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Tuom tarpu, dėl nedorų lyj pasilikti ir ji bus į karę ne nuo duonos kepimo, bet rint kaip kurie kalba, buk du 7) Išskirstymo į vienseĮ
padarė, vis dar laiko urėdus.
už visą sanvaitę; sanvaitęi vaiku ugnyje likusiu. Iš džius.
Platinasi Maskolijoj visoki darbų caro tarnų, Maskolijos įtraukta.
paskalai. Sykį laikraščiai įtekmė, kaipo civilizuotos vie Suvienytų Valstijų randas algos turi būti mokamos ne kur kilo ugnis, nėra dar kaip 8) Sargybinių panaikini
Revoliucija Maskolijoj. garsina, neva pasėmę iš išti špatystės, puola. Paniekos stengiasi sulaikyti karę ir su mažiau kaip 9 rubliai.
reikiant paaiškėję.
mo ir pašaukimo tieson visų
Pereitą sanvaitę revoliuci- kimo šaltinio, kad caras su žodžius vien girdėti caro rap- taikyti nesutinkančias puses, 3) Kad butų panaikinti vi Iš kalėjimo, draug su Gal žmonių skriaudikų ir krašto
jonieriai nugalabino net du tinka ministeriais padaryti dui visuose kraštuose. Su bet su tuom eiųą ne lengvai, si darbai, kurie dirbami ati> vanausku,paleisti du žydu — plėšikų.
svarbiu caro tarnu. Seba- durnos demokratų partijos ta panieka turi rokuotiesi ir kadangi jau kraujas pasipy dirbus darbo dieną.
Matus ir Scerskis ir J. Guba- 9) Monopolių panaikinimo.
s topoliu j likosi nušautas loc- atstovus, tai vėl kad su ka randai. Antai Anglijos ran lė ir už-jį reikia ^atlyginti.
4) Kad darbdaviai nevary vičiua iš Pasvalio.
Gubavi10) Lietuviškų mokyklų į<
nanie sode viršininkas Juo riumenės pagelba nori durną das, kad parodyti savo pri Viename mūšyje krito tų darbininkų dirbti kitokių čiui buvo sakiusi policija, taisymo, kuriose mokytų lie
dųjų jūrių kariškos laivynės, išvaikyti ir paskirti, bet jau lankomą carui, rengėsi į San Salvadoro? kariumenės darbų, kaip tik tų, kuriems kad reiks sėdėti 3 mėnesiai, tuviai.
admirolas Cuchnin, už jo ant kitokių pamatų, naujus Kronstadtą siųsti dalį savo vadovas, jenerolas Rogalado, yra pasamdyti. ■:
)< bet pasėdėjus 5 dienas, gu 11) Įsidėmėti tai, kad že
žiaurumą visų jurininkų ne rinkimus. Nauji rinkimai laivynės.- Bet tam paciprie- bet jo kareiviai mūšyje visgi
5) Kad darbdaviai negalei bernatorius jį paleido.
mesnioji policija,liepiant gu
kenčiamas. Šovėjas, atlikęs butų pastatyti ant pamato šino Anglijos žmonės, o prieš pergalėjo priešas.
tų atstatyti nuo vietos darbi
bernatoriui, terp musų plati
savo darbą, pabėgo, bet matė visuotino balsavimo.
žmonių norus randas Angli Užgimė revoliucija ir Pie ninkų, pirma jiems apie tai Iš Aluntų, Ukm. apsk.. na atsišaukimus, kuriais nie
admirolo tarnai, kad jis bu Gal' atsieis neužilgio ant joj nedrysta eiti. Atsiėjo tinėj Amerikoj, respublikoj nieko neapskelbę.
Valstiečiai .nusiuntė du kinama durna.
vo jurininko drabužiuose. tokių pamatų pastatyti rinki todėl sulaikyti jau parengtą Brazilijoj, ji užgimė provin 6) Kad darbininkų šeimy nutarimu savo atstovams Pe Visi reikalaujame, kad šie
Iš syk manė, kad šovėjas bu mus, bet tąsyk randas ir ca į kelionę Maskolijon laivyną. cijoj Matto Grosso. Išsių noms butų duodama dovanai terburgan:
musų nutarimai būtinai bu
vo persirėdžiusi jurininku ras teipgi nieko nepelnys. Tuom tarpu Maskolijos vi sta prieš revoliucijonierius vaistai ir užmokama gydyto I. Męs, Kauno gub. Uk tų įvykdinti. Jus, musų išmergina, bet paskui pasiro Juk prie visuotino balsavimo, duriuose vis didesnė netvar kariumenė likosi sumušta. jui.,
mergės apskr., Aluntų vals rinktiejie, stovėkite už musų
dė, kad tai buvo tikras juri jeigu administratija į rinki ka, maištai apima vis dide Revoliucijonieriai, sumušę 7) Kad susirgusiems dar čiaus žmonės, susirinkę bir reikalus tvirtai, męs gi, kaip
ninkas, vyriškis, o ne mergi mus nesikiš, nėra abejonės, snius jęs plotus. Prasideda rando kariumenę,traukia ant bininkams butų mokama al želio 5 d. valsčiaus raštinėje vienas žmogus, jus paturėsi
na. Tą pačią dieną Čuchnin kad išrinks dar daugiau dar jau vėl štraikai ir jie apėmė krašto sostapile^ miesto Rio ga: pirmojoj eauvaitėj — vi ir pagalvoję apie tai, koks me.
pasimirė. Kaip jis buvo net bininkų atstovų, o tie reika jau daug dvarų.
Laukų de Janeiro. Jų! gerai apsi sa, antrojoj — pusė, trečio- dabar sunkus gyvenimas, iš Po tais nutarimais yra pa
jurininkų nekenčiamas, ge lauja daug daugiau negu de darbininkai nenori dirbti ginklavusių yra <0000.
randame reikalingu:
joj — trečdalis.
sirašę 80 vyrų.
riausiai parodo jau tas, kad mokratai, kurie, dėl nuolan prie laukų nuvalymo, reika
8) Kad už štraiką niekas, 1) Išreikšti neišsitikėjimą
,L.U.’
ITancuzfjn.
jurininkai Baltiko jūrių lai- kumo ir mažų reikalavimų lauja ne vien ekonomiškų pa
ar šiokiu ar tokiu budu, ne dabartinei valdžiai ir reika
Iš Minsko.
vynės atsisakė dalyvauti žudo įtekmę, kuri iš pradžių gerinimų, bet ir politiškų.
lauti, kad kuoveikiausiai at
Prancūzijoj pūdas i)erkra- nukentėtų.
aievmaldystėj už vėlę užmu buvo kur kas didesnė negu Užganėdinti visus reikalavi tinėjo provą eficiero žydo 9) Kad už. štraikuojamąjį sistatydintų ministeriai.
Berželio 26 d. pakraštyje
2) Kuogreičiausiai panai miesto policija rado spaustu
što admirolo. Reikia many dabar. Jeigu gi randas kiš mus dvarponiai negali, ka Dreyfuso, kuris buvo sūdo laiką butų užmokėta* pilna
kinti mirties bausmę.
ti, kad užmušystata buvo tai tųsi į rinkimus, jeigu stab dangi siūlai politikos ne jų nuspręstas į palaisymo ko- alga.
vę, kurioje spauzdino sočiai
3)
Duoti
visišką
amnestiją
kerštas už žiaurumą. ' Ar dytų laisvę rinkimų, tai dar rankose.
revoliucionierių
proklamaci
lioniją ant Velnio salos už Be to, Vilniuje štraikuoja
kerštas tas apart to turėjo ir labiau suerzintų žmonis, rin Pasipriešinimų
kareivių pardavimą prancūziškos ka darbininkai kaip kurių spau visiems dėl politikos ar šio jas. Suėmė vyrą ir moterį.
kiu ar tokiu budu nusikaltukokią politišką prasmę, sun kimai gal visai nea tai butų, pereitą sanvaitę tiek atsitiko, riumenės paslapčių. Jo už stuvių ir fabrikų.
Iš SenapHės, Suvalkų g..
siems.
ku pasakyti.
tarėjai,
garsus,
jau
pasimiręs
Vilniaus gub. esą išviso;
bet kiltų tikra kruvina revo kad visų ne suskaityti nega
Antra užmušysta, pasieku liucija visoj Maskolijoj, ku lima.
Kareiviai stato jau raštininkas Zola, pulkinin valdžios žemės 315,800 de-i 4) Žemės dalykus išrišant, Gegužės 15 d., kaip rašo
si arti caro stovintį jo tarną rią jau negalima būt suval teipgi politiškus reikalavi kas Picąuart ^ikosi teipgi šimtinių, iš to žemės ploto: mi reikia imti priverstinai žemę „V. Ž.”, valdžiai leidus, įsi
atsitiko Peterhofe, kur caras dyti. Todėl nesinori tikėti, mus, jau nepasiganėdina vien nubausti. Tupm tarpu da škų esą 257,476 deš., pievų, nuo dvarininkų, užmokant kūrė lietuvių „krikščionių”
dabar gyvena. Čia, sode li kad randas dabartinę durną geresniu maistu. Jie atsisa bar pasirodė, jog dokumen dirbamosios žemės, malūnų už žemę tiek, kiek ištikrųjų draugija vardu „Žiburys.”
Tos naujai įkurtos draugi
kosi užmuštas caro ypatos vaikytų. Jis juk vien da ko šaudyti į žmonis ir reika tai, ant kurių pasiremdamas, žemės ir t. t. — 11,996 deš.„ ji verta.
jos
žmonėms visųlabiausiai
5) Padėti į vienasėdžius iš
sargybos perdėtinis, genero bartinę gali už nieką laikyti, lauja laisvės visiems Masko sudfts Dreyfusą nubaudė, bu ežerų, kur žuvys gaudoma,
rūpėsią:
„padaryti lietuvius
las Kozlov. Užmušėją suė vilioti ją, kita jau, turbūt, lijos žmonėms.
Nepaklu vo kares miuisferijos sukla- išviso — 10,335 dės., tyrlau siskirstyti.
mė, bet kas jis yra, to nesn- nesiduotų savęs už nosies va snumo dvasia pasiekė jau stuoti. Žinoma, sudfks Drey- kių — 35,973 deš.. Pelno iš 6) Suvaldyti visoki virši gerais lietuviais ir gerais ka
sekė. Jenerolas Kozlov li džioti.
fusą išteisino; , sugrąžino jį į vįsos šitos žemės vyriausybė ninkai, kurie nežmoniškai el talikais.”
net kazokus.
giasi ir visaip-kaip skraudžia Tam tikslui draugija keti
kosi užmuštas prie daugelio Užrubežių laikraščiai plati Netoli Peterburgo, Gatči- kariumenę už pulKlntnką; jo gauna 1,243,670 rubk.
na kurti kaimuose ir miestuo
valstiečius.
