma
Tie
išeiviai
norėjo
sugriauti
produktų,
kaip
tai:
arbatos,
tęsė
apie
10 blokų. Vežimų
kiaušiai skalbti.
nymus, terp kurių yra: 1) kompanijos triobae, bet subė cukraus, geležies, kerosino ir
iš viso buvo suvirs 70, terp
Nagai yra tai raginiai dangčiai užden
tt.; kad ūkininkų vaikai, be tų du su keturiais arkliais.
gianti galus paskutinių pirštų sąnarių. Na visuotinas balsavimas lygus gę policietaijuos išvaikė.
gai auga ir išauga toliau negu siekia pirštų vyrams kaip ir moterims, 2)
jokio mokesčio, galėtų moky- Paroda prasidėjo nuo kampo
galai. Todėl juos reikia nukarpyti. Nagai nepaliečiamybė ypatos ir na | Pačto siuntiny j -iš Tifli- tiesi visokių skyrių mokyklo 33čios ir Morgan gatvių ir
sudrutina pirštų galus, imant kokius nors mų. Visuose Maskolijos kraš
daiktus, kojų gi pirštus sudrutiiia darant tuose dvarponiai stengiasi sa so, viešpatystės bankui išsių se; kad butų panaikinta bu- traukė 33čia, Halsted, 3Ima,
žingsnius. Jeigu męs neturėtume nagų, ne vo dvarus kad ir užpusę vertės stame iš Tifliso į Peterburgą, žudymo bausmė; kad vals La Šalie, 33Čia ir State gat
galėtume su pirštais paimti ypač smulkių parduoti irjsu gautais pini atėjus aut vietos, viduryj, čiai galėtų tiesiog dūmai vėmis j salę.
daiktų ir negalėtume tokių daiktų laikyti
vietoj aukso, kaip turėjo būt, perduoti užgiri mus apie vals Suėjus visiems dalyvaujan
gais išsinešdinti iš Maskoli
rankose-.
rado akmenis irpieską. Auk čių reikalus__
tiems parodoje ‘ir pašali
jos.
t ii
sinių pinigų siuntinyj turėjo
niams į salę, prasidėjo, apie
| Garsi-durna, kad turėti 44 vai., pildymas programo,
būt
100000
rubl.
| Kursko: gubernijoj, kur
savo pusėj, kovoj su biuro kuris net iš 40 punktų susi-^
Visokį gyvūnai, gyvenanti ant žemės, užgimė kaimiečių maištai,
Odft.
| Peterburgo policijos de kratija, „kuodaugiausiaj pri dėjo! Jau iš-pat pradžių
O — odei?. L — tikroji oda. T — taukiniai gumbeliai. S kad palaikyti veislę, turi daugintiesi, vei- išsiųsti-jų ėjavaldymui karei
— prakaitiniai-gumbeliai. H —plaukai. Sa — arterijos ša stiesi; kitaip veislė jų turėtų išnykti, kadan-.
partamentas
išsiuntinėjo gu tarėjų, stato iš pradžių svar buvo manyta, kad jokiu bu
Obojeno
regimento
kute. B — šakutė venos maitinanti plaukus. N — nervai gi nėra ant svieto gyvo daikto, kuris gyven viai
biausius reikalus dar stojan
besibaigianti dasilytėjimo kūneliais Ta.
aštrius bernatoriams prisakymą pa čių caro pusėj luomų. Ji no du nebus galima visą progra
tų amžinai, visi turi mirti. Turi daugintie atsisakė u imti
Čių' kraują indelių, nė nervų. Todėl ji ne- si ir žmonės, Tam tikslui'iš kūno gyvūnų patronus, taigi jie atsisakė leisti iš kalėjimų tokius nu ri užgirti, kaip socijalistai rei mą pervaryti, nes, ar tai juo
sidėjėlius, kuriems kaltės ne*
kai išsėdėti 8—10 vai.? Jau
• jausli,.ji uždengia, saugoja vien esančią gi ir žmonių atsidalina ypatiškos medegos, iš šaudyti į žmonėr
galima darodyti. Ant to kalauja, nacijonalizavimo že fizišką darbą žmogus, bedirb
liau eilę tikrosios odos.
kurių išsivysto nauji gyvūnai, vaikai.
Tikroji oda (L) išrėžyta išnešiojančių
Ne visi gyvūnai veisiasi vienaip. Vieni
| „Susidraugavusi Preesa,” žandarai padavė vidaus mi- mės, taipgi kad žemė butų ne damas, tiek labai pavargsta,
kraują indelių ir nervų. Joje yra dasilytė- veisiasi nelytiškai, taigi pasidauginimui gy matyt nuo caro rando gavo n isterini užklausimą, ką da privatiškų žmohių savasčia, o čia reikia klausyti, kas kur- jimo nerviniai kūneliai. Taigi ta odos eilė vūnų nereikia dviejų lyčių*. veisiasi be prisi žinią, jog 27 d. gegužio, tai ryti su toras ypatoms, sėdin bet tautos. Tą Maskolijoj kas labiau paalsina negu pa
yra dasilytėjimo organu, ji persergsti mus dėjimo specijališkų lytiškų organų. Prie
čioms kalėjimuose, kurios padaryti ne teip sunku, ka prastas darbas. Užtai ir li
apie visokias vodingas įtękmes, galinčias už nelytiško besiveisimo negal būt- nė kalbos gi dienoj sukaktuvių apvai pasodytos tik už tai, kad tu dangi ten savininkais žemės
kosi apie 10 punktų neišpil
kenkti musų kūnui.
apie kiaušinius, sėklas ir kitokius veisimosi nikavimo caro iš kalėjimų
yra
vien
didžturčiai,
ūkinin

ri
didelę
ant
žmonių
įtekmę
dytų,
vienok ir teip viskas
‘ Oddj yra daugybė n .'žyčių gumbelių. įnagius. Nei y tiekas besiveisimas būva tik btTs paleisti politiškiejie pra
kai
žemės
neturi,
bet
jų
val

(Mat
Maskolijoj
ir
tas
yra
nusitraukė iki 11 vai. - I
sižengėliai, išėmus teip vadi
Jie atsidaro ant odos paviršiaus mažoms dū pas žemesnius gyvūnus. _ .
delėms, odos oloms. Odos gumbeliai yra
Vieni tos veislės gyvūnai veisiasi per pa namų teroristų, taigi kovo nusidėjimu). Vidaus mini- doma žemė priguli ne ypa Apvaikščiojimą atidarė vie
dviejų vejsliij — taukiniai ir prakaitiniai. sidalinimą. Taigi, gyvūnui priaugus atsa jančių su biurokratais bom steris pavedė gubernatoriams toms, tik valsčiams, vien tinis kuopos prezidentas, p.
Taukiniai gumbeliai (T) išrodo kaipi kančio didumo, kūnas jo pradeda dalytiesi boms.
su tais daryti tą, ką nori. Lietuvoj ir Lenkijoj ūkinin M. J. Damijonaitis. Pirmiau
tiesios arba vinies pavidalo dūdelės. Ka ir kiekviena dalis įgauna tokį jau pavidalą,
Tie žmonės gubernatorių be kų žemė priguli ją valdan siai užėjo ant_tribunos p. A.
dangi musų kūno šiluma yra suviršum 37° kokį turėjo gyvūnas prieš pasidaliniYną, į
jokios
kaltės į kalėjimus su- tiems. Toliau rengiasi rei- Olševskis; jis antiklierikališ| Batume, ant Kaukazo,
Celciaus termometro, tai prie tokios tempe gauna visus organus, kokių truko tuojaus
kariauti pagerinimo būvio ka
ratūros — taukai sutirpę, jie išsisklaido ant po pasidalinimui. Tokiu budu iš vieno gy likosi plėšikų užmuštas ame sodyti ir ministeris guberna reivių ir panaikinimo atski koj kalboj užgriebė kunigus,
ypač tuos Chicaginius, kurie
odos ir ją ištepa. Męs tepame čebatus ir vūno pasidaro du. Taigi šitas veisimosi bū rikoniškus vice-konsulius, W. toriams daleidžia su jais da
rų
kazokų
regimentų.
Kad
ryti,
ką
tik
panorės!
Nieko
das
panėši
į
veisimasi
tūlų
augmenų.
draudė draugystėms imti daplėškes taukais, kad jos butų minkštos;
H. Stuart. Jis ne Amerikos
kiekvienos veislės taukai suminkština odą,
Antra belyčio veisimosi forma — yra ukėsas, bet Anglijos; pildė panašaus kitur atsitikti ne turėti savo pusėj ir ne mas lyvumą apvaikščiojime. Teip
kolių apgyventų kraštų gy gi išrodinėjo reikalą ir naudą
saugoja ją nuo sutrukimo ir lūžimo. Esanti tai teip vadinamas bumburavimas. Naujas vien pareigas Amerikos vice- gali
___________
odoj plaukeliai teipgi susitepa taukais ir gyvūnas prie šitos formos pasidaro iš mažos konsuliaus.
ventojus, durna rengiasi rei vienybės. Jo kalba publi
| Garsus Trepov varinėja kalauti autonomijos ir vi
teipgi nuo to būva minkštais.
motiniško kūno dalies arba teip vadinamo
, I
intrigas
ir drauge su cariškos siškos tautiškos liuosybės to kai labai patiko. Antras
Prakaitiniai gumbai (S) yra tai ilgos, bumburėlio.
|
Simbirsko
gubernijoj
bu

laibos dūdelės; apatinės jų dalys susuktos.
Trečioji belyčio veisimosi forma — yra
gim. kunigaikščiais,stengiasi kių kraštų gyventojams. Jei kalbėjo anglas advokatas
vo
•
smarkus
susirėmi