i žmonių, susirinkusių sode na visokius paskalos apie noj susirinko kareivių atsto gi užtarėją, pulkininką PicIš Kauno. .
7) Visiškai panaikinti mo se įvairių rųšių lietuviškas
klausyti muzikos. Sodas tas Maskolijos padėjimą. Pary vai ir, kaip laikraščiai garsi ųuartą, už užtarimą už Dreymokyklas, taisyti vakarais
yra prie caro rūmo, remiasi į žiaus laikraščiai pagarsino, na, Į nutarė sutverti tvirtą fusą išvytą iš ' kariumenės 22 d. j birželio, Kaune, Se- nopolius.
jo ir jenerolo Trepovo gyve jog dabartinė netvarka Ma- kareiviiporganizaciją, kurios priėmė atgal jau jenerolu. namjame mieste, susekta vie 8) Pradedamosiose ir vidu vyrams ir moterims pamoky
nimą.
skolijoj gali pagimdyti įsiki turėtų randas klausyti. Ji Savo laike ypač klerikališkie- ta, kur buvo dirbamos bom tinėse mokyklose imti moky mus, skaitymus ir įvairius
Susirinkę sode matė jauną šimą kitų viešpatysčių į Ma- remtų žmonis prieš visus ne jie veik vigo svieto laikra bos. Išviso rasta 4 bombos; ti lietuviškai; mokytojais to mokslo pasikalbėjimus, kurti
vyriškį darbininko drabu skolijos reikalus ir buk ca teisingus rando pasikėsini ščiai nė vieno sauso siūlo ne viena buvusi jau, kaip rei se mokyklose turi būti pa knygynus, taisyti teatrus,
chorus, bažnyčių giedojimus,
žiuose, kuris, pamatęs jene- ras meldžia tokio įsikišimo mus.
paliko ant Dreyfuko. Tuom kiant, Sutaisyta; be to, paim tvirtinami ir lietuviai.
*
rol'ą Kozlovą, išsitraukė iš ki- kaimyniškų viešpatytčių, tai Rods kaip iki šiol, dar su- tarpu, kaip dabar pasirodo, ta iš ten ne maža bomboms Išdėstę šitokius reikalavi vakarus, kur butų dainuo
šęniaus fotografiją ir ją suly gi Austrijos ir Vokietijos. sibuntavojusius kareivius iš tas žmogus nekaltai 15 metų taisyti materijolo. Žmogaus mus, nekantriai lauksime, jama, muzikos, griežiama ir
kad butų įvykdinti. Jeigu t. t.
gino su jenerolo išveizdžiu, Suvaldyti Lenkiją ir Lietu tikimiems pasiseka suvaldy kentėjo.
nė vieno nesuėmė.
' x
Be to, draugija dar šelp
durna
to negalės padaryti,
prisiartino prie jo ir paleido vą butų atsiųsta Vokietijos ti, bet nežinia, ar ilgai teip
Kauno gubernijoje val
sianti
vaikinus, kur bus ga
kelis Širvius, kurie gerai pa kariumenė, o Mažrusija butų bus. Jau dabartiniai karei
džius miškų yra 147,827 de tad męs saviškai imsime da
bus
„visose
mokslo šakose”,
taikė teip, kad į porą minutų pavesta Austrijai; maskoli vių Įtasipriešinimai.yra netošimtinės; ariamosios žemės ryti, už vis labiau mums yra
darbais ir pinigais paturė
jenerolas pasimirė. Šovėjas ška gi kariumenė, kol dar ki, koki buvo pradžioj. Da
— 10,687 dešimtinės; ežerų reikalinga laisvė ir žemė.
sianti „tautiškai-krikščioniPo
tais
reikalavimais
pasi.
stengėsi pabėgti, bet jį sulai klauso rando, butų išsiųsta į bar jau jų reikalavimai daug
Iš Vilniaus.
kur gaudo žuvis — 1,830 de
škąją laikraštiją ir spaudą”,
kė kunigaikštis Andromirov vidurius viešpatystės suval svarbesni.
Pildantysis Vilniaus guber šimtinių. Viso pelno iš vi rašę valsčiaus įgaliotiniai.
steigsianti
seniems ir elge
ir perdavė policijai. Jo ki dyti maskolius.
Visokiuose kraštuos^kai- natoriaus pareigas leido išlei sos šitos žemės ploto ir ežerų Šitie reikalavimai surašyti toms prieglaudos namus, nušeninėse rado ne užmušto je Ar“ iš tikro caras tokius miečiai užpuldinėja ant dva dinėti Vilniuje du nauju suimama per metus 675,780 tų valstiečių, kur turi žemės,
nerolo fotografiją, bet Tre mitrius turi, sunku įspėti. rų, degina ir plėšia dvarus laikraščiu: vieną lietuvių kal rublių; apmokėjus visiems yra turtingesni ir kurių ran sikaltusiems gi vaikams pa
povo; taigi aišku, kad jis no Bet ar Austrija ir Vokietija net caro tarnų. Apgynimui boje. Naujas lietuviškas laik galams, dar lieka 582,340 ru kose visas valsčiaus valdy sitaisymo namus.
mas. Antrą nutarimą pada Tokiu budu turėsime Lie
rėjo užmušti ne Kozlovą, bet panorės iš ugnies carui bul dvarų kareivių nepakanka, raštis eis sykį į 2 aavaiti ir va- blių grynojo pelno.
rė Aluntų valsčiaus bežemiai tuvoje ne vien tik jau kelioli
Trepovą. Nugabentas į poli ves graibyti, reikia abejoti; ypač kad išsiųstos mažos kar dysis ,,Jaunoji Lietuva”; at
ka metų įsikūrusį šelpti ei
ciją, jis atsisakė pasakyti, net tąsyk įsikišimas į Masko eivių dalys, gal iš baimės, sakomas jo redaktorius J. Pa- Iš Kupreliskių, Kauno g. ir beturčiai.
nančią
mokslus jaunuomenę
kas jis yra, pasakė vien, kad lijos reikalus galėtų neapsi paprastai pereina į žmonių keturis, o leidėjas inžinierius Berželio 4 d., saulėj lei Tas antrasis bežemių ir be
„Žiburėlį
”, bet ir neseniai
priguli prie socijal-revoliuci- mokėti, jeigu caras dalį LenJ pusę ir veikia tą patį ką ir K. Puida. Laikraščio progra džiantis, į Kupreliškių mies turčių Aluntiečių toks nuta
užsidėjusį
Marijampolėje
jonierių partijos.
kijos atiduotų Vokietijai, o žmonės, kuriuos atsiųsti su ma: 1).politiško, ekonomiško telį atėjo apie 20 suvirš apsi rimas:
„Žiburį.”
Jenerolas Kozlov buvo per- dalį Mažrusijos Austrijai. Į- valdyti.
ir visuomeniško turinio strai ginklavusių vyrų’ kurie su II. Męs, Kauno gub.,
dėtiniu saugojimui caro ypa sikišimas į, Maskolijos reipsniai; 2) literatiški straips-. daužė monopolį; dalį degti Ukm. apskr., Aluntų vals
Dūma.
tos paskirtos kariumenės, bet lus Austrijos nerastų prita
niai ir feljetonai; 3) kritika, nės, susidėję į maišus, išsine čiaus, bežemiai ir beturčiai,
Vidurinė Amerika.
susirinkę
birželio
6
d.
vienon
politikoj nė jokios rolės ne rimo slaviškų Austrijos tau Vidurinėj Amerikoj užgi pedagogika, filologija, ir 4) šė; paėmė teipjau ir visus pi
Musų atstovai turi prisius
lošė, todėl nebuvo nė didelio tų, o be jų pritarimo negali mė karė terp respublikos apskelbimai.
nigus, rastus monopolyj, už kuopon, arti 80 vyrų, ir ap tas paskutiniomis dienomis įreikalo varyti jį į geresnį ma bent kariumenės siųsti. Guatęmalės, Hondūras ir Daktarui P. V, Fostovičiui rašė knygoj: „Mirskan kapi- svarstę savo vargingą gyveni vairios įtalpos rezoliucijas ir
Įsiveržimui gi vokiškos ka San Salvador. Mat Guate- •Zagorskiui leistu su jo atsa talan paimta 80 rub. 40 k.” mą, visi, kaip vienas vyras, nutarimus sueigų Lietuvoje,
svietą.
Už pavyldingą privesiu čia
Užmušimas jenerolo ir da riumenės į Lenkiją, Lietuvą malėj užgimė revoliucija komybe, išleidinėti Vilniuje Sujudę miestelėnai norėjo iš nutarėme reikalauti:'
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linti nuo vietos Goremikino
Paskui į karę1 įsimaišė ir res
ministeriją, tik nežino ką jos sro visi bijosi, todėl nedrys publika San Salvador, ku bernatorių, prašydamas, kad prasišalinti ir tik ištolo žiu 3) Mirties bausmės panai apsvarstyti pavargėlių šelpi
mo klausimą, pripažinome,
vietoj paskirti. Tie, kuriems ugnį kurti, kadangi nieks ne- rios kariumenė įsiveržė į nurodytų, - kaipnbraųgi yra rėjo į lakstančias pro langus kinimo.
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gal
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timo, gerovės ir doriško išsinuo tos garbės atsisakė, ka
eivių tų yra 50000. 16 d.
dangi dabartinėse sanlygose jas teip ekonomiškai nupul liepos Salvador kariumenė tinio mėsos k rito, fu neatsilie kių sodžių, nepertoli nuo Ku budu prieš vyriausybę nusi plėtojimo ir pašalinimui kaip
kurių priežasčių, stumiančių
ne lengva ministeriams, koki tų, kad atsigriebimui reiktų turėjo smarkų mūšį su Gua- pia ir ant kari atpenės maiti preliškių, išėję iš miško 9 vy kaltusiem?.
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6) Teisingo terp bežemių 1) Visiškos amnestijos po
kad ministeriams reiktų atsa
viena Costa Rica respublika,
rui suvaldyti jo ukėsus, ge
1) Kad kepyklų sSkinkai Birželio 19 d., miesto da
kyti ir ųž caro ir jo giminių rai apsvarstys visas pasekmes kitos gi respublikos viduri
lyje vadinamoj „Senamies ir mažažemių žemės padalini litikos prasikaltėliams.
neverstų
darbininkį
Aspii
2) Autonomijos Lietuvai
darbus.. Todėl Goremikin ir įsikišimo. Turbut carui vie nės Amerikos eina prieš Guadaugiau duoųės, klek yra čiu”, kilo didelis gaisras. Su mo, kuri bus atimta už tei su seimu Vilniuje, išrinktu
singą
atlyginimą
iš
dvarinin

jo draugai, kurie dangiąu nam reiks išsrėbti visą- triu- temalę, bet; kaip mano, ir paprastai paskiriama.
degė 10 namų. Žmogus, ro
® Maskoliai blogo negu gero bą, kurią išvirė jo tarnai.
Costa Rica neilgai galės ša 2) Kad alga butų mokama dosi, nė vienas nesudegė, no kų ir didžiažemių valstiečių. lygiu, visuotinu, tiesiu ir
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daptu balsavimu, be tautos, lias dešimtis tūkstančių rubl.. jo? apyvarta. Kiekvienam, Ryman tfėtuvftims jieškant per pusę, nežiūrint į tą, kad Kad jus dar nenustosite gie gražus pulkelis, apie 70—80
lyties ir tikėjimo skirtumo. Yra tat nemaža jau suma, turbut, žinoma, kad geriau teisybės, ik® išriktųjų apverk lietuvių daugiau s yra ir kad dot lietuviškai, tai dabar u lietuvių, daugiausia - jauni
mo. Pirmeėdžio vietą užėmė
8) Mirties bausmės ir aš bet jai dar toli nuo tos su siai yra pirkti užsimokant tinas padlįima# yra lietuvių, per tiek metųekriaudė ir per procesijų neturit, nė supi
p. K. Tumosas, kuris, atvė
triosios apsaugos /panaikini mos, už. kiek visiems guber tuojau grynais pinigais ir turinčių tokiąudvasišką val sekiojo juos, neleido mokytis cijų, o gtait tai ir mišias
nijos ūkininkams reikalinga kad juo kas daugiau perka, džią, kokta yra (Vilniaus vys poterių ir melstis lietuviškai, stosiu laikyt, aš jums visoko ręs 'susirinkimą apie 9 valan
mo.
4) Atidavimo bežemiams ir yra visokių ūkių prietaisų ir juo pigiau jam'‘ftu’e’džiama. kupystėj. ji- Jom Ekscelenc’la bet liepė lenkiškai, nors jie pridarysiu. Jus nežino!, kas dą, perstatė kalbėtoju p. K.
mažažemiams valstiečiams iž padarų. Jeigu visos guber Taigi, sakysime, jeigu ir da labai populiardkas žmogus, nesupranta. J.« E. gražiai aš esiu, tai dabar žinosite, aš Pilėną. Kalboje savo p. P.
do, vienuolynų, bažnyčių ir nijos ūkininkai pirktus! pre bar tas Kauno Sindikatas tu moka meffiai kalbėt ir labai jiems įkalbinėjo, kad jie nie joms duosiu tai duosiu.’’ ragino klausytojus « organi
didžiųjų dvarininkų žemės. kės iš vienos kurios sankro rėtų didesnį kapitalą, prekes daug žadar-betf! vis tik žada, ko nedarytų bažnyčioje, kad Žmones ir kaimynus kunigus zuotis ir rištis į draugystes,
5) Ypatos ir buto nepalie- vos, tad toji sankrova butų, galėtų pirktis iš fabrikų už nes faktiškai Uaip skriaudė savaime nieko nedrystų įves ir kitus Šim. gazdina praga užtėmy damas, jog - vietiniai
rasi, didžiausioji visoje vai grynus pinigus, - todėl ir pi lietuvius,.-tripliV tebeskriau- dinsi ir kad atvažiuotų kle- ru: ,, Jus iš pragaro neišeisi lietuviai gana ilgai snaudė,
čiamybės.
6) Žodžio, spaudos, susi stybėje. Bet tokios sankro giau gautų: pigiau pats jdžia, platindamas per bažny- bonas, sakydamas; „Kaip at- te, sako jis, švenčiausią išne- nes net nuo 1902 m. ir kad
rinkimų, sąjungų, štraikų, vos nėra. Ikišiol į. Kauno pirkdamas, galėtų pigiau ir čią lenkystę, apie ką liudija važiuos jūsų klebonas, tai vožijat”. Mat kaip tik užinto butų jau laikas pabusti ir
Iliu
kilnojimosi ir vaisbos laisvės. Ūkininkų Draugiją yra pri kitiems parduoti; jeigu dide patys lenkai, nbs štai ką rašo kaip padarys, teip bus.” Nu* nuoja lenkiškai, o lietuviai ruoštis prie darbo.
lenkiškam
*
„Przegląd
Katosnę
turėtų
apyvartą,
taigi
važiavo
ir
klebonas,
nebuvęs
gieda lietuviškai, Šim. tuoj, struodamas kovą žmonių su
7) Nuolatinės kareivijos sidėję labai mažai Kauno gu
panaikinimo ir visos liaudies bernijos ūkininkų, ypač- gi kad daugiau visokių daiktų licki” kun. ciStanislovas Ma- dar nė karto pas J. E.; bet kuogreičiausia uždaro Sabe, persenusią ir jau senei nie
valstiečių dalis. Pirktis iš išparduotų, tad daugiau pats ciejevičius, straipanyj „Pan ar teip stojo, kaip žadėjo J._ tissimus. Prieš Sekmines vie kam netinkančia maskoliška
apginklavimo.
.
8) Sutrumpinimo
darbo Draugijos visokių prekių at pirktų visokių iš fabrikų Milewski zabraJ gloe” nr 10 E ? Anaiptol. Jo Mylista tei ną nedėldienį keli samdomi valdžia, kalbėtojas stengėsi
eina gana daug žmonių, kur- daiktų ir daugiau perkant, šių metų: *H-Wszystkim nam, kės tiktai pavelyt pridėt prie girtuokliai, atėję zokristijon, atkreiptLausirinkusių atidą į
dienos iki 8 valandų.
. • 9) Atidavimo teiaman visų kas daugiau, negu yra į Dr. žinoma, didesnis butų nulei nie z plotkir brukovrej znają- lenkiškų lietuviškas pamal klausė kn. Šimeliuno, kas reikalingumą įkūrimo Londo
žmonių kankintojus ir žudy prisidėję; bet visų tų pirkė džiama jam ir procentas. Iš cym naszego Pauterza, wiado- das, tik nežinia kada, turbut jiems daryt, kad lietuvės ne ne kokios nore politiškas
tojus. Seka daugumas para jų, palyginus, kiek yra ūki viso ko matyti, kad didžiau domo, že X Eet Pasterz nasz po mišparų, kada jau žmonių duoda giedot lenkiškai, tai draugystės, kurios mieriu
ninku visoje gubernijoje, sia naudar yra dėtis į tas bez halasu i reklamy więcej nebėra bažnyčioj, nes laike kun. Š. patarė jiems ismest butų šelpimas visokio tauti
šų.
Atstovas Č. Milvydas, ber bus tik labai mažiutė dalelė. draugijas, kurios yra stipre zdzialal dla polskošci na Li- pamaldų, neatėmus lenkiškų, lietuves ir „lomkų”; bet jie ško judėjimo, slenkančio
želio 8 d., gavo šitokį tele Kodėl gi teip nedaug turi ši" snės, turi daugiau žmonių ir :wie w ciągu 2 lat niespelna, trūksta išminties, kaip pridėt to nepadarė, tik atėję prie prie įgyjimo Lietuvai dide
Bet ar niž p, M. w oiągu calego . žy- lietuviškas. ,,Nieko, pasakė ,,lomkų”, pradėjo spiaudyt a- snės politiškos laisvės. Už
gramą iš Šiaulių: „Mokslo ta Draugija žmonių? Terp didesnį kapitalą.
šeip,
ar
teip
kalbėsim,
reikia wota swego./ Tai va, kuo y- J. E. išeinant, [nieko negali kysną giedančioms lietuvai baigęs savo kalbą, p. P. už
apskričio globėjas privertė ko kito, pirmučiausia dėl to,
sakyti
teisybę,
jog
stipriau
 ra dėl lietuvių vyskupas ir ma atimt,* tik. galima pridėt tėms. O vandalizmas! ir tai klausė susirinkusių, jeigu
gimnazijos direktorių Šu kad įdėti šimtą rublių ne
meiką atsistatydinti. Atsi kiekvienas išsigali; antra, sia Kauno gubernijoje drau dėlto nėra ko > stebėtis, kad ir dar, antrą vertus, reikia kur? Bažnyčioje.... .Buvo kurie norėtų prisidėti prie
kreipkite su kitais atstovais nedaug kas težinojo, ypač iš gija yra Kauno Sindikatas; Jo Mylista ne tik ką neliepia žiūrėt, kur ,,przewaga”. Ir Gelvoniečiai atvažiavę skųstis sutvėrimo užmanytos drau
lietuviais į žmonių švietimo sodiečių, kas ir kaip priima todėl ir žmonės, kurie yra į įvest pamaldų lietuviškai gry teip tas teisingiausias reika pas J. E., bet nieko nepešė gystės, kad rankas pakeltų.
ministerį ir reikalaukite,kad ma į Draugiją; pagalinus, tą Sindikatą prisidėję, reikia nai lietuviškose ir maišytose lavimas, pradėtas nuo šv. Ka Gelvoniečiai dabar labai ne. Rankas pakėlė apie 25.
Šumeika paliktų ant vietos. musų žmonelės mažą dar tu manyti, didesnę turi naudą. parapijose, ką tačiaus kaipo lėdų, likosi balsu šaukiančių apkenčia kn. Š. ir visai jo ne- . Tada kun. Matulaitis, iš
Jo taktiškumu Šiauliuose ri išmanymą apie įvairias Kas nori prisirašyti į Kauno vysk u pas,'kuriam rupi Dievo jų girioje. Tas pats gi Jo guodoja, kalba kaip lygus su vedžiojimų kalboje nesilytėbuvo sustabdyti bruzdėjimai draugijas ir bendroves ir ne Sindikatą, turi |nešti vienu garbė ir išganymas pavestų Mylista, bijantis teisingiau lygiu, bet ne tik gelvoniečiai damas, išreiškė, kad ant kiek
kitose gimnazijose ir jam įti supranta, kaip reikiant, ko kartu įdėlio mažiausia 25 rb. Jo globai avelių, turėtų pa sių permainų reikalaujant ir kitose parapijose, kaip va: jisai iš kalbos p. P. galėjęs
ki vietiniai gyventojai, noris kia yra iš visokių draugijų ir dar 2 rb. 50 kap. įrašomų daryt, bet dar visokiais bu lietuviams, visai kitaip elgia Žasliuose. Užintonavus Žas spręsti, draugystė busianti
iš pradžios kitaip į jį atsineš ir sau jungi} nauda. Kalbant jų pinigų. Kaip kiekvienos dais trukdo, ar tai skirdamas si tose grynose lietuviškose liuose per šv. Jurgį kn. Šime- demokratiškos pakraipos ir
davo, apie ką gali liudyti apie draugijas, kokią gi nau kitos draugijos, teip ir to kunigus nemokančius lietu parapijose, kur kunigai len liunui po pamokslo „Aniol jis ypatiškai tokiai draugy
miesto durna ir tėvų taryba. dą turi tie, kurie yra prisidė Sindikato žmonės, gauna viškai, ar tai kategoriškai už kai nori už vest lenkiškai. Ir Pališki”, o ne Aniuolas Dievo stei nepritarsiąs, kol nepamaję,* sakysime, nors į Kauno pirktis savo sankrovoje išly gindamas. Ne kas kitas, o teip:kn. Glodeniui, važiuojant apreiškė”, žaslietės net į kle. siąs programo draugystės.
Aš užtikrinu. Kriečin.”
gub. Ukininkų Draugiją? ginamai pigiau, negu iš kitų tik J. E. paskyrė kun. Saro- klebonu Strunaičiuose, kur boniją atsiginė ir čia teip pa. P. ant to jam atsakė, kad
Mokesčių rinkimas.
Apie tą dalyką pakai- sankrovininkų, ir pirkdami, sieką Kliuščiofaysna, visai ne pamaldos buvo atliekamos sveikino jį: „Buntovščiko tu programo jokio da nėra ir
Iš Gulbinų ir Čypėnų val besime kiek plačiau. Kiek- gerai žino, kad čia jų niekas mokantį liettfriškai, nors vi prie kn. Racevičiaus lietuviš šmots, tu Gelvonyse subunta kad išdirbimas tokio progra
sčių (Ukm. apšk.), praneša, vienas paprastasai pirklys, nenorės apgauti.
Be to, zituodamas, Užvedus kuni kai, užteko tik užvažiuot pas vojai visą parapiją ir čia at mo prigulės, sulyg subrendi
•kad pristovas Šu sargybiniais suprantamas daiktas, nori kaip kiekvienos kitas drau gams apiė tai šheką,liepė kun. J. E. pravažiuojant per Vil važiavęs buntavoji.” Per iš. mo, nuo pačių žmonių. Kn.
važinėjąs po kaimus ir ren kuodaugiausia iš savo amato gijos, teip ir Kauno Sindika BorodiČitff sakyt pamokslus nių, ir paklausinėt, patikus pažintį kn. Šimeliunas reika. Matulaitis tada kalbėtojui
kąs nuo žmonių pernykščių užsidirbi, kad išsimaitintų to žmonės turi sau pelną iš ne tik pėf atlaidus, bet ir ant kelio bobelių, ar jos mo lauja giesmininkių, kad jos .užtėmijo, kad anas, raginda
metų mokesčius; gazdinąs pats ir išmaitintų savo šei ta, kiek grynų pinigų, išmo šeip švfehtotflis dienomis. ka lenkiškai, kad užvest gry prižadėtų neit giedot lietuvi mas žmonis prie skaitymo,
žmonis, pasikviesiąs dragū myną ir dar sanvaitei trupu-, kėjus visiems galams, užsi Kun. B. tyolelko paskyrė vy nai lietuviškoj parapijoj pa* škai, sakydamas: „Jei neisi velyja jiems skaityti ir į bu
nus, parduosiąs gyvulius ir tį susidėtų skatiko. Kadan dirba pati draugija.. Tas skupas Druskinykuosna.nors maldos iš pirmos nedėlios per giedot, tai duosiu išrišimą, o siančią draugystę persikviet. t., jei nesumokėsią moke gi kiekviename miestelyje ta grynasai pelnas paskirstoma šis visai bemoka ir neapken pusę.
jei eisi, tei neduosiu.” Vie sti visokios pakraipos laik
snių. Bailiejie moka, bet kių pirklių yra labai daug ir terp Sindikato žmonių; skir čia lietufiškos' kalbos. Tuo Tas pats ir Gelvonyse. Kn. na iš giesmininkių K. V. iš raščius.
Tame jis (kuni