Morse įves, kaipo atstovas
Prakaitiniai gumbai nuolatos leidžia prakai tai teip vadinama sporogonija. Prie šito bu
sukilusių
kaimie atimti nuo durnos tiesą rei gu, užgytus tokius reikalavi miesto majoro. Jis trumpai
tą, taigi vandenį su jame sutirpusioms kū do, kūnas gyvūno pasidalina į daugelį smul mas
nui nereikalingoms medegoms. Prakaitas kių dalių, iš kurių išauga nauji gyvūnai.
čių su kazokais. Susirėmime kalauti kokių nors paliuosa- mus, caro randas išvaikytų aiškino naudą valstiečių šios
vimų žmonėms. Jis renka,, dūmą, tai ant jo pultų ir at
nuolatai garuoja iš musų kūno kaipo garai,
Ketvirtoji forma — yra tai teip vadina 4 kaimiečiai likosi užmušti, o
arba, geriau sakant, padirba sakymas. Per išvaikymą du šalies ir,, kad, girdi,- lietuviai
arba renkasi kūne skystimo pavidale.
ma kopuliacija.. Prie šito budo du gyvūnai apie 200 tapo sužeistų.
žmonių protestus prieš dū rnos caro randas prieš savę išnyksę, jeigu netapsę val
Oda tokiu budu gana svarbus musų kū susijungia viens su kitu teip, kad kūnas vie
stiečiais. Mat, anot jo nuo
no organas, kad ji butų sveika ir galėtų at no kaipi pereina į kitą.
| Garsios anglių kastynės mą, stengiasi pertikrinti nie sukeltų ne vien kaimiečius, monės, buvimas valstiečiu,
likti savo užduot|, reikia ją saugoti. Odą
ko nežinantį carą, kad reika
Visi augštesniejie gyvūnai veisiasi lyti
reikia visada užlaikyti švariai, kuotankiau- škai, taigi veisimuisi reikia dviejų lyčių, mo Prancūzijoj, Courrieres, kur lavimams dūmos ne pritaria bet teipgi kareivius ir visus palaiko tautystę, neduoda išsiai reikia maudytis ir mazgoti ją su muilu. teriškos ir vyriškos. Lytiškai veisiasi ir 10 d. kovo pražuvo su vir žmonės. Nors tie protestai, ne maskolius. Dūma 'teipgi tautėti, kas, sulyg mano ma
rengiasi užgirti tiesas su visu nymo, ne visai teisinga. Kaip
Tąsyk odos skylutės neužsikimš ir odos gum stovintis ant augščiausio išsivystymo virbalo šum 1000 darbininkų, dabar
beliai galės priderančiai darbuotieęi. Apart žmogus. Prie tokio veisimosi budo gyvūno užsidegė. Ugnies neįstengia talpinami rando laikraščiuo panaikinančius tikėjimišką gi pastojimas Amerikos ukėse, yra neva iš visokių Mas prievartą, nori uždrausti ran
to, bus panaikinti nemalonus atidalinimų kūne tveriasi ypatiški kūneliai vadinami užgesinti.
. kvapai, gadinanti orą ypač kambariuose. kiaušiniais, iš kurių su laiku išsivysto vai
kolijos kraštų, bet laikraštis dui kokiu nors budu kištiesi į su gali išgelbėti lietuvių tau
Užlaikant odą švariai, tankiai ją mazgojant, kai, nauji sutvėrimai, nauji paukščiai, žvė
| Wellmauo elpedicija ren ,,XX amžis” išrodė, kad jie tikūjimiškusžmonių reikalus. tą? Tiesa, reikia tapti šios
prasišalina ir ant jos galinčios patekti iš rys arba žmonės, bet kad iš tokio kiaušinio
vienoj kalvėj nukalti, taigi Matyt todėl, kad durna ren šalies valstiečiu, bet kad neoro visokios bakterijos, terp kurių yra ir li galėtų išsivystyti naujas sutvėrimas^ reikia, giasi neužflgio Jant orlaivio
valstietis greit ištautėtų, taijie padirbti Trepovo kance
gas gimdančios.
kad jo medega susijungtų su teip vadina lėkti prie šiaurinio žemgalio. liarijoj. , Paprastai tokius giasi jau į kovą su caro ran jau bus advokato svajonė:
padirbo expedicidu.
Reikia teipgi odą pratinti prie visokių mais sėkliniais kūneliais. Lytiškai veisiasi Orlaivį
daugumas mylinčių tėvynę
darbus vadina falšavimu, o
aplinkybių, ypač gi prie šalčio. Jeigu ko ne vien žmonės, bet teipgi daug, ir žemesnio jai Paryžiuje jf
nėra valstiečiais Amerikos.
lietuviškai vadina suklastakia nors kūno dalis greitai atšala, ypač jeigu skyriaus sutvėrimų, kaip tai: moliuskai, va
Po kalbai, Dr. V. Kudirkos
ji prakaituota, tai lengvai galima peršalti, o balai, net augštesnės veislės kirmėlės.
XXI8. L. A. seimas.
| SalonikOS apskrityj, Tur vimu ir už juos teip daran
peršalimas gimdo visokias ligas. Bet nesun Yra gyvūnai besi veisianti dvejopai, taigi ly kijoj, šimtad gre^onų stengė čius baudžia sūdai, bet caro Prirengimai seimo prasidė draugystės choras padainavo.
ku patėmyti, kad ypač kaimų darbininkai, tiškai ir drauge nelytiškai.
si išdeginti bulgarišką kaimą sūdai, turbut, Trepovo ne jo gana anksti. Subatos va „Tėvynę.” Daina teip pu
jurininkai, gyvenanti visada ant oro, nors
Pamatu lytiško besiveisimo yra kiauši Starožina. Cfc Užpultam kai baus. Mat Maskolijoj yra karą, 26 d. gegužio, buvo jau blikai patiko, kad iššaukė
daugiau negu miestų gyventojai turi progos nis. Paprastai, iš ypatiško organo, vadina
peršalti, peršąlą ne teip greitai. Taigi ai-. mo kiaušininku, • atsidalina celėlė. Kaipo mui atėjo pageltam turkiški dvejopa dpra: dora biurokra visa lietuvių apgyventa ap antru sykiu ir choras padai
* šku, kad norint kūną apsaugoti nuo peršali celelė, kiaušinis susideda iš protopliazmos ir kareiviai. Susirėmime su tų ir dora paprastų žmonių. linka lietuviškomis ir ameri navo,,Iš tolimos šalies.” 4
mo, reikia jį pratinti prie temperatūros per branduolio. Tokio sudėjimo kiaušinis būva jais 17 grekonų likosi už Už ką paprastus žmonis bau koniškomis vėliavomis pa punktas buvo kekliamacija
mainų, ypač reikia būti ant atviro oro. Pri tik iš pradžių, ką tik atsidalinęs iš kiauši- muštų.
džia sūdai, to gana tankiai puošta, o da labiau nedėlios „Linkėjimas ir dainius” S.
•
verstas dirbti uždarytuose kambariuose yra ninko. Paskui į protopliazmą pereina ir ki
Laukiutės ir E. Damijonaitujau neteip prilankiose sanlygose, *bet ir jis tokios medegos. Pradinė protopliazma, per | Laikraštis „Naša Žizu” griebiasi caro tarnai ir už jų rytą. Matyt, kad didesnė
gali savo kūną pripratinti prie temperatūros ėmusi kitokias medegas, pastoją tryniu ir pagarsino, buk visos esan nedorus darbus nieks ne bau dalis Rietuvių labai prijau- ko. Tame punkte tilpo
permainų, reikia tik tankiai maudytiesi šal prie to dar prisideda maitingos medegos. čios Maskolijos sosto, taigi džia, bet priešingai, sūdai čia S. L. A., nes puošė savo nevien dekliamacija, bet ir
tame Vandenyj, .arba kasdieną mazgoti visą Pas paukščius, paveikslan, dar apsaugoji caro, girios, likosi už 25000- baudžia tuos, kurie drysta stubas, nepaisydami visai solo E. D. ant piano ir pas
kūną šaltu vandeniu.
mui kiaušinio, iš lauko būva kietas kevalas. 000 dol. parduotos Berlyno išrodinėti priešingus dorai ant kun. Kriaučiūno, ir kitų kui solo daina. Savo užduo
tį abu atliko kuogeriausiai.
Plaukai (H) — yra tai ilgos raginės lai- Svarbiausia, vienok, kiaušinio dalis yra tai kapitalistų sindikatui. Jei biurokratų darbus. Pereito
doros mykytojų keiksmų. 5) Kalba prezidento S. L
| bos dūdelės. Kiekvienas plaukas laikosi
gu teip, tai, matyt, caras ren utarninko dieną caro gvardi Visa lietuvių apgyventa ap(Toliau bus )
A. J. Tareilos. Kalbėtojas
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28) Kalba nėra; o dabar negalėjęs su- doti visiems, kurie gali šieklabiausiai kalbėjo apie Susi- vaikų choro.
mas, prie tokių-pat kaip vulkanas Eporneo
vienyjfmą; jo siekius ir nau J>r. A. L. . Graičiuno apie jieškoti — ėjo nuo Ainošiaus tiek pašvęsti ląiko mokslui.
ant salos Ischia. Užtai yra labai galimu
dą. 6) Duetas, L. Saban- ,,Aušrą*” jos mierius ir nau pas Kaipošių. Ant galo, pa* Galėdami išmDktf Ploj moky
dalyku, kad ir salą Ischia kada-nors tokis•jau likimas patiks, ką ir Pompėjų arba Mar^palengvina
'skiutės ir M. Damijonaitie- dą. 29) Orcherstra „Poet aiškinus Dr. J. Želvienei ir kloj visko,
tiniąue salą patiko.
nes; atliko nepergeriausiai.’ and Beasant,” Suppe’. 30) sekretoriui, pasiliko delega musų būvį čia,Aa|erikoj, męs
Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.
Kadangi žemės drebėjimas, pavertęs
7) Orchestra „Concert ouver- Daina ,,Medėjas” ir „Marse tai prie nuomonės, kad. kny dar turim prpgą( netik neuž
Verti J. 1LGAUDAS.
miestą
Casamicciolą į griuvėsių kru^ą, buvo
ture” Lavallee. 8) Dai lietė”, Dr. V. Kudirkos cho gos pas advokatus esančios. miršt, bet dar, geniau pažint
teip
vadinamas
požeminis, nes prie šito že
Užbaigė labai gerai. Tuom pasibaigė I sesija 12 tą, kas mums-yra-brangiau nesirišančių, taigi apsireiškiančių su vulka- mės drebėjimo neišsi veržė vulkanas neapsi
ną „Lietuva tėvynė musu” ras.
sia — mus prigimtą dailią n iškaiš •apsireiškimais žemės drebėjimų, ši reiškė ernpcija) tai ir jo apėmis buvo apryvaikų choras atliko labai 31) Kalba A. Bijansko. M.' vai.
tuos paskutinius tektoniškais žemės drebėji botas, neapsireiškė už salos rybų. Vesuvilietuvišką kalbą. <1
. • (Toliau bus.)
gerai. 9) Solo „Atsisvei J. Damijonaitis uždarė apmais vadina. Paskutiniai, taigi tektoniAntra, kuom męs norim Škiejie žemės drebėjimai yra didžiausiais, di jaus aplinkėj esančioj observatorijoj seismokinimas su Alpais” ir „čigo- vaikščiojimą.
pasidalint str jaunuomene, desnį apskritį apimančiais ir jų pagimdymui grafiški instrumentai tuomet visai nesikruniutės sapnas”, M. Kabašins- Visas programas nusisekė
tino, o, teip-ja u ir kitose vulkaniškose aplin-kienė atliko labai gerai. 10) labai gerai, o kad perįlgas ln lietuviškų jaunuomenę. lytisi musų*f lietuvaičių. yra kur-kas didesnė pajiega reikalinga negu kėse žemės drebėjimas nebuvo atjaučiamas.
Kalba A.
Ramanaucko. buvo, tai prisiėjo kai-ką ap Nesykį jau moksląeiviai Musų mokykloj yra apie vulkaniškiemB žemės drebėjimams; šitie, tie
3 a po nesenei tam tikra metodą atrasta,
Jis aiškino naudą mokslo, la leisti ir trumpinti. Vienok Valparaiso Universiteto atsi 3000 moksląeivių, terp. ku sa, nuo įvykstančių ezpliozijų, gali būti ta ant kurios pasiremiant, maždaug spręsti
me apskrityje, kuriame jie apsireiškia, smar
vinimosi proto ir reikalingu Chicagos lietuviai da nebuvo šauki nėjo prie lietuviškos rių yra apie 1000 merginų kesniais už tektoniškus, vienok jų apėmis galima, iš kokios gelmės šitie baisus pastū
mą rištis su Susi vieny j imu. tokio apvaikščiojimo matę>T jaunuomenės, žadindami ją visokio amžiatis ir įvairių yra visada mažas, aprybuotas. Žemės dre> mėjimai paeina. Kiekvienas ejastiškajn kū
Kadangi lietuviai bėjimas, spalių mėnesyje 1902 metuose, vul-, nui suduotas smūgis turi ant jo siūbavimas, ‘
11) Dainavo ąuartetą Vai pa- reikia tikėtis, kad jį atmins. prie apsišvietimo, prie mok tautų.
vilniavimus pagimdyti, teip-jau kaip balsas
raišo Universiteto studentai Reikia da paminėti, kad salė slo, kurs lošia teip didelę ro pradėjo greit daugintis šioj kano Santa Maria Guatemalėje, apsireiškė orą
arba šviesa eterį Filmuojančiais padaro
kurie atliko savo užduotį la buvo gana gražiai papuošta, lę gyvenime kiekvienos tau rūkykloj, viršihinkas uni per visą dieną kaipo nuolatinis, beperstoji- Kaip jau žinome, žemės lukšto uolos ir šiekmo trūkčiojimas, svyravimas, gimdąs jausmą
bai gerai, publika atšaukė ypač chiniškoms žvakėmis. tos. Dabartinis musų jau versiteto užtėmijo, jog, nors ant
laivo dėnio buvimo, kuris ant sujudu -tiek elastiškos, lankios, viena rųšis daugiau,
juos atgal, jie sugrįžę, padai Virš paaiškinimo kybojo mė nimas — tai visa ateitis jau beveik visų tautų merginos sių jūrių plaukia. Bet kelis šimtus kylio- kita mažiau, yra. Vilniavimai, apie kuriuos
navo toastą. 12) Dr. V. Ku lyna skara su parašu: „Laisve nos Lietuvos, visa viltis pra lanko mokyklą, lietuvaičių metrų nuo centro nebuvo galima žemės dre pirma kalbėjome, turi visada apskritišku bu- ‘
Ndrėdams bėjimo atjausti; teipjau ir žemės drebėjimai, du, nuo* smūgio centro, nuo priežasties, vi- ’
dirkos Dr-tės choras dainavo Lietuvai ir Pasekmė’ XXI budusio tėvynės. O ateitis nėra nė vienos.
»!
sur lygiai besitolindami, išsiplatinti. Įvyk
„Saulelė tek.” 13) Deklia- Seimui S. L A.” Gilumoj Lietuvos juo geresnė bus, juo pakviest į mokyklą netik vy paeiną nuo baisios katastrofos Saint Pierre, stant kokiam-nors pastūmimai gilumoje, tu
macija „Laisvė”, Antigona buvo paveikslai: Keistučio, dailesnė — juo doresnius, rišką lytį, bet Ir lietuvaites, buvo mažesnio laipsnio. Jeigu gi labai jau ri ten vilniavimas ant žemės paviršiaus juo
Kabašinskiutė. Dekliamaci- Lincolno ir Washingtono; apšviestesnius sūnūs turės. prezidentas universiteto pra slus ’ seismografiški instrumentai mikrosko vėliau apsireikšti, juo toliau ta vieta nuo
piško dydžio žemės drebėjimus net Potsdame
jos žmonės teip tapo perimti, kraštuose: Vytauto, Algirdo Labas tėvynės paeina nuo šė mus pakalbiut ir savo pa (miestas Vokietijoj, arti Berlino) parodo, tai vietos atstu yfa, kuri guli stačiai ant tašką
. kad net' daugumas ašaras ir Gedimino. Prišakyj, ^nt labo jos vaikų, nuo mus žystamas ir abelnai tautietes,, tie žemės drebėjimai, parodyti seismografo, kur pastumėjimas užgimė, nuo teip vadina
nuo akių šluostės. Aiški paaugštinimo, stovėjo vaini ypatiško labo, o mus ypati- duodama joms iš savo pusės turi pamatu antraeiliuę pasekmę. Tankiai mo epicentro (M — ant paveikslėlio) žemės
Jeigu-pastumėjimas iš pradžių*
išlygina staigi atmaina oro spaudimo, gim drebėjimo.
kalba ir gestai padarė didelį- kas iš gyvų kvietkų 36 S. L. škas labas paeina nuo mus šiuos palengvinimus:
taško
(O)
žemės viduriuose stačion, vernuo
įspūdį ant publikos. Pabai A. kuopos ir Lyra iš-gyvų pačių; męs patys tveriame Pirmos dvi lietuvaitės, ku danti evpliozijas ir žemės drebėjimus. Oro tikališkon linkmėn įvyktų, tai ir epicentrugus, pagrajino ant piano kvietkų Dr. V. Kudirkos sau gerovę, laimę ir dėlto, rios, ačiū šitam atsišaukimui, spaudimas ant žemės paviršiaus yra gana di me (M) jis išrodis stačiu, vertikališku, pa
delis. Oro spaudimas išneša spaudimui tris
„Nemuno Vilnis.” 14) Or Dr-tės—dovanosXXI seimui. kad sutvert sau laimę, męs atvyks į mokyklą, turės pir ketvirtdalius metro storio gyvsidabrio juriai, stumėjimas, paveizdan, ant žemės paviršiaus
chestra „Lietuviškos dainos”,
turim mokėt tai padaryt, mas 10 sanvaičių mokslo apsemančiaLtiek giliai visą žemės paviršių. esančius daiktus ant augščio* ab pakeltų..
Juo įstrižiau pastūmimas tada veiks, juo mu
SESIJA
’
I.
F. Beidel’o, derigento Dr. V.
męs turim suprast, kokiu bu- dykai ir jeigu atsišau Jeigu gi nuo ploto, apimančio tūkstančius sų tėmijama vieta toliau nuo epicentrumo
Prasidėjo 9 vai. ryto; viso du męs galim pagerint savo kusios lietuvaitės panorės, kvadratiškų mylių, šitokios jūres gyvsida bus. Paveizdon, linkmėj OB bus pastumiKudirkos Dr-tės choro ir ve
delegatų
buvo 55, bet vėliau i būvį. Aiškus dalykas, jog tai prezidentas mokyklos su bris centimetro storumo ant kitos pusėsaiudėjo visos orchestros.P.F. Beiteiks joms lengvą darbą (ko
del sukonpanavo melodijas prisirinko 60.*' M. Damijo lengviau męs tą padarysim, kį šimtai merginų studenčių bėgtų, tai aišku, kad tada žemė, budama po n<f veikmė vertikališka ant cd. linkmėj 00/
įtekme mažesnio spaudimo, gali bandyti at
populiariškų lietuviškų dai naitis ir B. Jasiulis peržiu jeigu busim apšviestesni ir, čionai dirba), kurio užteks sikvėpti. Šitokis nubėgimas juk ir įvyksta, — ant e/ ir tt.. Taigi sulyginimus laiko ap
nų,ir,ištiesų,galima sakyti,tas rėjo delegatų mandatus. dėlto tai, męs kviečiam savo joms užsimokėjimui už mai tiesa, ne gyvsidabrio pavidale, bet oro, kas sireiškimo ir linkmę „žemės drebėjimo vil
nies” paduoda elementai parodanti stovį pa
buvo didžiausiu papuošalu Peršaukus visus ir užėmus brolius prie mokslo, kvietėm stą ir kambarį. Atkreipus tą patį reiškia. Akmenų laužyklose patėmy- čio
pastūmėji mo po žemės paviršiu.
viso koncerto. Nesigailėjo prez. J. Tarei lai vietą, kilo ir kviečiam savo tautiečius atidą ant šių sanlygų, tos ta, kad atėmus viršutinius sluogsnius, žemu
Šitokiu budu galima kaip-kurių smar
jis laiko nė darbo, kad atlik tuojaus protestai prieš 36tą ne tik į musų mokyklą, bet mergelės galės mokintis su tiniai pasikėlė, susikvoldavo, lygiai teipjau kiausių žemės drebėjimų išeigą beveik viski
mažoms išlaidoms, kaip tai: kaip užtinkame susikvoldavimus didžiuose
ant paviršiaus rasti, teip, paveizdon, išeiga
ti ir padidinti musų ir teip kuopą, rengusią seimą. Mat abelnai į mokyklas, kadangi ant knygų, šviesos ir tt..
kalnuose. Užtai jau ir nuo senovės buvo arba centras žemės drebėjimo buvusio ant
atvykę
delegatai
pabūgo,
kad
mažą muzikos literatūrą. Jam
mokyklose lengviausia įgyti Lietuvaitės! Męs kviečiam tvirtinta, kad barometro stovis šiokiame-toištiesų reikia didžiausią gar-' iš tos kuopos net 18 delega mokslą, apsišvietimą. Bal jus ne tik dėl to. kad duoti kiame susirišin^e sužemės drebėjimais yra, o salos Ischia, negalėjo būti giliau kaip 500
metrų po žemės paviršiu. Vienok, didžių,
bę pripažinti, nes, atmiilkim tų, jie, remdamiesi ant pas sas kviečiančių nepraskam palengvinimai dviem Jūsų kad tas teisybė, tai to, rodos, negalėsime už apėmingų įemės drebėjimų išeigą (nors tie
kad mažai svetimtaučių rasi kutinės atskaitos, kuri išlei bėjo tuščiai — jau turim pa seserims, dau£umks iš jūsų ginčyti. Jeigu kam teko senovišką barome žemės drebėjimai gana tankiai nelabai žy
me, kurie mums teip tarnau sta suvirš du mėnesiai prieš sekmes to atsišaukimot nors galit apsieit Ir be to — bet trą matyti, tai tas, gal, bus patėmyjęs, kad miais, atjaučiamais, būna) reikia kyliomekad ja« virto dabar ant jų, žemiausio laipsnio „vėtra” — „žemės triškošė gelmėse jieškoti; kaip-kurių tokių
tų. Priderėtų lietuviams pa seimą, aiškino, kad kuopa te ir nesenei tai buvo, bet nuo dėlto,
kiloki laikai, ftegut buvo iki drebėjimas” paženkiintas. Taigi, šitas pa žemės
drebėjimų išeiga tapo net gelmėje 40
sistengti, kad tas jo darbas turėjo tiesą rinkti 14 delega to laiko’ jau daug pribuvo šiol: atėjo laikas, kada mer ženklinimas reiškia, kad rodant barometrui
km.
po
žemės paviršiu rasta. Kokia čia
tų,
taigi,
tiktai
tiek
rinkti,
nepražūtų, bet liktų ant am
mums naujų draugų; pribu ginos ir moters visoj pašau- žemiausią laipsnį, turi žemės drebėjimas į- begalė pajiega turi veikti, idant iš tokių gel
žių, kad atspaustų ir kompo kiek atskaitoj pažymėta. vo netik iš artimesnių valsti lėj reikalauja sau lygių tiesų vykti, ką męs, ištiesų, kaip-kada ir galime mių net kontinentu sudrebinti įstengtų! Ir
zitoriui už darbą šeip-teip at- Prez. kuopos, M. J. Damijo jų, bet ir iš tolimesnių.
A- su tiesomis vyrų/ atėjo lai užtėmyti. Jeigu, tiesa, ir nebūna gerai at vėl kyla klausimas: ar negalėtų kada-nors
< lygintų. 15) Dr. J. Želvie naitis, aiškino, kad konstitu part to, gavom dešimčius lai kas, kada moteriška lytis ne jaučiamo žemės drebėjimo, tai bet gi gana šitokia begalinė pajiega visą musų šimtme
nori prigulėt no vyriškos ly
nė kalbėjo apie vaikų auklė cijoj to nėra paminėta. škų su įvairiais užklausimais ties, nori visame' būt lygi bu tankiai galime patėmyti šiokį-tokį palinkimą čių darbą h* civilizaciją sunaikinti? Ar galt
prie žemės drebėjimo, kas, sulyg fizikos mok kada-nors žmogui žemės drebėjimo keliu
jimą, darbininkų padėjimą ir Apart to, buvo klausta C. arba ir pranešimais, jog „ta vyrais. Dėlto, kad turėt vie slo, gana teisinga.
„svieto.pabaiga” įvykti?
unijas. Išaiškino, kaip pats Komiteto, kad jis praneštų, da ir tada pribusiu”. Toks nokias tiesas su vyrais, mo
Kitas,
į
akį
duriąs,
daug
blėdies
pridir

Iš kur paeina, kas gimdo šitokias pajiedarbininkai turi valdytis ir nuo kokių sąnarių reikia skaitlingas atsišaukimas mu terys tur turėt ir vienokį su bęs, žemės drebėjimas, yra žemės drebėjimas
gas?
Kaip rodos, negali jos nuo musų že
nesiduoti kitiems išnaudoti. rinkti delegatus, ar vien nuo sų jaunuomenės liudyja, jog pratimą, vienokį apsišvieti buvęs ant salos Ischia, liepos ir rugpiučio mes paeiti, nes iš antF žemės paviršiaus be
16) Kalba Valp. Un. mokslą- senų, 6 mėn. išbuvusių, ar ir miisų jaunimui rupi dalykai mą, mokslą. Pagalios, už mėnesiuose, 1883 metuose. Vienok šitasis veikiančių pajiegų nepažystame tokių dide
duotis merginos, ištekėjusios
eivio S. Struckaus: Apie nuo naujų. Kįlo apie tai apšvietimo, jog čia, turėdami už vyro yra — būt jo drau žemės drebėjimas tebuvo labai mažame apė- lių, kurios bent ištolo tokius darbus įvykvertę mokslo. 17) Daina karšti ginčai, nes mat 36tos progą, kokios neturėjo^ ikišiol ge, remt jį savo rodome ir tt. myje-atjaučiamas. Tris dienas pirm baisios dinti galėtų. Vienok, sulyginę didžiausius
„Sveiki broliai dainininkai” kuopos delegatai nelegališ- savo tėvynėj, musų broliai Bet jaunikaičiai musų su katastrofos apsireiškė ant visos salos nesmar žemės drebėjimus su koemiškomis pajiegokus žemės drebėjimai; tada įvyko staiga la
vaikų choro, nusidavė la kai esą išrinkti; vienok teip griebiasi už knygos ir jeigu kiekviena dieua skaitlingįaus bai smarkus pastūmėj imas iš gilumos aug- mis, pasirodo jųjų veikmė prieš šitąsias labai
maža. Taigi dabar eina klausimas, kokios
bai gerai.
18) Orchestra, sakanti delegatai neturėjo ikišiol neskaitlingai lanko ir. skaitlingiaus griebiasi už ščio linkui ir šitas pastumėjimas kaip bema kosmiškos pajiegos teip nemaloniai musų že
ouvertura „Liberty”, F. Bei- jokio pamato išrinktus dele mokyklas, tai rods tik dėlto, mokslo. Ar galėsit jus, ne- tant, 28 d liepos, pavertė miestą Casamiccio- mę pasistveria? Musų žemė skriedžia laisvai
būt draugėms lą į griuvėsių krūvą; po griuvėsiais gi likosi
del’io. 19) Daina „Vilija”, gatus atmesti ir po visų gin kati daugumas nežinojo, kaip apsišvietusios,
savo keliu, tuščioje erdmėje, aplink saulę, 9
ir rodų davėjoms, paremto- nemažiau kaip tūkstantis žmonių palaidota. jeigu
kitos planetos ir bandytų žemės skrię» 109 kuopos S. L. A. vyrų čų likosi pripažinta, kad de ir kokiu bildu imtis už to joms savo vyrų, įgijusių mok
Po
katastrofai
svyravo
žemės
paviršius
it
jū