daugumas kitų atsisako da kiekvienas rūpinasi kuodau- stoma takiu budu: viena da tarpu gUkun. ‘! Čaglį Ir Taš- Šimeliunas, iš lietuvio, po nu sod. Kielekiemių teip prispir gas) su kalbėtoju nesutin
bar mokėti; prižada rude giausiai .išparduoti prekių, lis išmokama procentais, kuną paskydę f ištiutėjusias kirtimo uodegėlės lenkas, ra ta, prižadėjo, bet, žinia, daro kąs. Nėkuomet nedaleisiąs
niop, jei turėsią, reikiamuo todėl kiekvienam pirkliui kiek yra keno įdėta pinigų; parapijai
do atvažiavęs bažnyčioje vis teip, kaip darius. O! horren- savo parapijonams tokių
sius pinigus įnešti. Kiti gi reikia stengtis kuodaugiau- antra gi dalis išmokama pro Pernai žiemą Žasliečiai pa ką lietuviškai, bet norėdamas dum.... Argi dabar stebėti laikraščių kaip „Vienybė
griežtai atsisako, neturį iš ko siai patraukti pirkėjų, pi centais, kiek keno yra išpirk davinėjo prašymą, kad jie y- įtikti gr. Pliateriui ir lenkiš nas daiktas, kad yadovaujant Lietuvninkų” ir jai panašių
mokėti. ,,Ką jis mums, tas giau ir geresnes parduodant ta prekių. Juo daugiau kas ra nuskriausti, nes šuekančių kai valdžiai, nuvažiavo Vil tokiems apaštalams, nyksta skaityti, o skaitančius „be
pristovas, padarys?
Juk prekes. Tokios rungtynės turi įdėjęs pinigų ir juo dau lenkiškai visai nedaug —mie niun ir tuoj matyt gavo pa- dievobaimingumas, dora, o dievišką” „Vienybę Lietuv
karvių — sako — nevarys vadinasi konkurencija. Kon giau išperka iš draugijos stelis ir trys akaličios—ir tai, velyjimą užvest per pusę, nes platinasi bedievystė ir nemo ninkų” stengsis nuo ta atkal
parduoti; jeigu ir varytų, kurencija, kaip galite numa prekių, juo daugiau tam pri- nota bene, supranta lietuviš rėmės ant. J. E. parėdymo. rališkumas! O ar mažai męs binti.
tad nejaugi atsirastų tokių nyti, numuša kainas ir labai skaitoma iš grynojo pelno kai, tačiaus pamaldos atsilie Nereikia mat nė siuntinėt iš tokių lenkų karalystę po Lie Pilėnas ant to atsakė:
nedorėlių, kurie drystų pirk dažnai dėl konkurencijos pa procentų. Tie, kurie yra į- ka ant atmainos, vieną šven- tirt,nė žmonių delegacijų, nė tuvą platinančių turime? Ar „Kalboje savo aš apie „Vie
ti. Tegul pamėgina, jeigu sitaiso pačios prekės. Antra dėję tik 25 rublius, pasibai tandienį lietuviškai/ antrą gi prašymų su parašais, bet už* J. E. nežino apie tą? — Žino nybę Lietuvninkų” - jokios
nori.” Ikišiol dar, kiek gir vertus, visiems pirkliams pir gus metams, gauna vieną tik lenkiškai. J. M., perskaitęs tą teko tik pasikalbėjimo klebo* geriausia ir pažysta tuos ge nuomonės nepadaviau, nė
dėti, niekam už mokesčių ne miausiai rupi „kuodaugiau- procentą už savo indėlį, pro prašymą, pripažino, jog jie iš- no su J. E., nežiūrint dagi į radarius, kas jie per vieni. nebuvo reikalo man apie ją
mokėjimą nėra pardavę nė siai pasipelnyti’’ ir todėl jie centai gi už išpirktąsias pre tikrųjų yrii nuskriausti, ta energišką Gelvaniečių prote Tai dabar kįla klausimas, dėl- aiškinti. Tačiau kun. Matu
vieno gyvulio. Žmonės kal eina rungtynių ne kainas kes paliekama draugijos ka čiaus nežiūrint į tą, nė ant| ra stą, kurie važinėjo pas J. E. ko juos laiko lietuviškose pa laitis rekliamą padarė „Vie
ba, kad niekam neparduosią, mažindami; kokios kainos soje, kad įdėlis vis augtų di porto Žaslių klebono, patvir bet veltui.
rapijose? Dėlko Daugiuose ir nybeį Lietuvininkų”. Jeigu
nes parduoti patsai žemiečių imti pirkliai paprastai susita dyn, iki, tokiu budu, susida tinančio ir išrodančio tų rei Užvedus gi per pusę, kilo Nemoniunuose laiko k-us nenori, kad žmones ją skai
viršininkas užgynęs.
ria terp savęs ir susitarę, tų rys pilnas įdėlis — visas šim kalavimų teisingumą, dar ir bažnyčioje vaidai, nesutiki Vaškečius, Eisiškėj k. Gin tytų, tai nereikėjo apie ją nė „L.U.”
kainų jie nelabai mažina. tas rublių.
šiandien nieko negauna.
mai, kaišiojimai špigų po no. tautą, Šaltininkuose Buroką, užsiminti. Žinote juk, kad
Konkuruoti-su vienas kitu Prisidėti į tą Kauno Sindi Tas pats, kaip žinau,, ir Su- sims, spiaudymas ir riksmas, Gervėtuose k. Ramanaucką, žmogus, tai kaipi kūdikis:
Iš Gardino.
stengiasi pirkliai gudrybe, katą labai pigu.
Naujus miliškėj. Klebonas padavė Apie tą viską,man rodos, ge Karviuose Miniatą, ^Videmir- juo labiau jam ką daryti už
Gardino gubernijoje val- apsukrumu, mokėjimu įtikti žmones Sindikato valdyba raportą sausio 6 (19) d. šių rai turėtų žinoti J. E., tačiau kėj k. Gribaucką, Kazokiškoj drausi, juo labiau jis steng
džios ir caro giminės ėsą pirkėjams ir visokiais kito priima, kada tik norint. Rei metų Jo Mylietai nurodyda kn. Sim. toliaus varo ,,bezkar- k. Bobkevičių, Vievyje Ver- sis tą teip uždrausto vaisiaus
100,000 dešimtinių žemės; kiais gerais ir netikusiais ke kia tik išsiųsti Kaunata Sin mas, kad lietuviškai kalba di nie”tą pragarišką darbą. Sau pechauskį, kurs išgirdęs žeg skonį išbandyti!”
pelno iš šitos žemės per me liais. Bendrovių gi ir drau dikato valdybai įdėlio dalis desnė dalis parapijos draug gok Dieve, butų padaręs teip nojantis ir pasakius ,,Tegul Turaosas, kad užstoti kelią
tus gaunama arti milijono gijų uždavinys kitoks: joms — 27 «. 50 k., arba viras Į- su miesteliu, ištautėjo gi tik lietuvys lietuviškai lenkiškoj bus etc.”~ lietuviškai, teip bereikalingiems ginčams terp
rublių; prie šitų 100,000 de nerupi kuodaugiauriai pasi dėlis— 111 r.. Sindikato sodžiai ir Trakai ir reikalau parapijoj, seniai jau butų su meiliai prašneka: „Precz, eo anų dviejų, aiškino, kad įšimtinių dar nepriskaitoma pelnyti; jos tik žiuri, kad valdyba atsiunčia kortelę, damas pavelyt įvest pamaldas spenduotas ir klebonautų tu mnie bluznisz”, — Pivošu- kūrimas politiškos draugy
čia žinamoji „Balvėžio (Bię- butų uždirbta tiek, kiek išei kad pinigai gauta ir kad pi lietuviškai ant atmainos, vie Gardino vienuolyne. k Apie nuose A. Deksnį, Gelvonyse stės prigulės nuo pačių žmo
loviežo) Giria”; šitoje girioje na pinigų pačios sankrovos nigų siuntėjas priimtas į Sin ną šventadienį lietuviškai, kai kurias baisenybes Gelvo- k. Šimeliuną etc.
. nių, o tas apie ką p. Pilėnas
yra įvairių rūšių medžių ir laikymui ir kad liktų dar dikato žmones.
Taigi
lietuviams
esant
to
 kalbėjo, tai yra tik užmany
antrą gi lenkiškai. Tą rapor- nių bažnyčioj buvo jau minė
vaišosi daugybė visokių, jau šiek tiek uždarbio patiems Kauno Ūkininkų Draugi J. M. atsiuntė Ž-rės klebonui ta ,V. 2.’ kn. P. V., čia gi kiame apverktiname padėji mu, į5, ykdinimas kurio pri
kitur išnykusių, žvėrių; pri draugijos žmonėms. Todėl, ja (Sindikatas), plačiai vez- kad šis, ištyręs ant vietos,da- prie žodžių kn. P. V. pridėsiu me ir nesant teisybės pas vys gulės teip gi nuo žmonių.
žiūrėti šitai giriai kasmet iš jeigu kokioje-norint vietoje dama prekybą, turi didelį neštų jam apte viską. Klebo dar kaikurias smulkmenas, kupystės valdžią, būtinai rei Užmanyta tapo paskirti iš
leidžiama nemaža suma pini įtaisoma takia bendrovė, tuo apyvartos kapitalą turėti; į- nas Ž-rėsį* ųuttiremdamas ant charakterizuojančias lenkiš kia kreiptis Ryman į Šv. Tė susirinkusiųjų tarpo tam ti
jau ten atpinga ir nusistato dėlių pinigų tam reikalui ne žodžių p.eiKrtyviec (kunigai kų kunigų apaštalavimą arba vą; kitokio kelio nebeturime. krą išdirbimui programo iš
gu
vienodos kainos, nes ir kiti užtenka, todėl tenka skolin mat vietiniai <urbut turi „uo lietuvių karjerovių lenkiško Apie tą dalyką turėtų pasirū šešių ypatų susidedančią ko
sankrovininkai yra priverčia tis iš kitur. Paskutiniais tam peėdimasi” neištikimy mis plunksnomis, pasipuošu pint visi Vilniaus vyskupys misiją.
Vienybėje galybė.
mi kainas numažinti. Pats metais Sindikatas turėjo mo bės) panelė Jų E., kad lietu sių po lietuviškas parapijas, tės kunigai lietuviai ir susi- Į komisiją liko išskirtos
Kauno Ūkininkų Draugi
jau takios įstaigos įkūrimas kėti tokiems skolintojams 8 vių yra trečiaidalis, o daugu kai va: Pivošiunai, Nemoniu- važiavę kur nore, ar Vilniuj, sekančios ypatos: Kun. Ma
ja (sindikatas), apie kurią
didelę atneša naudą; jeigu procentus.
mas sup$|įn tai pusė para- nai, iškaikurįų atžvilgių ir ar teip pas kokį kleboną, ir tulaitis, K. Pilėnas, K. Tubuvo jau pradėta rašyti, par
sankrova parduoda geras Toliau paaiškysiu, kaip pijos mų^a ^tuviskai, išti- Užuguostis, kur klebonas už nutarę kai$ ir kas daryti, mosas, J. Levinskis, J. Jokū
duoda įvairias mašinas ir uprekes ir viskas joje vedama perkama prekės mokant gry krųjų4ji lietusiu yra didesnė gynė lietuviškai giedot prieš kreiptis su prašymu iš pra baitis ir J. Naujokas.
kio padargus, sėklas ir dirb
sanžiniškai, iš tokios sankro nais pinigais ir kaip reikia parapijųg daL^, gyvena arčiau pat sumą, laike procesijos, per, džios į Jo Ekscelenciją. Nie
Buvęs ant susirinkimo.
tinius mėšlus; tiek-pat par
vos nemaža turi naudos netik padaryti, kad gautum sko bažnyčią jjr^aipo arčiaugy- sumą ir tuoj po sumos dėlto, kas kitas nepasirūpins apie
duoda ir smulkesnes prekes
vieni įkūrėjai, bet ir visa lon pirktis; tiekpat parašy venantiejięt^ažniaas už gu kad tuomet jau susirenka musų brolelius, reikia mums
(tavorus), kurios yra reika
apylinkė.
siu, kokių dar daugiau yra dus lanfcobąžnyčią. Paklau bažnyčion ir ponai „polacy”. patiems pasirūpint, nes mato
lingos ūkini, kaip antai: ša
Norint kad butų kuodau musų krašte ūkininkų drau sus man Ž-r^į klebono, kodėl — Daugiai, Kliuščionys, Ger- me kaip jie rūpinos ligšiol
kes, kastuvus, grandines,
V. K. teip padarė, jis atsakė: „Ge vėtai, Kazokiškė,Vievis, Dru apie mus. f— Kn. Ptrs. ,V.2?
diržus, vinis, dalgius, tepa giausia naudos, reikia tokios gijųriau kad, jei atvažiuos kokia skio inkai, Vidėniškė, Karviai
,L.U.’
=
: Ateiviai, c
lus, cementą ir t. t.; be to, draugijos stengtis paturėti:
Iš Londono.
komisija', ras daugiau lietą: ir tt. Va kaikurie gražus,
Niw Yobi. Nuo 80 b.
Kėdainiuose ir Rokiškyje dar■ prisirašyti į draugiją ir pirkrių, negu jud rastų mažiau.” meilus ir „budujące” kn. SiLietuvos kun i gija.
Nedėlioj, 17 d. birželio, at berželio pereitų metų iki to
gaunama pirktis geležies, į-■ ti iš jos prekes. Juo daugiau
meliuno
žodeliai
į
Gelvoniesibuvo
rytinėj dalyj Londo kiam jau laikui šių metų at
vairių geležinių prietaisėliųį bus prisidėję į draugiją žmo Negaliu neatsiliepti ant , Negana ta,ndar nuvažiavo
ir daiktelių ir kietųjų ang nių, juo didesnis bus draugi- straipsnio /.Vilniaus ir Kau- pa J. E. delegacija, suside čius: „Nors aš žinau, kad jus no, netoli lietuviškosios ba kako į Ameriką 1062052 atei
lių. Visose savo sankrovosei jos kapitalas; juo daugiau no Vyskupai/,patilpurio „V. da nti. iš zrifiestelėnų ir sodie visi mokat lietuviškai, bet žnyčios, „ Šviesos Draugy tai, arba ant 199075 dauDraugija per metus, prekiųl žmonių eis pirkti į draugiją, 2.” nr. 106 ir pritarti suma čių maldautu kad J. E. pa kaip padariau, teip ir turi stės” parengtas viešas susi
parduoda už tris šimtus ke- juo.didesnė bus tos draugi- nymui kunigo X. krėlptisj lieptų įvest : pamaldas nnoroi būt, nė su kirviu neiškirsi. rinkimas, aut kurio atsilankė

r/

atkako italijonų, nes 222060
T Pittsburg, Pa. Zugo duvių, ' besišnekučiuodami nesigailintiems savo kraujo tveri savitarpinės pašelpoa kolionijoj yra • apie 75 kar
Prigavingos kompanijos.
ypatų, žydų atkako 125000.
geležies
dirbtuvėse dirba tik apie Lietuvos padęjimų ii ir gyvasties. Argi tat ne gė draugystę Birutę, kur ir virš č’amos. Kiekvienas karčia*
Washington, D. C. Ame
Ateiviai atsigabeno 19 mili rikos konsuline Brazilijoj pusė dirbtuvių, kitos dalys apie tironiškus (darbus caro da?
minėtos moterys prisirašė, mninkas moka ant metų ui
jonų doliarių pinigų.
bernų,
užmanėmjjpaaukauti
stovi
ir
nėra
vilties,
kad
dar

M.
Kliveckas.
vienok
paskui atkaklinės laisnį 1000 doliarių, tai iš
pranešė, jog Brazilijoj ne
keletu
centų
kovotojams
už
bai
greitai
pasigerintų.
pradėjo tvert savotiškų ir puola apie $75000 ant metų.
trūksta apsimokančių dei
Negrų mušis.
Iš Renton, Wflsh.
ant antro susirinkimo didu O kur gėrymai, randos ir ki«
mantų kastynių, bet ypač
McKees Rocks.Pa. Lack- laisvę ir žmoniškas tiesas.
Davis, Ixd. Tek. 10 d. lie Suvienytose Valstijose susi
1 d. liepos, ant paprasto ma atsiskyrė ir pasivadino tos lėšos.
Karčiamninkas
hardto geležies dirbtuvėse Tam mieririi aukavo šie:
pos terp čia gyvenančių ne tvėrė daug prigavingų dei
susirinkimo draugystės D. L. save Lietuvos Dukterims. pragyvena, o visas lėšas turi
M.
Tarabilda,
J.
Stankionis,
prie keturių pečių ne dirba
grų užgimė kruvinas mušis. mantų kastynių kompanijų,
K. Gedemino, atsibuvusio Ant jų laimės ar nelaimės, 4 uždengti lietuviška liaudis,
dėl stokos pudlerių, prie 28 B. Ainoris, S. Kaliuna, B.
Paleista apie tūkstantį šū kurioms rupi vien išviliojiSeattle, Wasb., šie ge vasario š. m. pradėjo tvertis pinigai tie eina į kiše irius
Griciunas,
M.
Sargautas,
J.
pečių dirba ir darbo užteks
vių. Mūšyje tame 2 negrai mas nuo lengvatikių pinigų
Puronas, J Jokubka, J. Čer- ros valios broliai paaukavo lietuviškas knygynėlis po žydų ir kitų svetimtaučių.
ant visos vasaros.
likosi užmušti, o šeši sunkiai už neturinčias vertės akci
nauskas po 25c. Surinkta eušelpimui revoliūcijonierių, vardu Dr. V. Kudirkos. Tas
Teip vadinamus pasirinks
Washington,Pa. Tylero viso labo $2.25, kuriuos ski kovojančių už Lietuvos lais
pašauti.
matomai Lietuvos Dukterims minimus, piknykus ir baliui
jas. Tokių kompanijų yra dūdų dirbtuvėse ant kelių
riam L. 8. D. P. Pinigus vę: A. Vinislovas ir F. Uosis nepatiko ir nors organizato rengia vietinės draugystės,
Priešistoriškų laikų kaulai. daug New Yorke, Chicagoj ir sanvaičių bus apstabdyti priduodame „Lietuvos” re- po $1.00; A. Kalvaitis, D.
rius knygyno ir jas kalbino, parapijos, kliubai ir kitos
kituose miestuose. V ienos iš darbai, kadangi reikia atlik
Syracuse, N. Y. Netoli
Milus,
8t.
Dvariškis,
J.
Sajodakcijon
ir
meldžiame
pasių