dimą
sustabdyt
’, arba jąją nuo tikro kelio
choro, nusidavė nepergeriau- legatai legališkai išrinkti ir mokslo. Bet jau pradeda slą? Nė, niekados. Jauni
rių
bangos
ir,
už
kokio
laiko
aprimo.
Vie

nustumti,
tai
visgi
bandymas turi nuo/siai. 20) Jančevskio kalba kiekvienas iš jų turi lygią musų jaunuomenė išpalen- kaitis, j ieškodamas sau drau nok kada-nekada rugpiučio ir rugsėjo mėne latai, be perstojimošitas
atsitikti,
nes staigus nuapie Susivienyjimo naudą ir tiesą. * Pasibaigus tam, iš gvo krutėt: kiekviena beveik gės, j ieškos tokios, kuri tik siuose, it kokia nežinoma galybė, pabarškino stojimas „dangaus laikrodžio” arba persikei
revoliuciją. 21) Daina „Gi rinkta prie segimo delegatų sanvaitė atneša mums žinią, rai butų jo drauge, o ne tar da iš gilumos į žemės lukštą, su kuom ir vi timas yra visai negalimu daiktu. Bet, pa
naite, jieškos merginos, kuri skas užsibaigė. Sala Ischia yra Neapoliaus mename, kad Jau pirmiau vieną pajiegą pa
rioj” Dr. V. K. choras. 22) ženkli} M. Damijonaitienė ir jog tai čia, tai kitur, tai turėtų
platesnę pažyalgą ant golfe; sala yra nusidriekimas Flegrėjiškų žinome, kuri galėtų musų žemę suplėšyti,
Orchestra „Bettel Student”, M. Laukienė. Vienok ženk viens, tai keli pastojo į mo pasaulės.
Dėlto tai męs
Millocker’o. 23) Dekliama- lai nebuvo segti, kadangi ki kyklas. Linksmas tai apsi ir kviečiam jus 4 mokyklas, laukų, kuriuose vulkaniški apsireiškimai Šita pajiega yra šilumos arba karščio išsiplėtankiau ir smarkiau užgema, negu pas Vesu- tojimas. Nors ir kiečiausi žemės sluogsniai
cija „Į Jaunuomenę”—M.Da- lo vėl protestai prieš Water- reiškimas! Linksma ir mums ypatingai tas, kurioms ne vijų. Čionai užgema vulkanų išsiveržimai prisitaiko ^besitaikydami prie apystovų pa
mijonaitienė. Atlikta labai bur’io kuopos delegatus. vietiniams
moksląeiviams, sunku tai padaryt, kurioms visai nepaprastose, netikėtose vietose. Teip vidale keičiasi) prie gimstančio terp žemės
gerai. 24) Kalba Valp. Un. Damijonaitis skaito rezoliu Ynatant, kad musų būrelis nestovi ant kelio jokios kliū
lukšto ir žemės vidurių įtempimo, oet ar
tys. Laikas jau pamest tą Kalnui Monto Nuovo flegrėjiikuo«e laukuose arti Neapoliaus. šeip ar teip, galų-gale bus greičiau beatvė^jmoksląeivio B. Balevičiaus. ciją atsiųstą iš Waterbury’o. vis didinasi ir didinasi.
manymą, buk mokslas tik vy
Jis Aiškino žmogaus ir gyvu Rezoliucijoj buvo protestas Męs ėeame laimingi, kad rams pritinka, iherginoms gi štai. 1538 metuose, bežydinčiuose pakraščio siąs lukštas planetos viduriams permažas.
lių išsivystymą, laikydamas tuomtarpinio,neva lltos kuo dabar jau galime pasidalint jis nereikalingas. Be mok laukuose, griausmais, žaibais ir dideliais žė Nuo to turi gimti žemės -suplaišiojimai,
ką, ištiesų, laike žemės drebėjimų mato
po akių vertę mokslo. Jis pos komiteto prieš išrinktus su,mus jaunuomene, netik slo jus visada busit tik pa rinčių pelenų išsiveržimais, iškilo naujas vul me: žemė staiga perplyšta, atsiveria ir savo
kanas,
kuris
nuo
tada
jau
daugiai!
riebeatvė*
kalbėjo, jog žmogus, nors ir delegatus. Rinkimas atsibu su berneliais, bet ir su lietu prastoms tarnaitėms vyrų, rė savo orkaniškos skylės ir šiądien sau ra begaline gerkle vieką, kas ant jos berupefiziškai labai menkas sutvė vęs nelaikė, buvus padaryta viškoms mergelėms, kelioms su mokslu gi jus busit lygios miai, su «vardu „Naujas Kalnas” (Monte stingai gyveno, praryja.. Kaipkur atsiti
busit draugės savo vy Nuovo), riogso. Ant k'aukaros salos Ischia ko, kad žemė viduryj kaimo perplyšo ir ke
rimas, vienok protu atsiekė partija, negalėjo išrinkti at žinioms, kurios, tikimės, bus jiems,
rų.
daugiaus už visus kitus gy sakančių delegatų ir po rezo su džiaugsmu priimtos. Bū Pranešdami apie viršminė- yra telpgi užgesęs vulkanas, Eporneo; 1302 lis metrus" plačiai ant tolumo kelių mylių iš
Kitose gi vietose patėmyta, kad
vūnus, — pasidarė karalium liucija pasirašę 141 sąnarys relis lietuvių mokinių Valpa tą, męs tikimės, kad musų metuose išsiveržė jis paskatiniu kartu ir la sižiojo.
nuo žemės drebėjimo žemės sluogsniai tapo
bai
daug
lavos,
teip
vadinamos
„dėl
Arso
”
,
sutvėrimo.” • Žmonių jau nepripažįstą J. Tareilą, J. Že- raišo Universitete pasididino jaunimas — vyrai, kaip ir išmetė, kuri ir šiądien tebėra nenaši. Nuo sukvolduoti, ant viens kito sumesti ir pa
tuomet nelabai daug bebuvo mantaucką ir A. Povylaiką ant tiek, kad, galų-gale, pa merginos, atkreips atidą ant tada buvo jis ramus ir tiktai 1881 metuose viršius susukinėtas. Taigi matome, kokios
salėje ir labai gaila. Be to už delegatus. ’ Kilo ginčai. sisekė mums įkunyt tą, apie to ir atsakančiai jį» sunaudos. žemes drebėjimu gyventojams prisiminė; du begalinės pajiegos visaip ir visur musų že
Męs, iš savo pusės^porei tar
jau žmonės ūžė kaip bitys, Sekretorius kuopos aiškina, ką męs senei svajojom, kas nausime savo r bf^liams-tau- metu vėliau įvyko baisioji katastrofa. Tei mės lakštą stumia, drasko ir tąso, idant kuo.
vienok kalbėtojas teip savo kad partijų nebuvę, prez. sa buvo senei jau musų idealu. tiečiams ir seserims-tautie- sybė, vulkanas pasiliko neveikiąs, vien tik geriau prie apystovų pritaikytų: Nuo dra
skymo, tąsymo gali molio eluogsnių viršus
■entuziastiška kalba patraukė kė, kad rezoliucija — absur^ Nuo pradžios ateinančio mė tėms su visokiai ^paaiškini tai sieros versmės jo aplinkėje upėmis išsilie suplėšinėti, kuomet jojo apačia tiktai tesijo
ir
kas-kart
karštyn
ėjo;
f
umarolai
(iš
že

publiką, kad visi buvo lyg das. Ant galo, seimo dele nesio lietuviams moksląei- mais, jeigu teiksis pas mus mės išsiveržianti garo struogiai) pradėjo su keičia, lankstosi.
apmirę ir daugumas , sakė, gatai atmetė rezoliuciją dėl viams prasidės išguld i Dėji atsišaukti. —. —
Apart šitų, yra, da ir daugiau prieža
didesniu smarkumu veržtiesi ir, pasak žmo
galima siųsti nių, kaip-kuriose vietose vos kelias pėdas sčių atvėsimo procese pagimdančių žemės
kad kalbėtojas, nors ir ko to, kad siuntėjai jos nerei mas lietuviškos kalbos. Pra antUžklausyinys
žemiaus padėto, antrašo: gylio nuo paviršiaus žemė labai karšta buvu si uogai i ų susikvoldavimą, susistulpavimą.
kias penkias valandas kalbė- kalavo kuopos administraci sidės nuo lietuviškos grama
B. Balevlcia/ (
Paėjimą šito apsireiškimo galime sau ši- Žemė ne vien per atvėsimą, atidavimą šilu
,_ tų, visgi nenusibostų. P. B. jos sušaukti kitą susirinki tikos, o paskui turėsim ir
Stiles liaIl,Room 7 si.
teip
išsiaiškinti^- nelabai didžioje gelmėje mos, sumažėta, bet teipgi ir nuo savo svar
geras oratorius ir jis, tiesą mą, bet dirbo savarankiškai, istoriją Lietuvos ir literatū
Valparaiso, Ind..
buvo da neapmirusi vulkaniška galybė įbėg bumo,nuo sunkumo. Nuo suspaudimo gimsta
pasakius, buvo geriausiu vi kas neišpuola. Atsiųsti de rą, kurios ir dabar mokina Arba abelnifc' 8E
ta ir galybė bandė eipliozijos keliu iš to įde šiluma, kuri užstoja pražudytąją, atiduotąją
Lithuanidii Studente of gimo, suspaudimo išsiliuosueti, vienok, neį šilumą. Ant saulių gimstanti nuo suspau
so apvaikščiojimo kalbėtoju. legatai pripažyti už legališ- mos, bet tik privatiškai. Jei
Valparaiso Uni versity, stengdama viršutinį žemės sluogsnį perlauž dimo šiluma, yra didesnė negu per švietimą
25) Duetas ant piano,Marė ir kus. Segimas ženklelių ir gu neklystu, tai yra vienati
Valparaiso, Ind..
ti, užsiliko žemėje, šitokį žemės drebėjimai pražudytoji, nors ir šitos labai daug per apJonas Bijanskučiai. Atliko skaitymas pereito seimo pro nė augštesnė mokykla Suvie
yra
gana tankiai pirmtakunais baisių ir di švietimą pražūva. I eisybė, kada dangaus
P
asabga
.
Kadangi
gali
tokolo.
Beskaitant
protoko

labai gerai. 26) Orchestra
nytose Valstijose, kur lietu
džių
katastrofų buvę, teip, paveizdon, Pom kūno pedega jau-gana dikčiai suspausta,
būt
daug
užklausymų,
taigi
„Nemuno Vilnys” Dr. V. lą, išėjo aikštėn, kad 8. L. A. viška kalba bus išguldoma mums butų šunini apmokėti pėja
pagal mu- pvz., musų žemės, tada ir besidarymas šilu
_ tapo 16 metų
. pirm, 79 metų___
Kudirkos. T. Beidel sutaisė paotokolų knygų, svarbiau ant lygių tiesų su kitomis visas išlaidas, dėlto garbus sų metskaitlį, kuriame mete garsioji katą mos yra jau daug mažesnis. Bet, abelnai,
jas visai orchestrai. Reikia sio organizacijos dokumento, kalbomis, kaip tai: vokiška, si untėjai nžklausymų, teik strofa įvyko, taigi, 63 m., iš dalies į griuvė musų žemė da nėra pasiekusi augščiansio
stengtis, kad ir tas darbas nėra; nežinia kur jos esan prancūziška ir 1.t. Jauni sis prie savo laiško pridėti sių krūvą paversta.' Ir Vasuvijus, kuris laipsnia (maksimumą) susispaudimo; žemės
nepražūtų. 27) Dama, „Links čios. Mat Centr. sekretorius me lietuviškas! tai yra svar dvicentiul ženklelį arba mar priežaačia abiejų šitų apsireiškimų buvo, bu abeinas suriapaudimas teyra lygus geležies
ma pavasario, atėjo diena,” nežinojęs pirma, kad knygų bi žinia, kuria verta pasinau kę ant atsakymo. '
B. B. vo tuo kart prie užgesusių vulkanų skaito- susispaudimui, tankumui, o, kaip žinome,