bet neprisirašė nė viena. Ant organizacijos kas metai. C
tokių kompanijų perdėtinis ti visokius pataisymus.
Radman iškasė 18 žmonių
nas,
B.
Sitko,
F.
Leonas,
J.
sti,
kur
reikia.
Butų
labai
padidinimo įplaukimo 12 d. nauda iš ta maža! Ant to
atsišaukė prie konsuliaus su
skeletų, skeletai tie priguli
5 M artins Ferry, Oh. gerai, jeigu visi pradėtume Kontvainis, 8. Sutkus, B. gegužio š. m. knygynas pa kių pasilinksminimų išgeria
prašymu pasakyti, kaip toli
priešistoriškų laikų indijoyra kompanijos žemė nuo ge Aetna Standard dirbtuvėse dirbt, kaip pajiegos leidžia, Vehcius ir P. Kietis po 50c; rengė teatrų su šokiais, vai 10 iki 100 bačkučių alaus,
nams, gyvenusiems tuose
Iš dino dramų „Išgamų” 2 ak neskaitant kitų gėrymų. Pa
ležinkelio. Taigi mat net trūksta darbininkų ypač pri be abejonės galėtume didelį smulkesnių aukų 25c.
kraštuose. Kasinėjimai atsi
pratusių
prie
darbo
blėtos
viso
surinkta
$7.25.
Apart
darbų
nuveikti.
tuose, ant ko užprašė kuo silinksminimai
reikalingi,
kompanijos prezidentas neži
būva po priežiūra profeso
ketvirta
diena lie skaitlingiausiai lietuvius ir nieks negali užginčyti, vie
Mums rodos, kad tie keli to,
no kur yra tos deimantų ka- dalyj.
riaus Raymondo HaringtoWash. lietuvaites atsilankyti. Iš nok mes juos darome d ė:
stynės, kurių akcijas parduo •ĮĮ Middletown, Oh. Čia- centai mažai kų gelbsti, bet pos mėn. Seattle,
no.
da. Ištikro gi kastynių visai nykščiose plieno dirbtuvėse jeigu mes visi nors po tiek lietuviai paaukavo tam pa girdusi apie tai . Lietuvos pelno, ir tokiu bud u platini
O koks
nėra.
dirbs per visų vasarų, kadan aukautume, tai pasidarytų čiam mieriui: J. Dovgirda, J. Dukterų prezidentė perbėgo me girtuoklystę.
Nežino kodėl užmušė.
didelė suma, tegul tik visi Sparvelis, J. Bendikis ir L. per visas drauges, uždraus- pelnas? Menkas.
Serenka
gi
yra
daug
reikalavimų.
Charleston, S. C. Netoli
Mušis su italijonais.
duotų, be
skirtumo, prie Kiršbaum po 50c; F. Stanke dama eit ant teatro (t&i jau nuo 20 iki 100 doliarių, o sa
5 Piqua, Oh. Čianykščios
VValteboro gyvenantis turtin
La Crosse, Wis. Besisten blėtos dirbtuvės stovėjo per kiekvienos progos nors po vičių 40c; A. Jonikas 30c; draugių kaltė, jeigu tokių vininkai tokių vietų, kur at
gas farmeris L W. Irnegan,
giant pulkų neramiai užsilai visų sanvaitę. Atlikinėjo jo centų, susirinktų ne mažai pi P. Saldukas, A. Žebris ir M. uždraudimų klauso?
Rd.) sibuva toki pasilinksminimai
su kirviu užmušė savo pačią
nigų, be cento negal būt do- Dulkus po 25c; viso $3.45.- ir susirinko govėda moterų, džiaugiami, tunka iš lietuviu
kančių italijonų darbininkų se visokius pataisymus.
ir ketvertų vaikų. Atlikęs
liario. Nieką* negali mus Tai iš viso pasidarc aukų 10 merginų ir vyrų, nuėjo pas sunkiai uždirbto skatiko, kar
suareštuoti, likosi užmuštas
savo darbų, nuėjo pas kaimy
N
iles
,
O
h
.
Čianykščioišgelbėti nuo vargo, tik mes dol. 70c, kuriuos prisiunčiu V. Račkauckų ant viršaus ga tais pagiria, kviečia vėl atsi
miesto maršalas Isaacs, o še-,
nų ir papasakojo kų padarė.
rifo pagelbininkas Hummill se blėtos dirbtuvėse darbai patys, nuo nieko ne galime per Money Orderį. Surink liūno ir pakėlė balių. Su lankyti.
Atgabeno jį į Walterboro ka
pavojingai sužeistas. Italijo- eina silpnai, bet yra viltis, laukti pagelbos, ypač nuo to tus pinigus paskyriame Lie prantama, jai ne svetimtau Pas mus užsiliko y vairi de
lėjimų. Jis sako, kad žino
kių, kurie iš musų prakaito tuvos Socijalistų partijai ir čiai, tai knygas tikrai būt pa moralizuojanti ir nenauding;
nai dirbo ant Burlington <fc kad neužilgio pasigerys.
gerai, jog išmušė savo šei
prašom persiųsti,kur reikia. jutęs boykoto rankeles, bet papročiai. Kiekvienas lie
Youngstoivn, Oh. Vi minta.
Quincy geležinkelio.
mynų, tik nežino kodėl jis tų
Aukavusiems ištariame šir anglams ir prūsams labiau tuvis, arba bent jų di^iuma,
'
Žvirblis.
sose čianykščiose geležies
padarė. Matyt susimaišė jam
Expliozijos.
dingų ačiū.
dirbtuvėse darbai eina gerai,
apeina lietuvių tautiški daly daro teip vadinamas garsias
protas.
Irnegan yra šve Owf.nsboro,Ky. KastynėIš
Rivorton,
III.
A.
Kalvaitis.
tik kaip kokiose, atlikimui
Sukviečia kuo
kai negu L. Dukterims. Ak vestuves.
das.
se Black Diamond Coal <fc pataisymų,sustojo darbai.
Lietuvių čia gyvena pusė
toriai atlošė su nepaprastu daugiausiai genčių ir pažy
Iš Union City, Ct.
tinas būrelis, bet gerų tau
Coke Co. Drakesbayo atsiti
gabumu savo roles ir pelno stamų, vestuvės prasideda
Apskųsti didžturčiai.
Sharon, Pa. Dirbtuvė
ko expliozija, kurios 6 kalna
tiečių labai mažai yra. Re Darbai eina čia neblogiau buvo apie $24.00. Dagirdus subatoj ir tęsiasi iki utarninse American Tin Plate Co.
Clevelande sūdąs tirinėja
kasiai likosi sunkiai sužeisti,
nedirba ir nėra vilties, kad tas atsimena apie savo gimti siai gumos dirbtuvėse ir pri Liet. Dukt. Dr-tė, kad knygy ko vakaro. Su tokioms ve
prasižengimus Standard Oil
terp jų yra du mirtinai su
nį kraštų ir apie vargus bro buvusiam nepersunku dar nas dar nesubankrutijo, pra stuvėms nori pasigarsėti, to
greitai pradėtų jose dirbti.
Co. (Rockefellero), Toledoj
žeisti.
lių tėvynėj gyvenančių, apie bas gauti, jai angliškai šiek- dėjo organizuoti „juodajų dėl būva kuo daugiausiai gė
— Ledo kompanijos, Louisia5 Ellwood, Ind. Čianykš kovojančius už laisvę visų tė tiek šneka,
šimtinę” išgriovimui knygy ry mų, riksmo, daužymo tov
noj Amouro,Swifto irCudahy
Nelaimės ant geležinkelių.
čiose blėtos dirbtuvėse dirba vynės Lietuvos. Argi ne lai
no. Proga greit pasitaikė. rielkų. Prisižiūrėkime koki
Co. (galvijų skerdyklų),
Petersbvro, Ind. Netoli prie 20 pečių, keturi pečiai kas mums sykį suprasti mu Lietuvių čia yra didokas
būrelis. Lietuviškų draugy Ant sekančio kliubo mitingo vaisiai tokių vestuvių: išge
PenneyIvanijoj — tūlų gele nuo čia įbėgo į klaidžias, ty stovi. Apskritai, darbai ei
sų pareigas ir gelbėti musų bių turime apie devynes: di keli tamsunėliai pradėjo rė ria nuo 10 iki 30 bačkučių
žinkelių kompanijų. Visi čia kokio niekšo nustatytas na čia gerai ir yra viltis, kad
visų motinų .Lietuvą, kuri džiausia ir turtingiausia — kaut, kad jiems knygyno ne alaus, taurių sumuša daug
tie pralobėliai, kompanijų šėnis tavorinis trūkis ir iš da teip bus per ilgesnį laikų.
šaukiasi prie musų, melsda šv. Jurgio Dr-tė, ji turi savo reikia ir kad knygynų gali laike mėtymo pinigų,surenka
vedėjai apskųsti už sukalbį lies susidaužė. Prie to du
Berwick, Pa. Čianykš ma pagelbosC Jeigu kitaip parkų (Linden Park) mieste, valdyti tik kliubas (šis kny iki 10 ar daugiau doliarių;
išnaudojimui gyventojų, sta trūkio tarnai likosi užmušti,
čiose geležinkeliams vagonų prie kovos už tėvypės laisvę užimantį apie 5 akrus žemės gynas yra autonomiškas, iš pankui kįla vaidai, ginčai ir
tymų tokių prekių už mėsų, trūkio vedėjas mirtinai su
dirbtuvėse darbai eina labai prisidėti negalime, prisidėki ir svetainę su puikia pliat- dalies tų pačių draugų su gabaus peštynės, paskui bekerosinų, ledų, Kokios jiems žeistas, o jo pagelbininkas
gerai. Dirbtuvės tiek turi me bent su pinigais.
forma šokiams. Svetainė iš tvertas, bet laikosi savisto sitųsymai po su sudus, kur
patinka. Klausymas tik, ar sužeistas nors sunkiai bet ne
reikalavimų, kad visų ne
4 d. liepos buvo krišktynos žiūri gana gražiai; įtaisyta viai) arba suvis išmest kny vėl eina ne mažai pinigų.
sūdąs išdryš bausti teip tur mirtinai.
įstengia atlikti į paskirtų lai sūnaus Petro
Kleismito, scena lošimui teatrų. Ant gas, nes, girdi, musų knygy Ne seniai atsitiko ant vienų
tingas ypatas.
Buffalo, N. Y. Tanavan- kų.
Aleksandro, ant kurių susi uždangos nupiešti puikus pa nas aršiau piauja negu caras vestuvių, kad šalia gyvenan
doj
susimušė
du
elektriški
rinko
būrelis svečių. Bekal veikslai: Dr. V. Kudirkos, S. savo žmonis.... Pradėjo pri tis aptiekorius turęjo surai
* Septyni vaikai prigėrė.
Massillon, Oh. Ciatrukiai.
Prie
to
penki
pasa

bant
apie
visokius reikalus, Daukanto; ant viršaus žirg- kaišiot D. F. Eimaičiui, buk šioti sužeistuosius laike meti
nykščios geležies dirbtuvės
Cedar Rapids, Ia. Besi
žieriai
likosi
aut
vietos
už