Kokiu būda gali .svietas kada-nors
=-■ \ pasibaigti? =-

Amerikos uodegoj esanti-linija parodo, kad ten tvano vilnh (juos randame vietose, kur keli laipsniai ši Kitokios sa n lygos, kitokį
žemės drebėjimo keliu išsilygina, negali be 17
valandą po pslwžimo gana žymiu smarkumu apsireiškė.
Galų-gale, povaliai prisirinko
’ papročiai.
galinį didumo laipsnį pasiekti. Tokiu bu Išsiveržimo
mkučianli taškuota linija, parodo apskritį lumos yra).
du ir katastrofos, gimstančios nuo žemės kuriame lšsMfržiĄo'expliozijDs ir kili balsai buvo girdimi, pilni kloniai ledų; ledas užaugo, pasidarė Męs žinome, kad nėra gali
drebėjimų, turi savo maksimumą (didžiausią drebėjimų^ /Tektoniški žemės drebėjimai, storesnis. Ir tokiu budu užėjo abelna ledų* ma musų visiems vesti tokį
laipsnį) turėti, lygiai teipjau kaip ir kata apimanti .(fidž&is apskričiui pagimdo ir vul- gadynė kurios pėdsakins da šiądien ant viso
žemės paviršiaus atr.indame. Keliauninkas pat ‘gyvenimą. Svieto dar-a
strofos nuo oro permainų įvykstančios.
kaniškus apsireiškimus. Laiks nucrlaiko su-, psofesorius Hans Meyer atrado, kada tuo bas yra padalintas terp mus
Dabar kyla klausimas: kiek daug šitas krutina paslaptinės pajiegos tuos žemės
maksimumas mums žinomas pasekmes ir ap sluogsniusį ktft žemės paviršius jau kartą su kart glečeriai fropiškose šalyse daug toliau ir męs turime pritaikyti savo s
sireiškimus pereina. Bet ir šito klausimo plaišiojęs buvo. Kaip-kada atsitinka ir tas, siekę negu dabar, pvz. glečeriai Klimą gyvenimo būdą sulig musų
negalime keliais žodžiais išaiškinti. Kad ši kad prie austomimų senosios opos atplėšia Ndšaro (augščiausio kalno Afrikoj) ir gle draugijinio stovio. Kai kam
tos pajiegos su laiku labai žemes paviršių mos. Iš priežasties žemės gilumoje įvyk čeriai Pietų Amerikos kalnynų. Kišimąsi sekasi vaisba, amatas, daila
perkeisti gali, tą matome jau iš pasidariusių stančių sus:stūmimų gali kaip-kur staiga ledų gadynės su tuokart įvykusiais nepa ar visuomeniškas gyvenimas,
kalnų. Ant vakarinės Andų kalnų pusės spaudimas^ Įtempimas pasimažinti, nuo ko prastais vulkaniškais apsireiškimais (arba,
y a tekis didis žemė^ sluogsnis, kaip visas pirma bi\yus£ ‘suspausta žemė skysta, o gal teisybę pasakius, kad ledų gadynė nuo tuo toki džiaugiasi laime viduj
Tykusis oceanas, kelis kyliometrus giliai nu net gaziška pasidaro, kurio pasidarymo pa laikinių vulkaniškų apsireiškimų paėjo) savo šeimynų, kiti yra pilni
slūgęs. Jeigu gi šitas ųuslugimas staiga į- sekmės šitos labai didžios, vulkaniškos ex- pradėjo pirmiausiai broliai Sarasin, Basele, sveikatos ir pajiegos. Kurie
vyko, tai tuomet buvo ,,svieto pabaiga pliozijos yra. Taigi matome dabar, kad nuomoniauti.
gi iš jų visų yra laimingiau
Pasiremiant ant kuogeriausių mokslo iš
Žemfti plySys prie Mtdor’, als radęs l.tike didžiojo žemė a
baisiausiame apsireiškime. Ant antros Ty vulkaniški apsireiškimai ne priežastis, bet
si? Jei mums buti^ leista
. drebėjimo Japonijoj, 1891 m..
kojo ceeano pusės, azijatiškame pakraštyje pasekmė didžių, apėmingų žemės drebėjimų tyrimų galime tą klausimą ant tiek išaiškin pasirinkti iš tų saulygų vie
platina yra triskart už geležį stangesnė, sif- yra teipgi liekanos, parodančios, kad ten ka yra. Vienok, vos kelios dešimtys metų at ti. Visas Andų kalnų retežis yra pagal ge ną, tai męs, be abejonės, visi
Bpaustesnė. ' Prie apvalainių, kulkinių pavi da-nors žemė nulūžo ir giliai ' jutęs nuslin gal, žmonės manė atbulai; jie mąstė, kad ologišką apskaitymą, (teisybė, šitas apskaity
dalų kūnų yra spaudimas jų viduryje krrr- ko ir, kaip rodos, da ir dabar nuslūgimas į- kiekvienas žemės drebėjiiųas yra paakinę mas apima pagal musų laikskaitlį šimtus pasirinktume pilną sveika-kas didesnis negu ant paviršiaus. Nuo to vyksta. Akyvaizdoje šito, turime priimti, vulkaniškų išsiveržimų; jeigu gi laike žemės tūkstančių net milijonus metų) sykiu, be
kio susispaudimo pasidaro planetos lukštas kad dabar esąs Tykojo oceano dugnai, ka drebėjimų ant žemės paviršiaus vulkanų iš pertraukimo susitveręs, ir ten esančių vulka Daugelyje atsitikimų tas
jos viduriams daug perdidis; i§ šito išeina, da-nors sausžemio paviršium buvo, apaugęs siveržimai nepasirodydavo, tai manydavo, nų veikmė yra priežasčia teip didžio žem^ yra - atsiekiamu, jei tik
kad veiksme kunui susispaudžiant vra atbu giriomis, žolynais ir visomis gamtos grožybė kad vulkaniška ugiravietė požemine, buk, rando (didžiausių ant žemės paviršiaus męs atmename, jog pirmiela jam per švietimą besi mažinant. Iš prieža mis. Taigi šitas didysis žemės sluogsnis, di esanti. Musų■ gi naujas manymas aiškina, esančių kalnynų). Tame laike (laike besi- jie apsireiškimai ligos yra
sties perdidelio lukšto pasidaro lukšto susi- desnis už visus-šiądieninius kontinentus, ka kad tektoniški žemės drebėjimai, tiesa, daž darymo Andų kalnų retežio) buvo aut žemės
stulpavimai, sluogsnhj ant vienas-kito susi- da nors teip giliai nuslūgo, kad jį kitur esan niausiai vulkaniškuose apskričiuose aitsitin paviršiaus tropiška temperatūra, kuri pa lengviaus išgydomi negu pa
metimai, toki-jau, kokius kalnynuose užtin tis vanduo apsėmė ir, tokiu budu, iš jo jūrės ka, vienok ne visada jų rybose pasi tieka, skui į atvėsusią, gimdančią gletčeriua, persi ti liga. Trinerio Ameriko-:
kame. Besistulpuojant gali kaip-kada ir pasidarė. Gal-but, kad pirm įvykimo šitos Kur plyšiai pasidarę yra, pradeda, ėmės keitė. Geriausiai šiuomlaikinis tos šakos niškasis Eliksyras Karčiojo
tas atsitiktit kad žemės paviršius nenori katastrofos visi šiądien esą sausžemiai tada sluogsnius sustumiančios, begalinės pajiegos mokslinčius, Penck, nuomoniauja, kad ma- Vyno visuomet įveikia to-,
lenktis, keistis: ten jis nutrūksta, nuo ko jūrėmis buvo ir kad abu apskiičiai gyvybės veikti, nuo ko žemės drebėjimas užgema. žių-mažiausiai keturios didžios ledų gady .kius apsireiškimus, kaip
vienoj pusėj kalnyno pasidaro status kalnai vystymosi (oro ir vandens) savo vietomis ap vienok, kaip-kada gali iš tos-pat priežasties nės buvusios, tarpe kurių-pakaitoj šiltesni menkas valgumas, šmurknu*ir status nuslūgimai, o antroj — paeilinis pa simainė. Visas žemės paviršius, ant kurio ir visas sluogsnis pradėti krutėti. Kur ko laiko perijodai buvę. Bet, kaip fodosi da
sikėlimas; nuo perlūžimo žiūrint, ta pusė šiądien sausžemio gyvybė vystosi ir ramiai kis žemės sluogsnis žingsniškai ant jo vei linasi šitos didžiosios ledų gadynės į didesnį mas, nesmagumas, neviriniyra pašliodna ir laipsniškai besižeminanti, gyvena, buvo kada-nors jūrių dugnu. Tei kiančioms pajiegoms pasiduoda, ten gali net skaičių mažesnių, skyrių, kuriosę^-visokios mas, drumsta išveizda, nerkuomet antroji — stati. Kaipo pavyzdį ši sybė, kur-nekur riogsojo iš begalinių jūrių per metų eiles nuolatiniai žemės drębėjimai nuolatinės temperatūros permainos įvyko. viškumas. Jis suteiks svei
tokio perlūžimo turime Alpus. Nuo šiaurės mažiukės Balutės, „sedimentiškais akme- įvykti. Garsiausias apskritys šitokio nuola Iš šito matome, kokius neramius, nesmagius ką ir pastiprinantį miegą ir
Alpai kyla laipsniškai, kur ir visa eilė retė- nais” vadinamos; tie akmenys arba tos sales- tinio žemės drebėjimo yra graikiška provin laikus jau musų žemė perleido ir kurie žemę norą prie darbo. Jis užlai
žinių priešalpinių kalnynų randasi, ant an yra iš suktelėjusio jūrių dumblo pasidariu cija Phokis, kur tris metus (nuo 1870 iki apsupančiame ore nuolatines permainas gim kys tave sveiku ir tokiu
trosios gi pusės, Italijos linkui, jie nukrinta sios, kuriose šiądien fosiliškus (suakmenėju 1873 metų) žemė be pertrūkio drebėjo, prie dė. Kaip ilgai šita ledų gadynė tęsėsi, ne
Šitokia kurio da labai dideli požeminiai griaudimai galime tikrai paduoti. Apskaityta, kad jos budu pagerins tavo uždar
stačiai (lygumoje upės Po ir vakarų-link iki sius) juifių gyvūnus atrandame.
persikeitimas
sausžemio
ir
jūrių,
jeigu
jis ir uolų plaišioj ima i prisidėjo. Kaip-kuriose pradžia mažiif-mažiausiai pusė milijono me bio pajiegą ant toliaus.
jūrių). Ir itališkoj lygumoj esančias Alpų
pakojas kadanors marių vilnys skalai. staiga įvyko, turėjo neatbūtinai visą ant že dienose apsireiškė net 29000 pavieniai pastū tų atgal siekia. Bet paskutinė, mažesnioji Gaunamas aptiekoee arba pas
Nes kur žemės paviršius nuo perlūžimo labili mės besivystančią gyvybę išnaikinti.
mimai, per-ką ant 8 sekundų vienas pastū ledų gadynė gal tiktai kokius 10 ar 20 tūk pabrikantą Juozapą Trinerį,
žemai nusileidžia, ten užsilieja vanduo, ku
Mėginkime bent kiek pasekmes, įvyk mimas išpuola. Laike šitų mažesnių, įvyko stančių metų atgal tesiekia ir; gal būt, kad 799 So. Ashland avė., Chica*
ris, kaip žinome, visada žemiausias žemės pa stančias per pasidarymą naujo oceano ir nu ir didesni, smarkus pastūmimai, paprastai męs dabar kokiame „Interglacial peri jode”
viršiaus vietas pripildo. Užtai atitinkame slūgimo kontinentališko žemes sluogsnio, ge vis pakaitoj,' ir šitie didesniejie ypatingai (laiko tarpas, esąs tarpe dviejų ledų gady go, III.
gana taukiai jūrių pakraščiuose labai aug- riau apmąstyti, ištirinėti. Bet iri nedarni jas, daug blėdies pridirbo. Nelaimingi ir šeip nių), gyvename, kuris ir prieš paskutinę le
štai-iškilusias uolas, labai augštus jūrių užtėmysime /vietas, ant kurių siokius-tokius jau nuskurdę gyventojai tapo teip sunervin dų gadynę buvo. Ledų gadynių laike ran
krantus, kur netoli nuo krašto kalnai savo nuomoniavimus galėsime remti, kas, be abe ti ir įbauginti,*• kad beprotysta ir nuomaris dame jau pėdsakius, iš to paties kelmo (viencelės), ką ir visi kiti gyvūnai, išsivysčiusios
kaukaromis debesis laižo. Įdomiausias jū jonės, mus užinteresuos.
epidemišku, tapo. Galų-gal e pradingo šitas žmogiškos gentės. Su musų augščiau paduo
rių krantas yra krantas Tykojo oceano viso
Kaukaros Andų kalnų retežio iškyla apsireiškimas taip nejutome kaip atsiradęs.
kasirinkimas Žinyczios.
vakarinės Amerikos krašto; tenai riogso daugiau kaip 6000 metrų virš vandens, o vi Išskiriant kelis mažus ten esančius vulkanus, tais išvedžiojimais gal kiek rišasi ir iš priešChiczgo.
N«delioj, 3 d. birželio. 1909,
istoriško
laiko
paeinančios
tvano*
pasakos.
prie kranto Andų kalnai. Su keliais mažais sai arti krašto guli oceano dugnas da giliau, neturime jekio^dsakio, kuris galėtų tokius,
2 v&l. po pietų, bus susirinkimu seninu
Teip,
paveizdon,
persiškoji
pasaka
labai
ai

pertraukimais traukiasi šitas Andų kalnų negu kaukarų augštumas siekia.
Taigi nereguliariikai įvykstančius, ilgai patenkan
Žinyczios, svetainėje Northwestern Uniretežis per visą žemės puskamuolį: nuo Alas- matome, kad žemės sluogsnio nuslūgimas iš čius, žemės,drebėjimus išaiškinti. Žiemą ir škiai išvedžioja, kad vulkaniški apsireiški verpity Settlement’o, kerte Augusta ir
kos net per pietinį žęmgalį, nes, sulyg nau nešė daugiau kaip 10 km.. Įsikasant žemėn, pavasarį 1903 iiiet įlose drebėjo žemė nuola mai priežasčia to didžiojo tvano buvę. Per Noble gatvių. Ant to susirinkimo bus
jausių ištyrimų pietinio žemgalio aplinkės, pasirodo, kad aut kiekvieno 30 metrų gilu tai, nors iUTl ne labai smarkiai, teippat kaip siškoji pasaka aprašo didįjį tvaną šiteip: apreikszta žinios gautos nuo skyriaus vi
nėra jau abejonės, kad Antarktes Viktoria mo, žemės šiluma ant vieno laipsnio pasidi jau kartą % pirtba, vidurinėje ^Vokietijoje „Iš pietų pakilo didelis ugninis smakas duriniu dalyku, Washington, D. Cų
ateito Illinois, ir yvairiu
žemė, kur du dideli vulkanai yra (Erebus ir dina. Teisybė, ne visose vietose šitas pasi- (Vogtk »dę),; taigi aplinkoje to plyšio, ant (siaubūnas). Viskas tapo jojo išnaikinta. sekretoriaus
valstybes urėdu,delei uždėjimo lietuviszTerror) visame sukrautinume lygi (iš tų pa didinimas lygus, vienoj vietoj jis nepasie kurio yra j karštos versmės Naugių kalnyno Diena persikeitė į naktį. Žvaigždės pradin koa kolionijoa Amerikoje. Žeme galima
čių priežasčių užgimusi) Andų kalnų rete kia 30 m., o kitur vėl pereina tą gilumą, (Erzgebirgę) kaipo liekanos pirma buvusių go. Zodiakas tapo jo labai didžios uodegos gauti dykai, reikia tiktai pasirinkti vie
uždengtas, vien . saulė ir mėnulis buvo da ta, ir imties! piie darbo, kol yra laikas.
žiui.
bet abelnai visų mokslinčių priimtas matavi smąrįdų vulkaniškų apsireiškimų. Pavida šiek-tiek
matomi. Verdantis vanduo puolė Visus sąnarius Žinyczios, ir abelnai
Yra da ir kitos priežastys, kurios neat mas yra 30 m. ir šitąjį jie geothermišku gi lai ir' apskričiai šitų „thermų” arba karštų
ant
žeųiės
ir sugruzdeno visus medžius iki- visus lietuvius norinezius apsigyventi
būtinai mažus žemės lukšto susistulpavimus lumos laipsniu vadina. Pasiremiant ant ši versmių visai nesimainė, iš ko sprendžiama,
lietuviszkoj kolionijoj, ant to susirinki
pagimdo. Viena iš tų priežasčių yra — pa- to, apturėsime gilumoje 10 km., karštį išne- kad požeminis vulkaniškas besidarbavimas -pat šaknų. Tankiame žaibų tviskėjime kri mo maloniai kvieczia
simažinimas greitumo žemės sukimosi aplink šantį 300 laipsnių. Prie šitokio karščio neišbudo, bet kaip buvo teip ir likosi apmi to lytaus lašai tokio dydžio kaip žmogaus Oentraliszkaa Komitetas Žinyczios.
*
savo ašį. Kai^ stebėtinai tas dangiškas laik daugumas metalų jiasidaro minkštais, kaip- ręs. -Čionai drebino tektoniškos, t. y. žemę galva. Vandens ant žemės buvo vyro ūgio
Didelis Ketvirtas Metinis
rodis sutaisytas yra (bėgyje šitų tirinėjimų -kurie ir tirpsta. Duokime sali, jeigu to formuojančios, pajiegos labai didelį sluog- augštume. . Galų-gale, kada kova su siau
Pikninkas.
su tuom da geįau apsipažysime), vienok ir kio storio žemės sluogsnis nuslugtų, tai po snį, kuris net iki’Antillų, vakarinėje Indijo bimu 90 dienų ir 90 naktų buvo tęsiusįsi, m Chlcago, IH. Draugyste Liet; Kriautapo žemės nevidonas sunaikintas. Užėjo
jis nedirba be sutrukdymų, apsireiškiančių juom buvusi lankioji žemė negalėtų sunkė je, nusitęsia.
turės savo ketvirta metini pikninka
didelė audra; vanduo nusekė, o siaubūnas cziu
per šimtus tūkstančių- metų. Jo veikimas nybę kontinentališko sluogsnio atlaikyti ir
3
d.
birželio,
1906 m. Bergmanno darže,
Įvykstant tokiam giliam didelio sluognėkuom nesiskiria nuo žmogaus rankomis nesimainanti pasijikti. Ji ištrykštų, išsi snio nuslugimui, nepasibaigia viskas tuo, nugrimzdo žemės sietuvose.” Sulyg nuomo- Riverside, III. Prasidės 9 vai. ryto Ir
padirbto: su laiku ir jis pridulksta, Nes ir veržtų per pasidariusius plyšius, o kaip-kur kad viena lava iš pasidariusių plyšių ir vul niavimų garsaus Vienos geologo Suess, buvo trauksis iki 11 vai. vakaro. G rajis pui
ki lietuviszka muzika ir bus visokiu vi
visatos erdmėje lekioja visur gana dikčiai išsiverždama, padarytų atvirą kelią da giliau kanų atvarų išislieja ir kaip-kada expliozijas šitas aprašytas siaubimas beišsiveržiąs vul siems
tinkamu zabovu, kuriti dar ant jo
dulkių; dulkės nugula ant žemės paviršiaus po šito sluogsnio esančioms, nuo karščio su pagimdo, bet, apart to, užveda tolyn besiver kanas, iš kurio beišsiveržiančios masos, di kio plkninko
nebuvo lygsziol. Pelnas
džios
uodegos
pavidale,
padangėje
išsiplėtė.
ir tokiu budu povaliai, bet nuolatai žemės tirpusioms, masuins, teip vadinamai.,,mag žiąs jūrių vanduo baisią kovą su iš žemės vi
nuo pikninko visas eis naudai kovojaubesisukimą stabdo. Užtai planetos juo grei mai”. Šitas išsiveržimas ištirpusių masų durių besiveržiančia ugnine galybe. Ap Visi kiti, pasakoj aprašyti, apsireiškimai la- ožiu Lietuvoje už laisve ir suszelpimui
bįi gerai sutinka su apsireiškimais įvykstan esaneziu llgonbucziuose bei kalėjimuose
čiau aplink savo ašį sukasi, juo jos jaune pagimdytų plyšių linijoj vulkanus, kas po
asidiriusio plyšio įvyksta kasva- čiais didžiam vulkanui beišsiveržiant.
kovotoju. Nuvažiuoti aut pikninko ga
sniame besivystymo laipsnyje yra. Kadan teisybei ir yra atsitikę. Ant viso Andų kal skrityje
landinėlabai pagal kiekatsiueša prie garsios
Betirinėdami matėme iš vienos pusės, lima: 12 ui. karais iki W. 52 Avė., o ten
gi musų žemė savo pavidale atsimainanti nų retežio, prasidedant nuo šiaurinio ir fos,
kurios didžios expliozijos ir katastro- kad beatlužtant ir nuslugstant kontinenti- La Grange karais iki daržui: Metropoli
yra,- tai jos susiplojimas prie žemgalių turi traukiantis net iki pietiniam žemgaliui, yra Krakatoa
ktastrofos. Saulė liekasi užtam škam žemės sluogsniui turi neatbūtinai at- tan eleveitoriu Garfieldo Parka n iki 48
lygiame stovyje su jos besisukimo greitumu plyšių linijose, kurios iš dalies nevulkani- sinta. Begaliniai
Avė., paskui La Grange karais iki dar
daugumai vandens ir dul lužimo linijoj eilė vulkanų atsirasti, po ku žui,
arba 22 ui. karais iki W. 40 Avė.
būti. Prie besimažinimo jos apsisukimo tu škos, ugniakalniai milžiniško apėmio užgimę, kių ar pelenų keliasi
atmosferom rių atsiradimo didideli tvanai ir ledų gady nuo kur La Grange karais iki vietai.
ri nuolatai ir jos susiplojimas mažintis: ji pasidarę. Augštumus tų ugniakalnių, kai Nugrimstai į jūres padangėn,
vulkanui (Čiat nės įvyksta. Iš antros pusės, matydami Meldžiame visus kuoskaitlingtausiai at
turi kas-kart labiau apvalyn eiti, nuo ko po grynai vulkaniškus, negalima dėlto daži- kalbame ape Krakatoa anam
vulkaną),
net per Andų kalnų vulkanų eilę visai arti atlužirno silankyti ir gražiai ant szviežio oro gra
nuolatinis žemės sluogsnių stūmimas nuo ek noti, kadangi jie ant begalo didžios Andų metų eilesbuvo galima blėdingas pasekmes
žiame darže pasilinksminti.
Komitetas.
vatoriaus žemgalių linkui gimsta.
Šitas kalnų retežio kupros užaugę yra. Teip, pa- darodytis kurios nuo tada padangėn išmestų vietos Didžiojo oceano, išvedžiojame, kad
(1-V)
stūmimas, teisybė, yra viename žmogaus am veizdan, ugniakalnis Aetna, turintis 8300 išmetu, užgimė. Vienok čionai kalbame ne tuojau po atsiradimui šitų vulkanų eilių tu
Ssestas Metinis Pikninkas.
žiuje nelabai žymus, vienok jis yra nuolatus metri^ augščio, yra kaipo grynas vulkanas vien apie vieno vulkano pragrlmzdimą, nu rėjo ledų gadynės užeiti; pasakos didžiųjų
Chicago. Draugyste Szv. Antano isz
tvanų
da
geriaus
iliustruoja
išveizdį
nera

ir stovi lygume sū žemės besisukimu. Nuo daug įdomesnis už visus Andų kalnų vulka
bet net apie visą žemės puskamuo- mios išsivystymo gadynės musų planetos. Paduos, turės szeszta metini pikninka
šitų žemės sluogsnių besistumimų gali kaip- nus, kurių keletas net 6000 metrų augščio slūgimą,
lio
nuslugimą
apskrityje vulkani Aprašydami išsiveržimą Krakatoa vulkano, nedalioj, 10 d. birželio, 1966, Bergmano
-kada teipgi žemės drebėjimai įvykti. Kita turi, bet nuo šitos skaitlinės prisieina daž škos pajiegos, Irba šitame
Riverside, III. Prasidės 9 yal. ry
abejonės, ne metų eiles, susipažinome, mažesniame pavidale, su pa darže,
to. Inženga 25o porai. Bergmano dar
priežastis žemės sluogsnių besistumimo, kuri niausiai 4000 m. už papėdę atitraukti, kuri
bet šimtus tūkstančių metų veikia. Jūrių sekmėmis įvykstančiomis vulkanui pragrim- žas yra gražus, naktyje szvieczia daugy
teipgi susirišime su žemės ašia stovi, yra šita nevulkaniška yra, o ugniakalnis Aetna yra vandenių
besiveržimas kiton žemės dalin, tu zdant jūrių sietuvose (gelmėse). Suimdami be elektriszku žiburiu, miela pasivaiksz(tiktai paskutiniuose dvidešimt metuose pa- nuo pat vandens paviršiaus vien iš savo iš rėjo neatbūtinai
visą, tuokart ant žemės viską krūvon, negalime jau nė kiek abejoti, czioti terp žaliu medžiu ir krumu ant
tėmyta), kad. žemės žemgaliai spirališkai ap metu pasidaręs, taigi jis yra grynai vulkani* esančią, gyvybę išnaikinti.
Jeigu kas da kad viskas teip atsitiko (tokiame susirišime szviežio oro. Tauragės muzika grajys
link visą žemės paviršių keliauja. Su šitais šku. Kad vulkanai daugiausiai plyšiuose nuo to ir nuo vulkaniškų išmetu
szokius; merginos su vaiki
išliko (kaip- buvo) kaip čionai hypotetiškai priimame, lietuviszkus
žemgalių keliavimais turi neatbūtinai ir prie atsiradę yra, tą reiškia jau jų eilėmis sugru -kur tūkstančiai vulkanų atsivėrė),
nais pasirengkite, kur galėsite geriau
tas,
be
ekvatoriaus susistumusi žemes vilnis keliau pavimas, ką ne vien Andų kalnų apskričiuo- abejonės, turėjo paskui pražūti nuo staigių nuomoniaujame, taigi, kad Didysis oceanas šiai pas'szokti ir pasilinksminti. Bus
pasidarė nuo atlužirno ir nuslugimo aut Šią- parengta 4 lenktynių skyriai: vaikams,
ti, turinti apie tris mylias augščio.’ Nors ši se, bet teipgi ir kiekvienoje vilkaniškoje ša
vaikams ir mergaitėms.
tame trumpame laike, kuriame geriau į žem lyje užtinkame. Sulyg musų išrokavimų, meteorologiškų permainų. Drėgnumas at dieninio gylio iš pirma buvusio didžio konti merginoms,
Greloziausias
gaus gražu prezenta. Bus
mosferos
ėjo
vis
didyn,
užtai
ir
vandens
išgalių keliavimą tėmijame, jų keliavimas iki- turėjo visur plyšiai jau pirma pasidarę būti, puolimas iš pro buvo didesnis, o ypatingai ir nento (sausžemio), arba, kitais žodžiais, kur viskas teip gražiai parengta, kad ir Ca
dabar
Didysis
oceanas
yra
—
ten
buvo
kita

•šiol labai mažas teyra (galūnė žemės ašies kurias paskui iš žemės vidurių besiveržianti todėl, kad Vulkaniškos išmotos saulės spin
ras su Kuropatklnu neeisarmatytu daly
da didis sausžemis.
tepasi krutino vos keliąs dešimtis metrų iš magma, it kraujas iš gyvo kūno, pripyldyti,
vauti, bet tas parengta ne jiems, tikCbiAr buvo šitas atsitikimas tokia „svieto cagos lietuviams. Kviecsia visus . kuovietos), vienok reikia priimti, kad šitoki užkimšti stengėsi. Aplink Didįjį oceaną yra dulių iki žemei neperleido, nuo ko ant žemės
daug vėsiau pasidarė. Nes, kaip žinome, pabaiga”, apie kurią kalbame? Jeigu gi at- skaitlingiauaiai.
žemgalių keliavimai kada-nors daug didesni begalo didis tokių ugniakalnių vainikas ir, juo
oras šiltesnis, juo daugiau gali jis van 1 užimąs ir nuslūgimas staiga įvyko, tai, be
Komitetas.
buvo. Net ir. šiądien tapo patėmyta, kad pasiremiant ant šito (kaip jau pirma minė
dens
savyje
pavidale
garo
I/rėti,
laikyti.
Wilmerding,
Pa.
Wilmerdingo
Lie
abejonės,
buvo
tas
baisiausia
ir
didžiausia
spirališkumas žemės ašies galūnių pasikruti- jome) yra visas oceano plotas vieninteliai nu- Apart vulkaniškų išmetu, esančių augštai
tuvos Sunu draugystes si nariai te m iki te.
katastrofa,
kokia
kada-nors,
beesant
gyvybei,
nimo pasididino.
slugusiu žemės slųogsniu.
Atmikite, jog 3 d. birželio atsibus labai
ore, sulaikėida saulės spindulius nuolatinis
žemės įvyko. Statytą klausimą, teisybė, svarbus
Visos šitos priežastys, kaip rodosi, nu
susirinkimas. Atmikite visi,
Dabar jau yra mums suprantamas ryšys, lytus ir apainiaukimas padangės debesiais ant
stveria žemės sluogsnius ant-syk, per-ką nuo esąs tarpe vulkaniškų apsireiškimų ir žemės Visas vandens apibėgis atmosferoj likosi be labai sunku išaiškinti. Vienok ant jo gali jog būtinai turite visi pribūti ant to
me bent tiek pasakyti. Jeigu gi nuslūgimas svarbaus mėnesinio susirinkimo.
to pagimdyti tektoniški žemės drebėjimai
veik sustabdytas, vanduo nesilaikė normali- Tykojo (arba Didžiojo) oceano pakraštyj bu Sąnarys, negalintis pribūti dėl kokios
apemingiausiais būna. Yra labai galimas
škai ore, btft tuojau, nuo šalčio atvėsę ga tų palengva įvykęs, tai nebūtų galima erup- nors svarbios priežasties turi praneszt
dalykas, kad ant žemės paviršiaus,vieni plo
rai pavirto į'tandenį ir lytaus pavidale puo tiškai-vulkaniškus. apsireiškimus išaiškinti, Komitetui draugystes pirma susirinki
tai žemės tvirtesni, kiti lankesni arba grei
lė ant žemėą.^ Persikeitimas žemės klymato kurie pabaigoj „tercijinės gadynės” visame mo. Sąnarys nepribuves ant saito susi
čiau trūkstant! yra.
Kiekvienas kūnas,
ir nedavęs jokios žinios apie sa
buvo neiš vengtinas. Nuo nuolatinių lytų Andų kalnų retežyje užgimą nuo kurių šią rinkimo
Komitetui, bus nubaustas 1 dol. Bū
kiekvienas gyvūnas tur ant savo kūno len
buvo labai drėgna ir šalta. Nuo kalnų gle dien ten patėmijami eruptiški-vulkaniški ap ve
tinai sanarlai pribukite, nes kiekvienam
gvai įžeidžiamas vietas. Iš priežasties sluog
čeriai nuolatai tolyn klonin slinko, nes sau sireiškimai tiktai mažais atbalsiais teyra. bus naudinga. Susirinkimas prasidės 2
čių prasistumimų, susistulpavimų pasidarė
lės spinduliai jokiu budu nespėjo nupuolan Jeigu pakrančių apskričiai butų teip palen vai. po pietų ant tos paozios Cunninghaut žemės paviršiaus susiplaišiojimai, arba ir
tį sniegą sutarpinti ir tokiu budu tikosi ap gva nuslugę, kaip kitur pakrančių apskričių am sales.
ten, kur vienas sluogsnis pakilo, o antras, ša
L. 8. Dr-tes sakret. J. Galinis.
skričiai, kur vasaros laike da temperatūra nuslugimą per šimtmečius tiktai tepatėmija.
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lę esantis, nusileido. Kadangi, kaip jau
kiek augščiau skyrimo laipsnio buvo, taigi me (tegalime per tokį ilgą laiką ištiesų nu
pirma matėme, visos priežastys, gimdančios
Didelis Metinis Pikninkas.
kur da keli laipsniai šilumos buvo, ant am
tokius sluogsnių susistumimns, labai povą- ■Žemčs išveizdis su, ant jos esančioms, vulkanu eilėmis. Ap žių ledų įslėgti. Tą pat apsireiškimą atitin slūgimą darodytD, tai žemės viduriai butų Chicago Apssvietimo Broliu Dr te
link ,vien| taiką Indiškojo oceano grupuotos pilnos linijos pa
tiai ir nuolatai veikia, o teipgi ir žemės rodo tvano Vilnią, valanda nuo valandos tolyn besigriebian- kame da šiądien Alpuose, kur glečeriai že tame laike labai lengvai galėję prie kitokios turės savo metini pikninka, nedelioj, 8
sluogčiai neperdaug tvirti yra, bet šiek-tiek čią, užgimusią nuo Krakatoa vulkano išsiveržimo. Pietit ta miau laipsnio amžino sniego nusidriekia formos, pavidalo prisitaikyti ir, gal, tiktai d. birželio Schutzo darže ant Dės Platus
avė. Ir lOtos ui., Riverside, III., prasidės
(Toliaus bus)laukus, tai susistumimai ir įtempimai, kurie
9 vai. rytu, lu v.eta galima nuvažiuo t

Draugysčių Reikalai,

Metropolitan elevatorių arba 10 ui. ka
t pardavimo farma. Asą turiu dvi
m, ir viena iss ju' noriu parduoti,
rais iki 40 avė. arba nuo Brtdgeporto
Morgan karais iki 22 ui., o tais iki 40 abidvi su trioboms arti geležinkelio ir
ave. nuo kur La Grange karais iki Dės mokyklos, 4| miltos nuo miesto. . Ar*
pialns avė., nuo kur 2 blioku reikia pa- tesnes žinias gaus per laiszkus atsissauslejeti in rytus; iszlipus bus Komitetas, kiantl pas
V. Romeli arba lietuvi R. P u irti,
kuris parokis kur yra vieta. Visus lie
(1—VI) >■'
Necodah, Wis.
tuvius ir lietuvaites szirdingai kvieozia
atsilankyti ir gražiai pasilinksminti.
Komitetas.
Reikhlzujtme 500 vyru in geležies kaDidelis Metinis Plkninkaa.
stynes valstijose Washingtono,Oregono,
Chikago. Dr-te Szv. Jurgio R. ir K.
turės savo dideli pikninka, nedelioj 10d. Idahos, So. Dėkotos; užmokestis 02.25
aut dienos; kelione 012 isz Chicago. 500
birželio, 1906
m.,
Raissig- darže,
vyru in pi o vinį ežias lentų valstijose MiRiver Sidc, Iii. Prasidės 9 ta vai. ryto
chĮgano ir Wisconsino. Užmokestis
ir trauksis iki vlelam vakarui. Grajis
nuo
026.00 iki 030.00 ant menesio ir val
puiki muzika ir bus linksmas praleidi
gis. Teipgi reikalaujame 1000 vyru ant
mas laiko terp visokiu žaismių; kvieozia
geležinklaliu
valstijose
Mlchigano
- visus szirdingai. atsilankyti.
ir Wisconsino, kelione dovanai. Reika
Komitetas.
laujame 300 vyru in anglių ir geležies
(8-VII)
kastynes valstijoje Colorados, 55c. už
tona, kelione dovanai.
Teipgi reikalaujame 1000 vyru mies
te Chicagos, mokestis nuo 01.75 iki 02.25
PajieszkoHmat
Atvažiuokit tuojaus arba paraszikit savo
Pajieszkau savo vyro JonoKanltucko; kalboje pas mane indedami už du cen
24 d. balandžio pribuvau isz Lietuvos ir tu marke atsakymui, adresas:
J* Lucss. .
norecziau su juo susieiti; 3 menesiai at
Chieago III.
gal jis buvo Penn, Pa ; paeina jis isz 666 Milvaukee avė.
'Kauno gub., Raseinių pav.,Burkenu sod.
Reikalaujame visur darbininku ir in
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
vakarines ir in pietines valstijas prie vi
adresu:
sokiu darbu; ant geležinkeliu mokestis
Urszulia Kaniauckiene,
Box 8 '
Loyalbanna, Pa. 01.75 ant dienos; ant farmu po 025 00
am menesio su gyvenimu; akmenų skal
(1-VI)
dyklose po 01.65 ant dienos. Kas tilt
Pajieszkau Adofto Sulaucko, pasiva kokio darbo norėtu gali per mane gauti.
dinusio Szunskiu, 25 metu amžiaus, gel Ateikite pas mane pasiteirauti, o busite
tonu plauku, be usu, palei antaki turi užganėdinti.
randa nuo perkirtimo anglies, penkių
Lietu visikas agentas, arti lietuviszkos
. ir puses pėdu aukszczio, 4 d. gegpžio isz- bažnyczios szv. Jurgio.
eidamss isznesze mano 080.00. Kas su
J. Maizanauckas,
teiks man žinia apie Ji, gaus 05.00.
3249 8o. 9. Halsted st.
Chicago, III.
• •** A. Barysas,
t arti 33czios ui. r
1621 Church st.
Scranton, Pa.
<1—VI)

Pajieszkau Yavo pažystamu Romuoldo
Matuko ir Antano Bulavo, abu Kauno
gub., Naujo Aleksandravo pav., Pane
munes parapijos. Jie patys ar kas kl.
tas teiksis duoti žinia adresu:
Paul Rasimovich,
1 Sturtewant avė.
Norivood, Mass.
(8-VI) _
Pajeszkau Petro ir Antano Miltakiu.
Kauno gub. Raseinių pav. Gaupcziu kai
mo, pirmiaus gyveno Divernon 111. Jis
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ad
resu:
. Mat. Miltakis
Boz 144
Courtnsy Pa.

Pajeszkau l)tos Vanagaites, neseniai
pribuvusios, vienas ar du mčnesiu'į Amerilrą, Kauno gub. Panevėžio-pav. Pa,
biržes par„ Kirkilų sod., turiu laba'
svardu reikalą. Ji pati ar kas kitas
teiksis duoti žinia, adresą:
_
’i Dominijas Garbuzas,
-- 24 Athens St.
So- Boston, Mass
Pajeszkau savo draugo Juozo Diedeno
Suvalkų gub., Naumiesczio miesto; gy
venau Londone, Anglijoje, dabar atke
liavau į Ameriką ir norčeziau su juo su
sižinoti. Jis pats ar kas kitas teiksis
duoti žinią adresu:John Prapuolenis,
21 Millard St.
New Britain, Conn.

Aukos reikalams revollncljinio
judėjimo Maskolijoj.

Ar nori padvejoti savo pinigus?.
Jeigu taip, tai pirk akcija nuo The
Bell Clothing Korporacijos, o su keliais
metais taVn indeli pinigai pasidvejos.
The Bell Clothing Korporacija yra tai
Drapanų S z toras, egzistuojantis' jau 3
metai ir darantis gera bizni po No. 983
—987 Milvraukee av%
8si Vorporecija atidarys dabar savo
Antra Dideli Drapanų Sztora naujame
A. Olszevskio name, knr bus pastatytas
szia vasara ant nianr-vaksrinio kampo
Halsted ir 33-ios gatvių. Ant inkurimo
szio antrojo sztoro ji padidino savo ka
pitale ant 025000 00 teip, kad dabar
kiekvienas lietuvy* gali ežia gauti pirkti
akcija ir stotis savininku Drapanų Szto
ro. Prie szios korporacijos priguli salin
tai lietuviu, todėl kad jie ežia inde|e
savo pinigus turi gera pelne. Korpora
cija moka akoijonieriams nuopinlgu ant
akcijų indetu 5ta procentą. Nuo pirki
niu kokius akoijonierius szios kompanb
jos sztore perka 5ta procente ir kas me
tas iszmoka akcijonieriams Dlvidend
kokis isz abelno sztoro pelno kožnai ak
cijai priguli. Tokiu budu ežia indeli
pinigai atnesza didesni pelną negu jie
butu sudėti in geriausia banke arba pa
skolinti ant procento ant geriausiu kur
nės-propereziu.
Todėl kas nori padvejoti savo pininigus tegul pasiskubina pirkti kelias ak
cijas (shares) nuo Bell Clothing - Korpo
racijos pakol jos kasztuoja Lik 010.00, o
kada naujas saloras jau bus po stogu,
akcijos kasztuos po 015.00. Tagi pasi
skubinkite pakeri dar pigios.
Akcijas galima uis i raszytl pas korpo
racijos direktorių, Kazimiera Služinska,
kurs turi savo adynas „Lietuvos” redak
cijoje, ketvergei! nuo 6 iki 9 vakare, o
o nedalioms nuo 9 iki 12 ryto; arba pas
Jos reprezantus: Alek. Bijanaka, 8327
Auburn ave„ Dom. Giacza, 8255 8o.
Halsted st., Paul Brucha, 3316 So. Mor
gan st., A. Ivaszkeviczia, 8347 8 o. Mor
gan st.. Antena Masiulį, 3327 Auburą
avė., Hipolita Kaczau&ka, 3157 8o. Hal
sted st.
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NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponu, 72 Jubilee StM
BALTIMORE. MD.
L. Gawlts, 2018 N. Washington st
Jonas Želvis,
711 W. Lombardai.-

PH1LADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2pd 8t.
P1TTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare S.S.
L M Maskelinnas, 2137 5-th Are.
EL1ZABETH. N. J.
Dom. Boczkus,
211 First su

ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.
BROCKTON, MASS.
Petru Marcinonis,
63 Blendžių, St.

MINERSV1LLE,
J uozas Ramanauskas,

PA.

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

VVJLKESRARRE PA.
A. P. Aleck, 71 N. Hancock st.
WORCESTER, MASS.
AnL Bernotas. 12 Harlem st.