J.
Gelitas
užmanė aukoms vaikis parėdytas dviem vėlia jis pelną imąs už partraukimų mo pinigu jaunavedžiams ir
stovi ir nėra vilties, kad ne
maudant upėj, septyni vai
sušelpti tėvynės brolius. Su vomis iš šonų. Lietuviška ir knygų ir tt. Bet tam gali užtai surinko suviršum aš
kai, iš kurių mažiausias turė mušti, o tūlas skaitlius yra užilgio pradėtų dirbti.
sunkiai
'sužeistų,
o
terp
jų
dėjome
2 dol. 20c. Pinigų Amerikoniška, o apačioje pi įtikėti tik tie, kurie patys tuonis doliarių*. Kur ir kas
jo 7 metus, o vyriausias 16
•I Sylvan, III. Republic
yra
ir
mirtinai
sužeisti.
tų
vienų
dalį skiriame L. S. lis Nauji Trakai. Ant gale nieko savo akims nematė. D. girdėjo, kad kokia bent kita
metų, užėjo ant gilios vietos,
Iron <fc Steel Co. stato-naujas
o kad plaukti ne mokėjo, vi New York. Ant susibėgi dirbtuves toj vietoj, kur bu D. P., o kitų dalį kankinti- rijos yra letuviškas Dr. V. SF. Eimaitis, gaudamas raba tauta su tokiais nežmoniš
mo Manbatan Beach ir Long vo sudegusios. Dar šįmet niams nukentėjusiems kovoj Kudirkos knygynėlis įtaisy tų, ne tik kų nieko neėmė, bet kais papročiais čia pasirody
si prigėrė.
Island geležinkelio, važiuo ketina naujose dirbtuvėse už tėvynės labų. Nors tai ir tas 4 d. vasario š. m. Čia dar iš savo kišeniaus pridėjo tų? Ištikrujų tokios vestu
ne didelė auka, bet visgi jau lietuviai susirenka pasiskai keletu doliarių. Bet veltus vės mus temdina, vieton to
Pasipelnė.
jant skersai šeirių vežimui, pradėti dirbti.
didesnė negu nieko. Daug tyt knygas ir laikraščius. buvo priešų darbas: knygy bulinti ir šviesti, rengti prie
Seatjle, Wash. Važiuo užbėgo trūkis. Prie to Sa•Į[ Noblesvillf., Ind. At sykių buvo čia panašus ap- Laikraščius turime visus iš nas netik neišnyko, bet dar geresnės ateities.
jant iš Alaskos garlaiviui muel Meanley ir dvejatos jo
lanta geležies dirbtuvėse ne vaHcščiojimai, bet neatsirado Amerikos ir svarbesnius Eu sutvirtėjo. Paskiaus ir Lie Toki atsitikimai paritai ko
,,Ida May”, nuo jo, nežinia vaikų likosi užmuštų.
užilgio ketina pradėti dar norinčių aukauti. Tikimės,
kas, pavogė aukso už 100000
ropos ir Lietuvos, juos apmo tuvos Dukterys suprato ir juk ne vien Brooklyne-New
bus.
kad toliau būs geriau, kad ka vietinis Liet. Ukėsų Poli liovėsi prieštaravimų.^ Taigi Yorke, bet galima pritaikyti
dol. Kadangi vagystų patėTarentum, Pa. Kalna geras paveikslas prie gero ir tiškas Kliubas. Iš knygų ir gal ir Liet. Dukterys pradės prie kiekvienos rietuvių komijo tik atkakus garlaiviui į
kasiai šitų aplinkinių kasty kitus patrauks.
Seattle, kada pasažieriai pra
laikraščių musų tautiečiai ap eiti progreso keliu. Gerai Jionijos.
sišalino, tai apie sugavimų
Vardu revoįiucijonierių ir turi ne menkai naudos, bet butų, jeigu imtųsi ko nors
Appleton, Wis. Foun- nių reikalauja unijos algų, o
Argi tokiais pasielgimais
vagilių negalėjo1 būt nė kal tain Lumber Co. reikalauja kastynių savininkai ant to kankintinių aukavusiems iš laikraščiai nedidelėj garbėj, geresnio, kad viena kitų mes
neužsitrauk iam
pa
kviestų
prie
mokslo,
tas
butų
mažiausiai tūkstančio medžių nesutinka. Todėl nėra vil tariu širdingų ačiū.
bos.
nes juose esu per daug bleniekę
ant
musų
pa
ties, kad štraikai greitai pasi
tinkamu ir pagirtinu. Todėl čių sprando? Ką gari pamis
A. B.
kirtėjų,
bet
jų
negali
gauti.
vizgų,
daugelis
plusta
juos
Geras pelnas.
►dėl nesupratimo ir aklybės. gi nesnauskime seselės! Dirb lyti čia gimusi jaunoji gentColumbus, Oh. Šitame baigtų.
Kansas City, Mo. Pašauk
Kartais patėmija nors ir tei kime tik visos, o vaisiai bus kartė? Ar ne * laikas liautis
Prie
Iš Brler Hill, Pa.
tas už liudininkų prieš Ledo distrikte štraikuoja dabar T Sharpville, Pa.
singiausių
žinutę iš savo gausus....
su panašiais demoralizuojan
čianykščių augštų pečių, prie
Skaitydami laikraščiuose
kompanijų senatorius W. F. 36000 anglekasių.
Julija
Eimaičiutė.
kampo, bet jai tik ji kiek
čiais ir jokios naudos neatLyons apreiškė, jog 1900 me
Harrisburg, Pa. Čia kurių nedirbo per kuturis apie kankinimų musų brolių,
nupeikia
kų
už
blogus
pasi

gabenaučiais papročiais, ko
metus,
prasidėjo
darbai.
kovojančių už laisvę prigim
tuose jis uždėjo ledo kromų buvo susivažiavimas kalnaka
elgimus,
tuoj
visų
tulžies
ki mus veda prie plukdymoKas
mus
labiausiai
truk

turėdamas 600 dol., sekan sių unijos viršininkų sų re T Kelly, Pa. Provident to krašto, nutarėme sušelpti
kartumų
išlieja
ant
rašėjo,
o
si
svaiginančiuose gėrymuodo? čiuose metuose uždirbo 45000 prezentantais kastynių savi Coal Co. pagarsino, jog rei kovojančius nors su našlės
Prisižiūrėjus su atida mu se, daužyme taurių, polemi
Jurg. Daniu n as, jai ant nelaimės tas tuno po
dol., o dabar jo kromas ver ninkų ir kaip paduoda laik kalauja į kastynes prie Kelly skatiku.
pseudonymu,
tai
užsipuola
sų
gyvenimui, pamatysime, kų, piktumų ir keršto? Kiek
tas 400000 dori Greitai mat raščiai, nesutinkančios pusės Sta, netoli AlleghenyValley, Amelija Daniunienė ir Mi ko
ant
visai
nekaltų
ypatų,
gra

kad karčiamos, ir jų sėjama pražudom savo sunkiai už
be pinigų pralobo ir žinoma, susitaikė. Kastynių savinin prigulinčių į unijų kalnaka las Klipiackas sudėjome viso
sindami
„pamokinimu
”
ir
sėkla yra blėdinga ir musų dirbtų pinigų, be jokios nau
labo 3 dol. Pinigus tuos pa
kaštais ledo reikalaujančių kai sutiko pakelti darbininkų sių.
„suareštavimu
”
.
Aktoriais
kilimui tautiškam, politiš dos, iš to užsilaikytų ne vie
skiriame Soc.-Dem. Partijai.
žmonių.
algas ant 5Į%.
Racoog, Pa. Eastern
tos
komedijos
tankiausiai
bū

kam ir ekonomiškam, trukdo nas tautiškas namas arba koT Columbus, Oh. Angle Coal Co., turinti kastynes Siunčiame juo» „Lietuvos” va vietinė Lietuvos Dukterų
ir stabdo musų abelną kultu- lionija, bet desetkus galėtu
Gaisrai,
kasių štraikai šitame distrik- aplinkinėse Cherry Valley, redakcijon ir pratame per Dr-tė. Mat ji susideda dau
riškį ir dorišką pasikėlimą, me užlaikyti. Šiądien mes
Knoaville, Ten. Sudegė te dar galutinai ne pasibaigė, pagarsino, jog reikalauja duoti, kur reikia. >ii
giausiai iš katalikiškųjų mo nupuldo mus ir perstato ki žiūrime, kad svetimtaučiai
dirbtuvės American Cigar gali dar labiau išsiplatinti. anglekasių ir krovėjų į savo
Yra čia daug Mėtų vi ų ir
Box Co. Johnson Cityj, Ten. Nesutikimai vėl. užgimė už kastynes. Moka unijos al lietuvaičių iš Panevėžio pa v., terų ir merginų — tos esti toms tautoms iš labai prastos naudotųsi iš lietuviškų cen
didžiausios priešininkės tau
(Autorius klysta, tų, kad jie galėtų pasistaty
Nuostolius gaisro padarytus algas.
yra apie Chičago nemažai tystės ir apšvietimo.Nesakau, pusės
gas.
Ant musų padėjimo atsilie- ti viešos naudos institucijas
skaito ant 150000 dol. Per
brolių net iš mtisų flbdžiaus,
D
enyer, Col. Suštraikad
visos
butų
tokios,
yra
ir
pia daug priežasčių, kar- savienišiems, natidai ir garbei
sudegimų dirbtuvių, 125 dar
bet nuo jų laikraščiuose pa
kavo
darbininkai
dirbanti
gana
prakilniai
manančių
čiamos
ir gėrymai tai tik savo vien tautos, o mes už sa
bininkai neteko darbo.
garsintų aukų Iflat*1 ^bematė- moterų; labiausiai atsižimėjo
Corbett tunelį. Dalis darbi
kitų negerumų. vo pinigus užsitraukiame dar
me. Argi jie butų be jokių savo atžagareiviškumu veik pasekmė ,
Fogdsville, Pa. Vienuose ninkų sugrįžo prie darbo, bet
paniekę ir neužkantą.
jausmų? Argi jiems musų vi visos viršininkės. Iš tiesų, Rd.).
slovakų apgyventuose na juos išvaikė štraikuojanti.
Iš St. Charles, III.
sų tėvynė visai ne apeina? gal visuomėnė ir garbi re Kaipgi mes galim pasikel Jeigu mes dirbsime solidamuose, pereitos nedėlios die
ti? Imkime, paveizdan, vieną liškai su protu politiškam
Lietuvių yra čia apie 250 Tėvynės broliai, kovojanti su
nų, besistumdant susirinku T Cambridge, Oh. Blėtos
dakcija
pamislyti,
kad
čia
ekonomiškam ir tautiškam
siems, numesta liampa pa dirbtuvėse dega visi pečiai ir ypatų, .bet tautiškas jų susi caro tarnais šaukia: ginklų, tik ypatiški užsipuldinėjimai lietuvišką kolioniją Brooklyną,NewYorką. Čia rasime lie pakėlimui musų tautos, su
gimdė gaisrų, kuris išnaikino darbo užteks ant ilgesnio lai pratimas labai žemai stovi, ginklų, nes be jų ir kovos neliečianti nė kiek tautos
tuvius
20—80 metų gyvenan lauksime gerų vaisių, įsteng
ko.
laikų daugumas praleidžia vesti negalima, bet ginklų be
8 medinius namus. Prie to
reikalų.
Taigi
dar
šis
fak

čius, o ką prakilnaus nuvei sime susilyginti su kitoms
ir trįs ypatos sudegė. Vie T Wheeling, W. Va. Whi- prie alučio; yra vienok keli pinigų gauti ne galima; mu tas:
•
kė per tą laiką? Nieko! tautoms, bet jei mes norėsi
nas gi, iššokęs nuo augštuti- tackero • Gleasnero geležies geri tėvynainiai, kurie visa sų gi broliai Amerikoj gyve
Pereituose metuose, 27 d. Apart karčiamų ir bažnyčių me pakilti sn pagelba stiklo
nanti gailisi centų nnpirki
nių lubų išdegančios triobos, dirbtuvėse dirba tik iš da širdžia trokšta mokslo.
rugpiučio,
pasisekė mums su nieko ne turime. Minėtoj alaus ir peiktinų
Vienų subatvakarį, ant var mui ginklų broliams tėvynėj,
lies.
mirtinai apeik ulė.