. kalbėti teip getai, kaip ir gyvu žodžiu. *Yrt
tai knyga, kuri itttkro žmogų interesuoja, pa
rodydama kaip tobulinosi ant svieto ts-

trtoja irklau*y>>ja .^... ^.,.^*...41.93
Drūtuose apdaruos*
...M...^t...41.30

BOO Žemča Istorija. Parakė S. M. Uleldo T.M.D.,
Chicago, I1L. 191-4. pust M. Su paveikslėliais.
Pagal moksllika iktyrlma aprašyta kaip ir per
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jos pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi 11 že
mesnio veislių ta sugftesnes, ir tt......‘..lOo
007 Ar vyskupas Valančius [Valančauakss] ne
buvo villugu lietuvystės? Parakė kn. Dembskis, ikletdo Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Chicago, Dl , 1901, nusl. S7.15o
O-0 1 Geografija arba Žemės apra^mas. Pags*
Gaikie. Nalkovskl ir kitus sutaisė Szernas.Chicago. III. 1399, pusi. 4CW. Su paveikslėliais. Ai
škiai Ir suprantamai aprašo visa musu žeme,
jos pavidale, diduma ir platuma. Jos kalnus,
ju vardus, augkti, vulkanus metančius ii savęs
ugnį: ik kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir
kiek joje anglių, geležies, ankso, druskas ir
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; ju
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys:
sūrūs, prėski, saldus ar kartus. Jtoki juose gy
vūnai gyvena, irtt Klek kurioje žemėje yra
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai, užsiėmimai, pramonės Ir tiesos;kokl mie
stai. su kiek gyventojo, pabriku, pramonių;
kur koki orai įkalčiai, karščiai, lietus ar gie
dros; kur koks ilgis dienos ir nakties: knr vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir

Mc KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio SL
- NEW HAVEN, CONN.
K. B lažai lis, 524 East St.
MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis
Boz 541

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

Knygų Kataliogas
sakančiu grąžtu pasakaičių: Atsisveikinimas;
;—Kas kaltasGatves vaikai: —
žiedas;— Milko sargas; — Signalas;

is. Chtoags, HL lSk pml. sl..l3e

<3 Pasakos 1< gyvenimo lietu vilkų Velta bei
Velnių, surinktos D re J. basanavlčtaosj CC
S*1!“*®. UI. 1908 m. fitoje knypis
telpa keli įimtai gražiu paseku: epte roj i
(dangų), čySčiu, pekla; apie giltine, mara.
keletą, apie dvaees (dūktas), velnins, toTaidinlmasl Ir tt. Pasakos nžražytce L kloję
kalboje kokioje buvę pasakotos Kauno rub.
pagal kauniečiu kalba. Suvaiką gub. vagai
suvalkiečiu kalba.Prusu Lietuvoje pagal Prū
su lietuvis kalba. Dzūkijoj pagal dauku kalba

mė* dar j>rieš atairadmia žmogaus. Szlaiidten
u s atveri m u hunus žmonės kasdami gilius
šulinius, kanalus, ar Imdami iš žemės anglis
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čielus
nesugadintus kunu*, kurtė šiandien yra išsta
tyti yvairiuose mušėjuose Ir iš ju žmonės mo
kiūsai pažintu kaip sena v ra musu žemė, kiek
daug milljteiu metu reikalavo pakol aut miru
sio žvėries kūno užaugo eilė žemės keliolikos
sieksniu 4torio Ir pagal storuma ir senumą že
mė* sluogsniu. kuriuose tu aulvšrimu kunus
randa, tuoskllnčial apskaitė kaip sena yra mu— .--------------- ... .. — ..
-jį, sroo..41.00
Apdaryta
.4195
30 7 Spėka ir Bedega, principai priglmtinlosurėdymo visatos drauge su moralilku mokslu
aat anų paremtu. Ytaiems suprsetlnai parašė
prof. Dras L. Buechner, pagal XIX vokiška
laida su mažais pridėčkats Lš senesniu laidu
lietuviškai perguldė Dras J. Kzlluttaa, Chicago
I1L, ItaH. pusi. 180. su paveiksiu ir biografia
rašaliaus. Yra tai mokslas'gviidrnsntis gam
tos dalykas, kūrinos žmeute vndina Dievo su
rėdymu..... . ..........................
*1.50
G rėžiuose .^drūtuose apdaruose.. —... 89.00
SCO Svieto pabaiga. H rusiško verte PrAlnlells.
Chlcaga, III.. 190Ž. pusL 81. Kas nori daslžlno<i kada "bus rrie^-pabaiga tegul perskelto
šia knygele...!?...1O*
tnė*. Rusiškai paraM Rubakin’as. Vertė Dru
gys. išleido T M.D., Chicago, III.. 1900.pusi43.
. bu paveikslėliais. Aprslo visas vandens
permainas ir velkinas: kaip jis persikeičia Jr
kyla in rtršu Ir tenai trerla debesiu*, debesiai
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens lašelius
ar sniego.instelius ir vėl krinta ant žemės. 10
kurloshuvo pakilęs ir čia *nh-gas kartais už
dengia Čieiu* kaimas Ir laidoja savo pusnys*
žmones lt gyvulius, paskui tirpdanti nuo sau
lės, keičiasi In vandeni Ir užlieja laukus. Išrė
žo ravus. upes Ir upettu* Ir kavojasi po žeme,
kur vėl veikla ta pčii darba, ka ir ant v i taus
žemės..............
lOo

les žmonių veisles. JI siarodo visu viešpatys
čių. visu žemes kraltu ir net mažiausiu sale
lių žmonis tr jn paveikslu* Aprašo ju kllm«s
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abelnai viską. Ik patilpusią paveikslu matvsite
Žmonių gražiu, prastu ir btauriu. tolu visas
kūnas plauksi* apžėlęs, veidas į beždžiones
paMŠhte. Kaštas šventas sako: ^Sntvere Die
vas žmogų ant abrozo-tr paveikslo savo." bet
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą,
tne
nevienodumu, tada nežine kurie '*
ii
ju yru panašus paveikslui Dievo. Kas nori *£linai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
e knyga. Preke neapdarytos.........89.00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apda
ruose.......................................
...89.30
851 Apie turtu IMirluma Parašė bebram, ver
tės. M.. Chicago. III.. 1901). pusi. 139. Veika
las gvildenantis polltiškajneKooomlja.kokiais
keliais išsidirba turtai, kaip jis susikrauna ir
. kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35o
830 Aukos Kares Dievui. Paraše Jonas Grašys
Chtoago. Iii., 1902. pusi. 40. Ši knygele ap
rašo kokios kada kates buvo, kas buvo ja
prieiasčla. kiek Jos kaštavoTin-k bledes žmo
nėms padare ir daro, ir kas i jas žmonija stu.
me.................................. £77. TZ................ 109
1399 Žodynas. Tas pa^kninrtr. 1327. tik pil
nai apdarytas brangia, grasus niocokko oda
(čia audimo nėra nė^jsltiolJI. B7,00
1398 Žodynas sngllšksl-iietųviškns kalbos
(dalu Hf. Sutaisė Jt. Lalito Chicago. UI.
1606, pusi. 836. Cla ra*i visus angliškus žo
džius išguldytus li*trMšksi.*«Prie kirttvieno
angliško žodžio kal>ė«r vra pridėta tarmė.
- kaip žodžius angliški*}) 4artiT>Mi|«l kiekvie
na* žodts jiaženklinta* kųssyroni* literoms
prie kokio skyriaus gmtnallkna jis priguli.
Knygos formatas
tas 6>9
6*9colius. Apdarai, nuganuga
ra tr kampai drūtos, gfitžlosišiorokko skutos,
šonai ač^t~r,
- —
ludirno, “
antt nugaros
parašas .aukso lltaroms.
— lapų krašt manSitruotl 64 00
1397 Žodynas lietnvb
Škos Ir anglįIkai-lletuviškoa kalbų
ys — I ir H. t.
y.. Nr. 1326 ir Kr. rėš
knygoje. Yra
tat relkatingiauslak^ _____________
’intlems gerai
pažinti angliška kalba. Formatas ir apdarai
toki kaip Nr. 1*8...7)4........... 010.00
1809 Gyvenimas Šv. «Wv6. Popiežiaus Bene
dikto IX, vaMžinsio apaštalu** sostą Rvme
' nuo 1031 iltį 1044 metu. -K— nori [ alinti poplėšių šventinybj, tegul perskaito šita kayfelf............................... s...................~ Urte
1390 Žodynas lletuvllkal-sngllškos kalbos (d*

Apdarytos
U* V
AChicago. DL. 1902
j g niADO_________ M____
_
_
PusL 389. Csla rasi Tisokiu* lietuviškus iosiu). Parašė Dras Vincas Pietaris, spaudon
. džius išguldytus angliai. Kiekviena* Sodu
parengė Brus J. Basanavičius. Chicago. Iii ,
paženklintas kursivotus literoms prie kokio
1906 m , pusi. 801. Gražios apysakėlės ik gy
venime sodiečių...,.............. T................ vAc.
<17 Lietuviškos Pasakos Y vairios. Delis I. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Oklcago, III., 1K8
m. pusi. *80. Ola telpa 141 labai gražiu, jm> 9OV SOS T»nd
IU *o*so|tO ‘stradvs sntų
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas Šita knyga 4NU opjnifl r
*•0 —'••Mietv intnilžds
ucnijt svįųoti ‘nijdvjrud
M zt n|sĄjasnd 0|g ns —
ivųituad *1W rvžvd svy
1O0 Pasaka afie Kantria Alena, kgrl psr tt -Xpyjns.il tmn'-jndaituminvjmnaa* onslavp .
metu vaikMMama po svietą dingybe b*d i Ir R Bmųnpns ‘tajuiuiodvy *aųftsui»n 80 t-l
vargu Ikkeirijo Qhtoago.ni. 19aS.pual.aB. UOo
194 BobinsonaaKruilui. Orėki ir maraOIka pa*1061 'Jllr*o®voHK) tipsvid n« vpjvt
ptttaiaUa Ulda. Chtoago, III. •®V 'Mlirlod !Uti(i»nwp jngflisųoai isfl®
lipu
O3frl

laoo

Pulki Proga Grant Workauose.

Banda dykai!

Barnia dykai!

Gyveni^vienoj ir išrandavok kitą.
ijž $2700, iki $3250

50 Nauju
dviem 4auksztais
namu
Ar ■ -r -V • .. g., -V * i - **
ArtiWestern Eleetrtu Kormp .Buars, Roebuck A.Co., National Mal
leabie Castlngs Komp., Win»low Brolio' omamentaltazku geležinis darbu
Ir amerikinio splraliszku dedu Iszdlrblniu.
'
f
<
•

20,000 Darbininku Žmonių
$300 įmokesties,
Ltekinys po *82.00 kas menesis, Imant palūki draugi. Baidot 039 00
ant menesio; 5 ar 6 kambariais trloba su auksztu ir 7 pėdu ponamiu su
lt įlietai! pamatais. Georgijos puszies apdabai; maudykla, sziltas ir šlai
tai vanduo. Visokį gatvių pagerinimai i n taisyti ir apmokėti.
14 TA ŪL. ir 49-TA Ava.

. . Lotai
/

1

..

•
Granto Žemiškosios Bendrijos po*
dalyje neužilgo pakils
vertėje.

tyūaryta.................................................. S1A5O
(Dovydas B. Lyman, globėjas. Villard T. Block, Iszdintnkss.)
658 Istorija Chioagoi Lietuviu, ju parapijų ir
kn. Kraučiuno prova iirlaikraščiu "Lietava"
buvusi Imlsndzio mėnesyje, 1890, Chicago, 111.,
pusi. 686. Yra čia surinktos visos tikriausios
žinios apie Chicagos lietuvius ir visa kn.
Kraučluuo prova. kuri tesėsi per 6 dienas kri_ roinaliėkaroesude. žodis In žodi; telpgl toto9 gracijos abieju pusiu advokatu. kn.Kraučiuno,
‘‘Lietuvos" Aielstojo. redaktoriaus Ir paveik
slai Chicagos tv. Jurgio liet, bažnyčios*1.00
Apdaryta........................... ..:...... 11.30
Trumpa Geografija. Rutaisė Nėris, Chicago
1U., 1898. pusi. M. Su paveikslais ir manomis.
Trumpai Ir suprantamai aprašo visas 5 dalis
IŠIMTINIAI AGENTAI
svieto ir visa žemės istorija, telp kaip didelė
geografija. Ji geriausiai atsako reikalams
pradiniu mokykla...................................... 05c
799 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R.
Vlpper. vertė iš rusiškos kalbos 1). Su paveik
110 DEARBORN ST.
slais senovišku liekana Ir 6 kolioraotais žem
upiais (mapoenta]. Chicago, 11U 1*0*. pusi.
Vietinis ofisas: U-ta ui. ir 4S-ta Avė. Atdaras kasdien Ir nedaliomis.
306. Yra tai tikriausia svieto istorija n no se
.Jas. E, HICDBETH,
niausiu laiku, daug metu prieš Kfistailk gimi
mą. Iki nupuolimui Rymo viešpatystės 8100
Užvaizde. Savinybes Skyrius.
Apdaryta.............................................81-95
033 Istorija abelna. Dalis I. Parašė Dras A.
Ant vietos randamas ADOMAS SZILINGIS.
Maeevičia, Chtoago, III., 1904, pusi. 498. Bu pa
veikslais. Aprašo viską, kas ant svieto dėjosi
nuo laika 3M0 prieš Krlštaus gimimą iki
1*6 po Kristaus gimimui.................... *1.00
Apdaryta................................................... *1.95
860 Baudžiava Lietuvojs. Parašė Žmogus. Iš
leido T.M.D., Chloago, III., pusi, 76. Yra tai
1381 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo (rieške O7H Lietuviu prstčvtai Mažoje Azijoje ano se
baudžiavos istorija, kokiu budu ji Lietuvoje
novės iki jie pateko po valdais persu. Parašė
mokslo. Pagal svetimus kaltinius lenkiukai
Invyko, kaip kankino lietuvius, kaip Ilgai tve
Lietuvos Mylėtojas. Chicago. TIE, 1899. pusi.
sutaisė F. J., lietuvlikal verte J. Laukis. Chirė, kada ir kaip tapo panaikinta.......15o
283 Ir 4 didelės mapos. parodančios vistas, kur
«ago, III., 1908. pusi. 982. Yra tai ižaiikinlsenovėje lietuviu prateviai gyveno 800 meta
801 Dr. J. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. Iš
*n>as monu darymo. Dabar Jau su mosiu kny
prieš Kristaus gimimą.....................5Oo
rusiško išguldė V. Gintautas. Chicago. 1U.
gomis nieks lietuviu neprigaudtaes, nes nusi
1903. pusi 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba
pirkę lia knyga atrasite joje vjifs monu Ir 11095 Rankvedisgromatu rašjrmuL Pamokinan
sunaikino ir sudemūraltzavo Lietuva ir kaip
burtu paslaptis Ir jas suprasite, nes aiikiai
ti knygelė kaip rašyti gromatas visokiuose
ji kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai_.,15c
aprėžyto* ir paveikslais parodytos visos slap
reikaluose in visokiu luomu žmones: in gimi
tybes ir budai ju daryme......................BOc
667 Kražių Skertynė ir jos pasekmės. Paplešė
nes, draugus, prekėjus, ponus, kunigus, ukn. J. 2.. Chicago, 111.^1897. pusi. 97. Aprašo 073 Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430 m.
rėduinkus ir in pati caru. Teipgi meiliški laišana baisu atsitikima, kada 1893 Ita. maskoliai
■ kai jaunikaičiu in merginas ir merginu in jau
Parakė pagal lenk likus istorikus Žemkalnis.
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, mu
nikaičius reikale susipažinimo ir apalvedimo.
Chicago. III.. 1899. pusi. M. Yra tai aprašymas
šė. šaudė U plovė nekaltus žmones, išgriovė
Chicago, UI., 1886, pust 116.. v........... 40o
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
altorius ir uzpečėtijo bažnyčia............ I5c
mė*. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kunl- 910 Kaip M* kolija persekioja Lletnvajpl>«al «
971 Užmušimas caro Aleksandro IT. Paraše
gaiktčiala: Keistučiu, Vytautu 14 kitais, ka
L'opptėssiot. russe en Li’huanie, suplėšė kn.
nas Gražj-s. Išleido Susiv. Liet. Latsv. Chi
.perskaitė suprasite, ar mums prletelystė lenV. Dembskta, Chicago. I1L, 1900, pusi. 16, lOo
cago. III., 190*. pusi. 38. Knygute aprašo ki
tn naudinga, ar blčdtaga.................... 13c
limą ir lankstymasl revoliucijiško judėjimo 800 Kaip žmogui gyveno, ant žemei? Parake S. 870 Dvyniai Vagiu. Pasakė kn. Demhskta. Iš
Bosijoj. kova su carizmn Ir. kaipo pasekme
leido Susiv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su paM. Uleldo T. M. D. pusi. 47. Chicagj, BĮ.
tos kovos, užmušima minėtojo caro....... ISo
Knygute apiako visa žmogaus gyvenimą aut x veikslu autoriaus ir paveikslėliu Loakoono
grupes, Chicago. UI.. 1902? pusi. 88. _Knvgelė
13<>4> Ra'nkvedis angliškos kalbos. Pagal Olžemes nuo pat jo rtsiradlmo iki pasiekimo ci
patiekta reikalui pakėlimo moteriškes. Ji nu
h-ndorfa. Harvey, Mazw«ll ir kitus surašė J.
vilizacijos. 86 paveikslėliai parodo senovei
rodo priežastis, delel kuriu moteriškė tapo že
Laukis, Chicago III., 1906, pusi. 307. Yra tai
žmonių vartotus akmeninius tarankiu, na-"
mesne už vyriški ir paduoda rodykles ant jos
praktiškiausia knyga išsimokinimui angli
mus Ir tt..................
1O> j
pakėlimo....... ......... ..
.../••■■ .93o
škos kalbos pačiam per save be pagrlbov mo 1133 Hygiena. Daktariška knyga arta moks
kintojo. Jos žodžiai yra surašyti trejopu bu-'
las apie užlaikyme sveikatos, U kurios gali be 1159 Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piešinys
du: kaip rašant, kaip tariaši ir\f reiškia. Szi
pazelbos
daktaro išsigydyti nuo daugybės Il
Dro
L.
Wehlam.
Jš
angliško
išguldė kun. \ .
knyga yra telp gerai sutaisyta, kad iš jos žmo
gu. Chicago, 11L, 1897. pusi. 132. .Szita knyge
Dembskta, Chicago, III., 1900, pusi. tt,.._15o
gus, non ir mažiausio mokslo, gali lengvai
lė
privalo rastis kiekvienuose hemuose, nes
išmokti angliška kalba.................. S 1,50
kas ja su atida perskeltu, pataikų apsisaugo 1970 Lietuviškas Lementorius su poteriais,
Apdaryta........................................... g 1.73
katekizmais ir mistranturu, Vilniuje, 1868,
ti nuo tūkstančiu ligų, užlaikyti čielybėje svei
pusi. ..........................................................
C57 Istorija Suvienjrtn Valstijų Sziaurlnės Akata. pailginti savo amži ir užauginti sveikata
merlkos. Chicago, I1L. 1896 m. pusi. 364. Ap
ir tvirtais savo vaikelius..................... 35c
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika.koki čia
Pinigus siuskite ant adreso:
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau 1315 Nsujas Pilnas Orakulas arba knyga burtu, monu ir visokiu paslapčių, ir praktiška C. I
siai i* Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
024. 33-rdSt
C- St. Germaiu Delnažlnystė. su paveikslėliais
kios karė' buvo, už ka kariavo ir kokiuose me
Surinko ir išguldė iš svetimu kalbu J, Laukta,
tuose; kiek prezidentą buvo, koki ir kiek ku
Chicago. III., 1904. pusL 412. Knygos formatas t
ris gero šiai žemai yra padaręs. Teipgi telpa
619 oolius. ant viršaus apdaru kolloraotas pa- •
Suvienytu Valstijų konstitucija, kuri yra reiveikslas burtininko ruimo. Yra tai didžiau- .
■ ■'
------- - ’
rvenančiam dėl susta ir praktiškiausia knyga monu, burtu irdel- i
t lesąs, kas jam yra
rb
nažinystės mokslo................... 83.OO j
valia daryti, kas ne
....................*1.00
Apdaryta................................
....83-50
Apdaryta..................
...................81 93

t

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Boz 4

-ĮĮ

llmoko, kaip Ikdlrbo rakta kiekviena žmonių
tauta, koki raktai buvom- novėje, daug'metų
vrtok Kristą, kada žmonės vietoje rakto Varto
jo mazgelius ant Iniurų, ISplaustymus ant
medžio, Ikkapojimus ant akmens, plekė p*,
veikslus, ir -tik seiabAl seniai d.ėjo Iki G?
dieninio alfabeto, telp kad pasidirbo sau ke• - sr:
i

> IV. Bu.
m. 1*6

žios, juokingoalr išmint ingdšnasakaitės. kas
non t urėti gražia. juiMUMtllkJ pamokinančiu
skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, o turės
k a papasakoti ir antkk-k'
k laksimo mo
kės duoti Išmintinga atsakyme.......... BOc
183 Žmogus NepUįtikta. Vert* fššvediško Nėris
Chloago, III., 1899, pU>L*83- Graži -apysakėlė:
kaip turtingo prekejo tanus apsivedė su var
ginga mergina U jaimingieu gyveno ui kitus,
su turtingoms apsivedusiu!................. lOo
114 Ponas Ir Bernai, (’hlcaga, III. 1904 pus). M.
Apysakaite L. Tolstojaus 11 gyvenimo masko
lišku kaimiečiu; žing*<rti norinčiam susipa
žinti su buviu Ir sanlygoms gyvenimo maszolilku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... ISo
910 Dede atvažlava. Komedija viename akta.
Pagal lenkiika sutaisė K, B-a ir M. P-ta. Chi
cago, IIL-1902. pusi. 68. Altą komedija buvę
kelis kurtus lošta Hetnviikoa draugystes Pe
terburge, Maskolljoje. Ji yra maskoliškos
valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir į
Lietuva parsiųsti. Maskuiljos valdais jos nar
siu ntlmo nedraudžia.................................. S2Oc
913 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška sutaiso K. B-a Ir
M. P-ls. Cblcaga, .Iiipust 48. Ali*
kuygute teip kaip ir No. <110 yra Maskolijos
cenzūros daleista ir gali būti Lietuvon siun
čiama.......... ................................. ...15c
909 Mindaugta Lietuvos karaliui. Chicago, III.
1900, pusi. 86 Istoriški** padriksiąs jM-nkiuose
aktuoae. Lenkiškai parašė Julius blovackl,
lietuviškai vertė Vincas Kapsas (Drįs Kudir
ka). Knygelė ;*skirta y; m* t ingai mylėtojams
teatru.............................................
lŽ5c
331 Žile golvon — velnią* vnndegon. Komedija
• viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P-is,
Chicago. III. 1902. pust. 81. Bita knygute teip
kaip ir No. 910 yra Masledijas oenzuros dale{“a ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo
471 Akyvi apsireiškimai aviete, ant lęuriu žmo
nės nuolatai žiuri, bet ju gerai nesupranta,
Chicago. III., 1894. puat 76. bu paveikslais.
Parodo iš ko darosi žaituil. griausmai, lietus
ir sniegas; kas yra debesis*, aut ko jie taikosi,
irtt........................................................... 3Oc
4 7f< Mokslas apie žeme-ir kitus svietus, ju bū
vi ir pabaiga. Chtoago. III 1896. pusL 266. bu
paveikslėliais Aprašo ka* yra žemė, iš ko ji
susideda, aut ko laikosi ir kaip sukasi, kas yra
saulė, žvaigždė-, mėnuli* tr kaip jos toli vie
na nuo kito*,; kas yra pllaiietos, kometos ir ki
tos retai matomos'žvaigždės,Yra tai vienatinė
knyga, iš kurios žmogus guli tikrai apsišviesti
Prekė.. .............................
75<Drūtuose, gražiuose apdaruose ........ ..8100
-075 Aritmetika. Knyga išsimokinimui roknndų. Prekė............................................
95c
480 Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
tus. Pagal prof. Nusbauiua sutaisė Szernas,
Chicago. III., 1901. pusi. 147. Bu paveikslėliai*
Tai yra mokslas, kokiu budu radosi sutvėri
mai aat musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu,
, žvėrių Ir kitu sutvėrimu-........................... .0 O<307 Gamtos Istorija, pag*l Povilą Bert, verte Dr.
A. Baeevičia. spauda .. IJetuvos " Chloago,

į

~

rinko D-ras Basanavi
pu»; 333. Telpačia 301
Srutuuss apdarutaa.Hi-.-i

Kaip jau syki pagarsinome, negarsin
sime daugiau tu aukautoju pravardžių,
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
Mokslaine Akanzerijos.
daryti praszo mus kai-kurie aukauto
Listuves ir Lietuvaites, kurios norite
jai.
ingyti laipsni ,.Mokytos Akusserkos*’ ir
būti pripažintas per randa su pavelijimu
Aukos „Lietuvos“ redakcijon
džiu teakmeuu, trumpai. a liktai ir tupran la
atvirai ir liuosai praktikuoti, kreipki
mai išaiškina gamtos Istorija. ypač tuos da
atėjusios.
tės pas
lykus. aat kuriu įmones naotatal Šiuri, bet ju
gerai nesupranta............. ...................
50o
Isz So. Omaha Nebr.
Dr. A. L. Graiczuna,
608 Gamtos pajiegos Ir taip U ja naudotis. Pa
K. Laucius 12.00 A. Valentelis, J. S*vie- 8202 South Halsted st. cor. 32nd st.
gal Bltnera sutaisą Biernas. Chicago. III. 190*
pusi. 238. Svarbios mokai i*k<« vertes knyga,
Chicago, III.
žiauskas, A. Jakubka po 01.00 J. Paulu
su daugybe paveikslu yvsins *" -šneriju ir
kitokiu prietaisu Ui išnaudojimo gamtoms
konis, W. Akromas, po 50o. Fr. Akro*
pajtegu.. ........................................... 6Oc
mas, A. Bazaras po 25c. Viso 06.50
310 n kur atsirado musd'nstnlnhti gyvuliai ir
auginami augmenys ?IWal Luukevi/iu sutaisė
Szernas, Cbkcago. IU. 1961. poM. 73. Bu paveik-'
Szios auko s pasiunstos C. K, Sz
“Lietuvos” Agentai
siėtiais.............................. .jU............... 9Oc
kasieriui T. Dūdai.
NEW YORK. N. Y.
595 Kaip gyvena augmenys? Chicago, III. 1901,
pusi. 199. Su paveikslai*. ApUte yvairius muA. Lesnievrskis, 144 E.Houston 8U
Vardai Kolektorių:
vi ir plėtojimas! nuo nsr
Magdalena ir Elzbieta Savickiutes su
&>. BOSTON, MASS.
didžiausiu ir tobuliausii
,3Be
040.50. Nikod. Gendrolis. 287 3-rd Street
rinko
gal
Bittnerisntaiaė
Szeras*.
CŪcago.
III..
19U6.
10
00.
J. Ambrozaitys ir J. Zekis
pusi. 113. Su paveikslsU. A0rUynia* visokiu
NEWARK, N. J.
• 2.20.
A. Gvozdaitys
veislių bakterijų, mikrobu. h*čilliu ir kitu
smulkiausiu gyvūnėliu,, gimdančiu svarbiau,
5 50. V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st.
W. Rimaviczius
sias ilgas terp žmonių, kaip tai, mara. cbstoA.' Stanelia, 06 West St.
ra. raupus, diftertja. sižlis yra geriau žinomas
9.85.
J. Miszeikis
neng prancnzligė. ir tt.,............
3Oe
7.00.
J. Sziszinkiaviczius
BROOKLYN. N. Y.
553 Paėjimas organiško svirto, Pagal Bi 11 neri
Buvo pas kasiertu nuo pirmo mitin. 6.28. BUn. Rinkewiczltu, 73 Graad st.
sutaisė Ssernas. Chl<-agu. III.,' 1906. pusi. 137.
bu paveikslais. Yra tai Istorija augmenų ir gy.
Isz viso
081.33.
vnnu nuo senu seniai
SHENANDOAH, PA.
Bškus ištyrinėjimu* »•>.. <;ij« |K>zetniaimaas
Isz tu pinigu 33c, paliko už pasiuntimą Andrius Macais. 181 S. Mainai.
sĮuonsninsųc. Ksygatafrkė*
Kr------ —
—
riuoHMuneųo.
»»* ------Ike*-r.vęsy
pinigu ir pepiera o 081.00 nusiusta ka3Of1 Senu Gadynių Išnvfcr Satvh-imal. Pagal
WATERBURY, CONN.
sieriu p. Dudaj — per J. Kazlancka.
Hutchinsoua sutaisė Szernas.Chicago.Ill.,1900,
Vincas Žubnckas
pusi. 3TO. 8u passtkslsis. A prašo seniausiu ga
Aukos nuo seniau nepakvituotos Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? 8t.
dynių yvairius sutvėrimus gyvenusius ant že

Pajeszkau Antano ir Klemenso Szypailij, Suvalkų gub., Naumiescaio pav.,
Vardai aukautoju.
Griszkabudžio para p. ir kaimo. Jie pa
J. Kazlauckas, J. tVailkeyiczius po 05.
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią adresu
A. Gvozdaitis, S. Savickas po 03.00 W.
Jos MookeMunas,
2218 Forbes St., .
PiUburg, Pa. Gvozdaitia, J. Miszeikis, W. Pasisekąs
po 02.00 S. Cvirka 02.50 A. Raizis, J.
Pajeszkau Mikolo Valiūno Pievsgalių Werbila, P. Montvila po 01.75 J. Czepakaimo, Punios parap., ir Alukos Raža- viozius 01.65 A. Balsis, J. Zakarauckas
nauckiutes, Padvarniszkių kaimo, Aly po 01.50 A. Gvozdaitis, O. Yvinskiene,
taus parap., abudu Trakų pav., Vilniaus J. YvInskas,O. Celkiavlcriute, A. Busgub. Jie patys ar kas kitas teiksis duo kiunas, J. Sziszinfciavlcziui, J. Mcckiati žmią adresu.
viczlus. B. Waltirtaviezius, K. 8zidlaucJohn Buinecki.
kat. K. Banionis J. Kedis, M. Taraila
Boz 451
Turners Falls, Mass. O. Hefmanieno, W. Yuszklavicziua, Z.
Pajeszkau savo szvogerlo Benedikto Gvildis, A. SzipiDskiote. O. Zkklene, A.
Tarose, Kauno gub., Raseinių parap. Waitkiaviozias, T. Czepaviczitu po 01
Gapszių kaimo, Auksztas vyras, rauplė L. Kavaliauckaa, J. Mialnikas, J. Kasztas, garbiniuoti plaukai, 10 metų kaip mieris, A. Balcziunaa, 8. Avižonis, F.
Amerikoje, pirmiau jis buvo Scrantone, Braun, J. Gedvilą, M. Yvonavlczius, J.
o dabar nežinau kur. Jis pats ar kas kitas Markiaviczius, J. Naikialis, J. Kas paraviezius, A. Wainis, Y. Rudavlczius,
teiksis duoti židią adresu:
M. Rudaviczius, 8. Gajauskie, A. Pion- K. Beržinskis,
102 Chapel st.
New Haven, Conn. tak, A. Marozas, M. Gurskis, B. Radaviežius po 50c. 8. Aniulaicziute, J. Bogvl- Pajieszkau savo pusseseres. Mares Ba- lai, J. Marozas, J. Murauckas, Z. Dobroniszkevicziutos, Vilniaus gub. Traku valskiute, J. Roczek, A. Piaszczlk, T.
pav. Butrimonių vol. Strelczių sod., Andrtuszka, M. Kafllinska, R. Raczkaupirmiau gyveno^pie Bostoną. Ji pati ckas, M. Kirkickas, J.Gždrimas, S. Ged
ar kas aitas teiksis duoti |inia adresu: rimą*. L. Kasperaviczius, K. KazperaviPeter Benu ta.
czius, M. Beoikeraitiė, J. Waiszis, P.
Boz 32
Baldvinsville Mass. Matulalcziote, J. Galauckas, A. CzlnkuPajeszkau Stasio Leleikio, keturi me viene, M. Raižiene, J. Kurauckas, P.
tai atgal gyveno Phlladelphijoie Pa. Jis Sztira, J. Lagutskis, B. Kruzikiene, J.
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia adre Dirginezius, O. Dirginczlene, A. Astrausu:
ckiene, R. Astrauckiute, W. Norkūnas,
Jonas Statkeviczia.
A. Stulginskį, Z. Yaraitys, J. Czlnkus,
7S3 8. 2 nd St.
Phlladelphija P*. J. Milkiaviczlus, W. Baltriuzaitis, F.
Karpaviezius, P. Sirejka, M. Pavlauckiute, C.Stankauckai: J. Petraitis, K. Blazaitis, O. Jasinskiene, J. Walukonis,
M. Petruszkiavlozius, K. JadsaInas po
25c. P. liminskas 40c. D. Navickas,
J. Gonczevski po 20c. tr W. Tamulevležius, 10c.
Cleveland O. Praneštu giminėms ir
šitų aukautoju vardai turėjo būt pa
pažystamiems, kad Motiejus Poceviczia garsintais dar pradžioje Balandžio m.,
pasimirė 20 d. Gegužio, *2 vai. po pietų; bet dėl nesušoktų priožaszcslų listas var
paėjo jis isz Suvalkų gub. S tars peles pav dų buvo pasimetęs kelionėj nuo kaštePreidos g m., Podllesiu kaiopo. Prigulė riaus pas mane. Suraszimas vardų ir
jo jis prie Szv. Kazimiero Dr*tes; mirda susiraszynejimai terp manės, aukautojų
mas buvo aprūpintas szventais sakra ir kasleriaus C. K. Š. K. užtęsė net iki
mentais ir 22 d. gegužio tapo palaidotas sziam laikui, už ka aukautojai nepriva
>u miszsomis; buvo 24 metu amžiaus. lėtu rugoti.
Norinti placziau apie jį atsižinoti tesi
F. J. Bagoczius. (8akr.)
kreipia adresu:
Jonas Kudirka.
3 Buell St.
Cleveland O. l£nr gali gauti „Lietuvą”
„Lietuvos” redakcija turi savo agtatiu
Brooklyne, Phllždefphi joj, Balti marėj,
Boston* ir Brbcktoue.
, Pigiai ant pardavimo dviem ir trim!
8zt*l agento adresai
auksztais mūriniai namai; lotas yra 53
Brooklyn, N. Y.
per 133 pėdu. Vakarinis kampas 34 E. Froomes,
78 Grand st.
Pleiso ir 8o. Halsted ui. Ateiszauktl 4. Dirtulsitis, 155 Metropolitan are.
pas savininką. 4235 Vincennea av.
Philždelphiž, P*.
1028 8*. 2-ftd St.,
(02-VI) M. A. Ignotas,
Jos M. Smolcnski, 783 So. 2nd st
Boeton, Maa.
Pigiai, Pigiai!
F. J. Mackeviez, 88 Endicott St.
Popferos gromatoms raszytl, kokių dar
Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,
niekad nebuvo, tuzinas 20c.
- B. E. Cor. Sharp & Camden *tr.
Vadovėlis angliszkoe dalbos 20c.
F. Bakutis,
521 Columbia avė.
Kedega vaistu, labai naudinga knygele
- Brockton, Mass. .
^kožnam turėti 10c.
Jonas Pocius,
14 intervaUe st.
V. J. Petkon
. *
Pu
nituos
agentus
gauiite „Lietuva’
f03 N. Main st.
Brockton Mass. ui 5c. ku aubata.

7OH

Jtiekviena sksl-

Apdaryta

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

Penki centai nniazinoti in-vidurį miesto.

H

Knott, Chąndler & Co.

™szwsra
Isleistojas

Didžiausias

LIETUVOS

OFKASSffiKOBOŲ

UETuvišHJ Knygų

PINIGŲ SIUNTIMO

924'33-st. Chicago, III
Reikalaudamas Šifkortės, ar siunsdamas Pini
gus i Krajų, nejieškokJcitų agentų, nes
niekur geriau nerasi kaip pas

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

Čia yra didžiausias ir teisingiausias Pinigų ir
Šifkorčių Ofisas. Iš čia Pinigai ir šif kertes^ iš
eina pundaiskožną jdieną.
Čia yra Didžiausia Krautuve Lietuviškų KnyČia randasi ^geriausios knygos išsimokinimui angliškos kalbos. Rašyk tuoj aus ir gau
ši Knygų Kataliogą
Su visais reikalais adrėsuokie šiteip

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

I

LIETUVA

/

MABJA DOWIATT

Pasirodavyk su. Lieiuviszku Dakta.'ii

Kauno gub. Šuoliu pavieto.

Knyga

Naudinga

723 W. ISth Street

VISIEMS

KNYGA

Priima ligonius kožna diena
nuo 8 iki 12 ryto.

dykai!

vyrams!

Chicago Metai Clinie

Telefoną^ Ct*al 7082.
Taiefonuat galima |as kiekvienos
apuekos.

344 So. State St., Chicago, III

Lietuwišzka Aparatu Dlrbtuwe

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuyjų Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoj’e.
------Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat’skai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savitajybę, išgydau pasekmingai.
Mano, gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi.ieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

New York City.

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

LINKSMYBE NAMUOSE.

GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.
Grajyjama maszina arba vargonėliai, su
kuria kiekvienas galigrajyti be jokio mok.
slo viseįkius marszus, valtcus, polkas, kad
rilius, giesmes, dainas irtt. Labui naudinga
dėl giedoritį, klinbų, draugyserių, vese•lių, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausisdalykasdel užbovyjymo sveczių.Muzika yra padaryta ant a t skiriu ada
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo
dame 3 volplėus nž dyką, bet jų galima
.
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen
tus už volei}.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo
lelių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarų; 1.6 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 augszerio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už1
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti.
Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, kurif yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio,
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką.
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko
už $10.00.
•*

Guodotiaiems Kunigams tazdir*

Guodotinoms tautiazkotns ir baž
nytinėms "draugystėms iszdirba:-

bas-Kaus, A rnėtas Dalmatikus- Albai. Htulaa ir tvistas baž

Karuti<*9, Araerlkoniszkaa
We1iawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,
Kepures ir dėl Marszalku
parėdus.

nytiniai paredąjt. Visokį darbą at
liek* artistiszkfi in iarkj.
Norėdamos guodotinos Drtea,
arba guodotini
Kunigai, kad^usu
_

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo Uuletę, paveskite ji tikrai
lietuwaitiai,

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

Degtine’
©

v •

Chicago, III.

morris forst

Musu Preke Tiktai $6.75.
n American Typewriter drukaliSvojama maszina yra reikalinga
į;h dėl kiekvieno žmogaus. Sn ja
M galima drukuoti teip greitai ir
uS gražiai kaip su maszina už
KflblOO. Kiekvienas be jokio mok
ųjį slo gali su ja drukuoti ir viso!n kiuose kaltuose. Maszina yra
pnjdela į pttikią skrinelę ir sveria
penkis svarus. Isz viso yra 73
litaros ir žejrtlai.Tį maszina ga
lima gauti sekaneziuose kailiuo
se. su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis,
fraticuziszkoniisvspaT\isz^omis, angliszkoiuis ir skandinavis/komis. Aznoricau
" *’rx^*:atS®jatua maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po
SIO.OO, bet mes ant trumpo laiko paleiddme už f6.75. Kas nori parioauduoti
|S^u°S Pro.^os’
skubintis pirkti, nYš.'kad to apgarsii-inio nebebus sziame
la^rasztyje, tada preke bus didesne. Jeigu ka^ienori siųsti visų pinigų isz
kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tus piningus galės užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti į
visus krasztus svieto.
Pas mus galima gauti vjsuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir piginus
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų graži kataliogą kiekvienam kas
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.
COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. 6. '
2181 FULTON STREET
NEW YORK CITY, U. S. A

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISAS—Kampas 81-mos ir
. South Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, ILI
GYVENIKAS VIRSZUI APTIEKOS

Traukia

dantis

be

jokio

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

Kori.

Darba.gvarantuoja. ::

JOHN S ELIXIR

Iszgydo visas skilvio ligos, negromuliavima,
negHkJima valgyti, skaudejinia krutinės duobtukeje ir stonuose, atsirūgima vėjo ir negar
džių skystimu, gurgima ir Ls/.putima viduriu,
ėdimą rvmos, jautima-lvg guzą arba kamuoly
gerkleje ir negalejima-jo nuryti, suspaudimą
szirdies, gumbe, vėmimą rytmety] ir atsikosė
jimą tirsztuskrepliu. Vartau labai pajuodavu
siu, prikartejima burnos, diegly, greita pailsi
mu arba trumpa kva pa, skausme viduriuose,
tryda. apsivelusy, iszakyjusy ir skaudama lie
' žuvy, be girna kraujo isz dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plancziu. szirdie* plakime,
negalejima miegoti, sunkuma galvoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalime
ar pageltonavima veido,'svaigima Ir skaudė
jimą galvos ir daug kitokiu nesveikumu, paeinaneziu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors
viena isz viražui paminėta ženklu, tai tuojaus
orderiuok John's Ellsir geriause gyduole nuo
skilvio Ilgu. Gaunam su vlrsz 200 padekavoniu
ant nedėlios. Preke 11.00 už butely, 6 buteliai
už 45.00. Viduriai turi iszsiliuosuoti mažiau- Siat syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai
Jie yrą nesveiki. Naudok John’* Llver Pilis,
nno viuuriu uzkietejimo, tiktai 2Sc už skry
nele. ’lndek pinįgus in gromata ir adresuok*

Nerviszki Vyrai.
Vyrama raikalaujanti.ms pagalbos pritlunate
kopija garsaus recepto dykai Ne O.O.D.
ne apgavingus vaistui, tiktai recep
tą. P»r»SattytUe ftia patarta
'
ATSAB OIAl.
Br! patarta yra vyrama sugriautos nsrvisa
kot sinemos, kurie per savo jaunystes klaidas ja
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
bandė patentuotus apvavingus vaistus, elektrisakus diržus, '‘specialistus'' ir kitus netikusius be
vertes gydymus. Nuo diržu nepagysiu, o nuolatai vartodami vaistus sunaikysite pilvo žlebozioJuds, užnuodisaite visa sistema ir padarysite
savo liga nelsagydoma.
Daug metu asz kentėjau savo jaunystes klai
das, nerviszkuma. naktinius tskajimns. skoka
vyrlazkumo, silpna atmląty, stoka ambicijos,
neramumo, gėdingumą, stresu skaudetlma. visatiny nusilpimą Ir tt. kaip paiksras pirkau ir var
tojau visokias pate o t uotas gyduoles ir viską ka
tik Užgirdės. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti In Eropa pagalbos jleizkoti pas garsu daktare,
kurs mane ir iszgyde.
,
To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai
buvo nžraszyU, asz Ir dabar turiu pas save. Kaip
tai sunku yra pagyti nuo tn ligų asz tinau isz
patyrimo, todėl ašį noriu ir kitus pegelbeU. Kas
man apmszys savo liga, esi tam pasiusiu užpeflzetvtams laiszke to recepto kopija su patari
mais dykai. Asz Jau gavau szlmtus laisiku Iss
visu szlos szalies krasztu nuo vyru, kurie rasto
kad Imdami vaistus pagal siy recepte vlslazkai
pagijo, teip kaip ir aiz.
Recepte ažrastyti stipru* bet nevodingi vai
stai ir receptas taip paraižytas kad vaistus ga'ima gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus
pinigus. Gavę recepte, jei nenorėsite patys eiti
in aptinka užateiiuet. vaistus, tat parasuklte
man, o ast Jums juos ctia Chlpaaoje pasirūpin
siu ir prisiunsiu. Ast nesuneziu C. O. D. kad
iszvilioti nuėjus pinigus, arba parduoti jumis
vaistas, kuriu jus ne.norlte. Jeigu patemyslte
mane kame nors neteiringu, galit* tai pagarsytl
szlteme paežiam* laikrasztyje; •
Sil pasarga gal nebus daugiau garsinama,
teigi rantykite man stiandien, o gausite to re
cepto kopija it reikalingus patarimus dykai
taoj-us. Szy pasiulitima ast galiu atlikti Be jo
kiu jum* kasztu. Adresuokite:
ę
C. Benhon, P. H. box 655, Chicago, III.

J nuv*

Mes osame pagarsėję po visas Suv. Valstijas, kad parduoda
me geresne degtine pigiau negu koki-aon kita firma ar degtines
krautuve Amerikoj.
Mes apmokame visas siuntimo leszas (kazztus) in rytus iki
New Yorko Ir in vakarus iki Chlcagos ant pirkiniu virai aus 15 00.
Jeigu parsieina toliau slunsti, duodamo 10 nuotzimtl, idanttuoml
pirkėjas parsisiunsdinimo leszas galėtu apmokėti.
Orderiuojsnt stunskite pinigus regutruoįame laiszke ar per
Moooy Orderi ant vardo Morris Forst & Co, Cor. Socond
Avė. & Smithfleld 8t., Pittsburg, Pa.
Parsisiunsdlnkite musu privatiszkaji prekių surasza.
Kal
bame visuose kalbose.

Morris Forst dc Co.
COR. SECOND AVĖ. & SMITHFIELD STREET -

PITT8BURG, PA.

I

lOrKOlJ’

AR LINKSMA TAVO KAMUOSIĄ?
Edison'o Phonograph'ai palinksminu kiekviena, sena
ir jaunę girdint kaip puikiai visokia melodijas grajina, dainas dainuoja, dekliamacijas •kalba, ir ka pats
nori įdainuoji/arba įkalbi, o Phooagfaph’as žodis ‘i fedį
išduoda tuom patim balsu.
Yra. tai XXamžiMą<eriausia ir praktiėkiausiitmašina garsaus išradėjo
Thomas A. Edison'o. Kataliogę Phonographų ir Recordų prisiunčiu kožnam
dykai. Recordų tunu 14 kalbų, tarp
tų ir Uetuvižkų. RąUtatoudami kataliogų, pridfkRę ma*ę prisiuntimui.

M. J. Oarr^jonaitis*
3108 S. HalsUd
Chicago, OI.
(4F* PASARGA. Teip-gi ai parduodu laikrodėlius, armonikas, ir
voru*. Lietuvižkas
KsiuiJouAS kožnam dykai, kuria prisius savo adresu ir ui porp <%utų tperkp dėl pačto kaltų.

Kaulai kur tu
begi? Nugi paa
etra Salėki nai
bai toztroezkaa, o
ji galima atit
veri y ti, nea jlz turi
^pullcb
zzalta ba---- ‘ gardžia

Ant 17 Akmena
Railroad

Laikrodėlis

rišikas ar moterisskas,
18K auksuotas,dvigubi
“HunUng'*
InkstteL
gražia! iatkvtetkn»tos.
nkraf gerai laika rodo
Yra visur vartojamus
geležinkelio
tamsi,
kaipo geriausiai laika
laikantis;
gvarantuetas ant 96 metu.
Szy laiktol*.y pasiun
ti,* C. O. D. ant kiekvieno adr«*o, su pavelyjtteregzaminuou. Jeigu bus toks Taip rasto.n, nž«<m>.kek expresui *6 7B ir atvežimo
asrtns ir psslltrk laikrodėly. Jei ne, netnukek
e vi-no cento. A.mink, kad ui toki pat lalkro*;y kitur mokėsi 435.00. Prie te,kro<i*!lo Car
ruJrdame II < auk-lote bbU gražu lenciugely
u kompasu dykai.

Ricelstor Watch Co..
*oo O*ntTAl Bank BldirtChica<o.

net
•z Uavtnoa, o Muigcruz gauni žm uz
_
pulku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau iu temis* kalbėti negaliu.
ik
veikas turiu skubintis. Prie to jie turi
puikia sale dėl veseliu Ir mitingu Ir paklauao kiekvieno, o ypaoz už tlumocziu
susikalbėti angliszkal. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka
, i VISO’
k tuose reikaluose ir provoce. Atvažiavę
Aiva____
Isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Petras gzlakis,
8321 Auburn •▼.,
Chicago, III.
(TaVpe 33-ios ui. ir 83-io P .)
Telephaoas Yards 6012.

Tikėk Geroms Gyduolėms.
Gyduolei nuo spuogu, pilnai iszgydanczios, tik už 82.C0.
Jei nuiilpneje plaukai slenka, retl.galva pilna pleiskanų, tai vartok musu gy
duoles, o tikrai busi užganėdintas; preke
lik 12.00.
Jei tikrai reikalauji pagelbos, nelauk
toliau, vartok jas dabar, nes tol i aus ju
preke bus triguba. Norintis atsakyme
gauti su rodą, teprisiunczia 10c. stempooob
mis. Nuo musu metodos tuksranoziai 8. E. Cornor LaSaile A Washtngton sis.
pasigelbejo. Paraižyk -sinkiai ka nori.
. CHICAGO, ILL.

F.PBradchulis

Attornej and Ceanselor it
ChiDber 0( Comnarce Bldt R

- Koentgsberg Specialiste,
Boz 1M, No. South Elfht Street, WUliamborr
Brooklyn, N. Y.

Ltv.

T0I

Talopbone Malu 8642.
^Vienintelis ltotuwy$ advrokatas, baigės
mekslg jurisprudencilosozion Amerikoj
Weda prowaa kaip olvviliszkas teip iy
krlmlnaliszkas wisuooe suduose.

Drukuojamofl MmbzIdos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- Bea.3112 B.Halsted arti 81 mos
Tel.Yards 6046
kuojama Kiti Ina.

4,

Maszina Odeli Typewriter No.
kartos ikttlolai preke buvo 810.00, dabar
Ja galite pirkti ui............................ $0.98
Mat mes nupirkome saitu maazinu
1000 isz vienos aubankrutyjusioe firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
šiai. Maszinos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamos
maszinos, tai pirkite dabar pakbl pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduosime, tai jau
kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasztuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 66.95 pas:
A. OL8ZEV8KI,
942 88rd Bt.
Chicago, III

Apgarsinimus.
Lietuviai važiuojanti in Lietuva gera
užeiga ir svetinga priėmimą ras pas Juo*
za Wilkauaki, turtingas ar beturtis; rodą
kožname dalyke. Degtine ir alus pui
kiu. Neužmirszkite adreso;
J. Wilkovski,
118 Grand st.,
Hoboken, N. J.

JOHN’S SUPPLT HOUSEc'^lI

sivvine'

P1TTSBURG, PA.

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA

0

& co.

COR. SECOND AVĖ. L SMITHFJELD STREET

LIETUVOS ŪKININKAS
Ulkraštis skiriamu Lietuvos darbo
žmonėms, eina ii Vilniaus ku savaite.
Didumas: 8H x U ooiių lepusių. Amerikoj ant
metiį 8*4 no. Kam rupi Lietuva ir žinoti kaa
dabar tenals dedasi, tai utiiraJykite LIETUVOS
ŪKININKĄ, jame talpa teisingos žinios ii visos
Lietuvos ir kiti) kruMą svieto. Kas norėtų uiralyti dėl savo draugų Tėvynėj gyvenančių, metų pre
kė 11.75; Ameriko vienas num. dėl pamatinio 7 ot
Agentas: M. J. DarniJonaitis, P
BIOS H. Hal.ted s t. Chicago, 1U.

Kas nori ingyti aąięa ir randos nemo
kėti kitam, Vpul ipe t na pas mus. Mes
turimo daugeli aaaaudr lotu ant parda

vimo, ant feriitpata žszlygu ir mažai pi
nigu inmokojl|$>.
c-

* Mok,
212 First et.,
102 Ferry rt.,

Elizabeth, N. J.
Newark, N. J.

Ar nori g^a iri|ceroje vietoj

KOZM1N8K1 & YONDOKF,
73 Dearborn lt.

Vyrams Tiktai!

Mm tkolijame PINIGUS ant turtenybiu ir jei to rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesitne, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigo. Greitas
344 South State St. Chicago, 111. veikimas. Lengvos Iszlygos. Agentai
Ineiima* Dykai
apmokami dosniai.
Pate myk stebuklus Oiteologijos
„
„
Fiziologijos
,,
Neurologijos
,,
„
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogitzkos rasos nuo
lopazio iki grabai.
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas ::::
Mllžiniszkumai ir keistumai gimtos.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki U vlduruakozio. 8265 8o. Halsted Street, CHICAGO, ILL
Kaip busi Cbicagoj tai atsilankyk in

GALERIJA mokslo

Nuilsusiai lurastos Medicinos:

Naejae*pase vaistai yra pasekmlegiausi, gydo daugybe
Agn. riaukus tikrai ataugina, ennkirci, pieis,r dantsl kitu Ilgu su naujau
Nu budu.Radikal gydymas, paraitykite pa*
Papraazyk daiiuretojo prie dura lietaviaskos
Knygos. visai dykai I Atalazaukit sttedien.

Prot. J. M. Brandu

44

Now York ABrooklyn, U. 8. A.

844 South State St. arti Harrison
CHICAGO, LLL.

DR J. KULIS

G TDO UO AB MOTt BV, V AKV UI W BC PAIU11MOAL

Jei teip, tai pjūklo** ant Auburn ulyczloe arba ant $įrd id. prieazat szv. Jur
gio bažoyczia. Eotail dideli, turi dvi
alles, gražioje, (amiaje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieigai liotuviszka baš
nyczia.
Lotu prekes nuo $900 ir augsz- cziau.
Szte (olai už metu bus verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardayimo. PasiskubtBklte.',kaa norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra tu ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:
A. Olszewskis, 924 83rd st. Feliz J.Wsngierskl, 8187 8. Morgan st.

J. M. Tananevlczla, 3244 8. Morgan si

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
- Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėj’ęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
z 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, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubSgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnžjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistoj imą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strčnose, inkstų ar puslčs ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
***
J ' .
’ '
;
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas muš prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą«
■ X

OfllMS atidarytas kožaę dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietų Ir vėl
nuo 6 iki 7 vakare. Nedollom Ir šventadienom nuo 10 iki 12.

Chicago IVIedical Clit-iic

rCHICAGO, m:

arti Harrison ui.,

34! S. State Street,

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.;
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių
nieką, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas ągvo ligą, prie D-ro
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame*kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir būna linksmas ant visados.
c
v
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bądu su tokia pasekme Dro E. C. Col-;
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?
'
'
'
;
; '
Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei
škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Institufo daktarų, kurių niekur
kitur nėgąjima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
iMgydyta nuo
tirtu nuo
iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika sunkios moteriszkos vidurines
IrreumattsmoM tos ^Son^ams»ta^ matyt iš daugybės padėkavonių ligos.
#
u žabte n ėjusios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam InM. VIdicziene
j
jonTzabuk"vieze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, Weptwood,
N. Y.
bok 80, B'įįt(Jįu paduudame čion kelias:
Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manįs, prastos imonoi
Širdingų ačiū už tlgydymų manus nuo nerogullariikos mėnesinės, varginusios mane per e
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet
veltai ir tik kada aprašiau savo ligų jum* tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai ĮSgljau. imdama tuos vaistua^až ku
riuos aflmciu Temis tai lirdinga podėlrnvonj
. T. Vyalocklenė.
,
78 Saratoga fet,
Coboee^i. Y.

Dauggr.lit Profesoriau Ir Spsclslistc:
Su linkima iirdzia pametu Tamiatai. kad
e* i u Titai (veikai ir liamai nuo rrumatlimo
Ir įtrėaose. kurie ratnc teip būvu tuvarfiae,
kad vos paėjzu: perleidau deug daktarų vaAnu«ių tave ipecialiitais. bet ria be naudkx.kol
nedasiginiau apie Jų»ų panųjį Inttltutv per
kurį pilnai atgriebiau tave (veikatf. ni K| etiu dėkingas i* ilrdiei Drul E. C. OolUat. ve
lydamas pas Jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis.

Augustas Bokla,
1445 Hudson SL.
AUegbeny City. Pa.

Mielae ProlMoriab:
Pranokiu Tamistal.jog estu pasveikę* ii Ugoe, nuo kurio* mane gydėte — pertenkant
ilaplnimo, uždegimo pūslės, lytiško, silpny
bės, nubėgimo sėtnens. nemigos, nervlėkumo,
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpuėiimo
kaip yra apraėyta Jųsų knygoje ant pusi. M
Vadovas į Sve katf. Jųsų specialiikl vaistai
mane galutinai ilgydė ir dabar džiaugiuosi iŠ
aavo laimingo ėeimvniėko gyvenimo Dėl artymo meilės noriu Sitų pagarsinti apie tai savo
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti aavo
sveikatą ir bųtl laimingais.
Fr. Mandinas,
*
Box 825,
M y stlc, lora.

Skaitytojau, jei tau.niekš.n«$įa.gelbėj0 nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.: Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų,
N u be gi m o sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaiyo
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute 3U pastebėtina pasekme ir greitumu.
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangutao, Geltligės^ Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių —zvelytina kreiptis tuojaus® į Šitą
Institutą, čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šjyikis ti
kros pagelbos.
...
Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOcStampoms persiuntimo kaštams, a apturėsi Prof.
Dro D. C. knygą, 128 pusi. ,,Vadovas « Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų.. Toji knyga yra
naudingi kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.
Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali boti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS,

Keltai MllU, 140 W.

04.11 St, Utį York Cit!,

./I

H. Y.