IŠ DARBO LAUKO.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.

imti, kokius gauname. Pel kun. Miluko: reikalaujame,
zervoaras vieno aprūkytas. ■ Kiekvienas ter
mometras įdėtas į stiklinę dūdelę, iš kurios
nas 28 d. balandžio iš teatro kad parodytų, kokiais mes
ištrauktas oras, ir abudu termometrai padėti
ėjo draugystės naudai. Musų esame latrais ir kokiu budu
M a k sim G. o r k i j, Pa
ant paramos rezervoarais augštyn. Termo
draugystė, pridėjus da 25c. kų apvogėme? Mes aukauto sakoj f m a £ Iš rusų kal
metras su aprūkytu, taigi juodu rezervoaru
prie atlikusio pelno, nupirko jams ir visuomenei išduoda bos vertė*A. Ll?.is. Chicago,
rodo augštesnę temperatūrų negu baltasis.
akcijų Lietuviško Tautiško me atskaitas ir turime paliu 111. Išleista „Lietuvos”. 1906
Skirtumas temperatūros vieno ir kito termo
Pagal
Prof.
fojeikoi
’
a.
dijimus, kur aukos yra nu
metro rodo daugumų saulės šilumos apturė
Namo Brooklyne.
m. 103 pifel. ‘
Autorius straipsnio (anot siųstos. Taigi kunigas Mi Telpa čia pasakojimai gar nių orosluogsnių net ties ekvatorių paros am tos prie atsakančių aplinkybių. x
Atsakymas ant korespon Brooklyniečių
Tas aktinometras vienok ne visada gerai
nuomonės) lukas yra melagis.
saus maskoliško raštininko, plituda, taigi skirtumas terp augščiausios ir rodo, geresniu kur kas yra aktinometras 8edencijos p. Bijūno, patll- jausdama savę, turbut, P.
Paskutines žinios, ateinan
Maximo (xorki6: Giesmė apie žemiausios temperatūros labai maža, vos 1° veljevo.
pusios 26 nr. „L.” š. m. Bukšnaičio kailyj, ir trokš čios iš Maskolijos, parodo,
— 2° Celciaus termometro, užtai ties sausžesakalų.. Nena’udelis. Maka
Matavimui laiko, per kokį saulė šviečia,
Bijūnas, užmesdama Sim. dama garbės, net nesijuto, kad ir puslaukiniai kazokai ras Čadra. Rudenyj. Dvi miu kaip kokiose vietose gana didelė: paveik
vartoja
prietaisas vadinamas hėliografais.
čiau:
Sacharos
tiruose,
Tibete
ji
pereina
net
Daukanto Dram. Dr-tei ne kad savo korespondencijoj nenori aklai caro klausyti, dešimt šeši ir viena.
20°
Celciaus
termometro.
Čia
kartais
po
la

Heliografas
Campbelio susideda išstikli*
veikimų, nepasiklausinėjo pas 12 kartų atkartojo žodžius nes atsisako šaudyti į kovo Maxim Gorkij žinomas vi bai karštai dienai naktims būva šalnos. Rei
senesnes bobas tikresnių fak „Bukšnaitiš”, matyt, kad jančius už laisvę, o musų same sviete raštininkas, to kia dar pridurti, kad kalbėdami apie oro tem
tų, o norėdamas kitus išpeikt straipsnis turėjo tikslų iškelt Milukai, Roppai ir kiti jų dėl apie vertę jo raštų nėra peratūrų, męs kalbame apie jo temperatūrą
už jų gerus norus ir darbus P. Bukšnaitį, lyg š . . . ant draugai dvasiški, niekina už kų kalbėti. Kad jo ypač ma šešėlyje. Jeigu padėtume termometrą ant
saulčs, tai jis įkaistų nuo saulės spindulių,
laisvę kovojančius,šelpia juotautos labui nuveiktus, apsi šakių.
žos novelės yra didelės ver parodytų daug uuštesnę negu tikra oro tem
Jeigu 10 d. berželio š. m. dajų šimtinę, gundo vienus tės, rodo tų jau tas, kad jos peratūra,
lenkė net su teisybe.
Mildos Giesmininkų drau ant susivažiavimo L. 8. P. A. prieš kitus, kad tik ilgiaus verstos veik į visas civilizuo
Kartais reikia žinoti vidutinę kokio lai
gystė jau keli metai buvo iš buvo teatras atlaštas ^gra palaikyti supuvusį caro so tų tautų kalbas.
ko temperatūrų, paveizdan, vidutinę dienos
Toki dvasiški va
krikus, kaip susitvėrė musų žiausiai”, tai nėra ko stebė stų.
Paminėtų viršnj novelių temperatūrų. Kad tų žinoti, matuoja tempe-draugystė, o p. Bijūnas atbu tis, nes nestokavo gabių loši dovai yra piktesni už žiau lietuviškas vertimas geras, raturų kas valandą ir gauna tokiu budu 24
skaitlines, jas sudeda ir padalina ant 24. Dalai tų paduoda, kaip ir tų, kų, kurie jau pažystų scenų rius kazdkus. Mes todėl
kas vietinį vargonininkų, J. pirmiaus negu P. Bukšnaitis protestubjame prieš tokjus atliktas vieno iš geresnių tyrimas vienok parodė, kari galima apturėti
Heliografas Campbelio.
musų vertėjų. Novelės Gor vidutinę temperatūrų gana teisingai ir sudė
Neimontų prikėlė iš miego ir spėjo į Amerikų atvykęs, carbernius.
kio parašytos revoliucijinėj jus tik dvi skatlini, taigi augščiausią arba nes bolės, padėtos ant kojalės paremtos ant
Komitas:
tinginio. Tas vyras, būda savę pasirekliamuot „veikė
dvasioj,
bet ir literatiška jų maximum ir žemiausią, arba mini mum ir pa vidurio lentutės ir lentutės paremiančios iš
Prez. — Vinc. Ambrazevičia,
mas vargonininku, jautėsi ju”.
dalinus sumą ant 2. .
kraštų rėmų, ant kurios padeda atsakančiai
kunigų spąstuose esųs, tai tu Kas link suirimo „Birutės Vice-prez. — Vincas Fra uis, vertė ne maža. Paprastai
nuplautą popierų. Ant tos popietes darosi
Kartais
atseina
matuoti
temperatūrų
il

rėjo su savo tautiškais dar Dainininkų Dr-tės choro”, Prot. sekr.—M.Ambrazevičia, revoliucijonieriški raštiniu gesnio laiko, Tam tikslui vartoja paprastai linijos atsakančios padėjimui saulės kiekvie
bais slėpties nuo tų, pas ku tai kaltas tas pats P. Bukš Finansų sekr. — A. Stonelis, kai mažai paiso ant literatiš užrašantį temperatūrų instrumentų, kurie noj dienos valandoj.
Prietaisų tų padeda vietoj per visus me
K.Domnauckas, ko apdirbimo. Gorkij vienok pats ženklina temperatūros permainas ant
riuos turėjo uždarbį, jis jo naitis, nes savo intrigoms
tus saulės spindulių apšviestoj, ant tyčia įkio „pabudinimo” nereikala ai stūmė, atšaldė tulus dainoJonas Gaubia yra išėmimu* jo raštų ir li tam tikslui parengtos popieros.
kalto stulpelio. Darant tėmijimus, stiklinę
teratiška vertė ne maža.
vo, nes visada ir visur buvo rius ir patį dirigentų: apart
bolę įdeda į įlenktų rėmų. Paskiri vienų rėžį
Socijalisto k n ygeru vyru ir gana laisvų nuo visokių ironiškų plepalų apie
mėlynos popieros įdeda į rėmo rindelę. Tog y n ė 1 i s. N r. 2. B r.
monių. Ant galo, matydama, chorų, laike lekcijų atėjęs,da
kiųrindelių yra 3 ir į kiekvienų iš jų įdeda
PaskutiVargšas,
kad nėra kam sutveri tautiš rydavo tik juokus. Mat užtokių jau popierų, kaip ir į pirmutinę. In
REIKALAI
strumentas tas ant popietes rėžių daro žen
nė Banga. Drama 8-ose
kų chorų, neiškentė ir pada' vydėjimas vardo „dirigento”
Susivienijimo
Lietuviu
Amerikoje.
klus, iš kurių nesunku jau žinoti, kaip ilgai
veiksmuose. Išleido savo
ve įnešimų ant mitingo musų J. Neimantui, pagimdė visus
saulė
švietė
P
ranešimas
kuopoms
.
kaštais J. O. Sirvydas. PhiDr-tėi, kad sutverti Daininin ergelius ir tas buvo priežaskų chorų, kų musų Dr-tė pri čia suirimą choro. Tai yra Atskaita No. 17 tapo iš ladelphia, Pa. 1906 m. 82
*
ėmė ir savo kaštais pakvietė faktas, kad užklaustas J. siuntinėta visoms 8. L. A. pusi.
jaunuomenę pradėti mokytis Neimoutas, dėlko liauja mo kuopoms ir pąvieniems, 7 ir Tendencija dramos graži,
dainuoti. Ant paskirtos die kinęs chorų, atsakė: ,,ne 9 d. liepos, mažesni siuntiniai bet literatiškas apdirbimas Užrašyto* autom&tivko aparato permainos temperatūros per iš
tisą sanvaitę.
nos susirinko daug jaunų vy noriu „didvyriams” ir „vei pačtu, didesni virš 50 egz. gana silpnas, matyt autoriui
Tokiu jau budu galima, suradus1 viduti*
rų ir merginų ir buvo pradė kėjams” užstot kelių prie per Adams Express Co. Su labiau rūpėjo tendencija ne
nę
tempeiaturų
visų mėnesio dienų, sura»ti
tas darbas. Fotam prisidėjo liaurų”. Tiesų pasakė, nes lyg šiol gavau pranešimų iš gu literatiška forma ir tų jis
vidutinę
mėnesio
temperatūrų. . Iš 12 mėne
kad
Petro atsiekė.. Nors apdirbimas, sių vidutinių temperatūrų,
ir P. Bukšnaitis, kuris pas tas vyras už dykų mokinda expreeo,
Ženklal padirbti Campbelio heliografo.
jas sudėję , ir pa
kolino J. Neimontui kelias mas per 6 mėnesius chorų, Plokščio, 74 Endicott st., akųija vietomis išvesta ir ne dalinę per 12, surasime vidutinę metų tempe
Vartojamas tam tikslui teipgi hėliogra
gautas iš Kauno dainas persi gana dailiai palinksmindavo Worcester, Mass. neranda, geriausiai, bet šita drama ratūrų.
fas WeliczJco. Jis susideda iš cilinderio, kur|
rašyti. bet choras dainavo la vietinę publikų tai ant teat persikėlęs ant kito adreso; tiks ir perstatymui teatruo
Kadangi oro temperatūra paeina nuo su šriubo A ir rato E pagelba galima nusta
saulės, tai svarbu yra žinoti, kaip ilgai sau tyti gulsčiai. Galai cilinderio uždaryti sto.
biausiai iš A. Storost’os dai rų, bei pokilių savo dainoms, ir antro: Pr. Bakutis, 521 Co- se.
lės spinduliai šildo; teipgi svarbu žinoti,kaip
lumbia.avė.,
Baltimore,
Md.
nų knygos.
bet kad tūli nesubrendėliai,
Pa veikalas Petro jie
įkaitina žemės pa vi ršį ir vandenis.
Todėl
57
kuopos
viršininkai
Bijūnas aiškina, buk p. po vadovyste Bukšnaičio,
A r m n o.r* Išleido Petro
Temperatūrų žemės paviršiaus matuoja
Bukšnaitis suorganizavo te ėmė visokias intrigas varinėt turi nueiti po nr. 18 Forest Armino Dr-tė Philadelphioj,
paprastu
termometru. Termometrų padeda
atrališkų kuopa, kuri buk ir erzyt dainininkus, tai no st. savo mieste paimti siunti Pa.
horizontališkai teip, kad jo rezervoaras vos
privertė ar sužadino S. Dau rėdamas prasitraukt (kaip nį 64 kuopos po nr. 322 W. Paveikslas padirbtas gerai siektų žemę. Išmatavimui temperatūros gi
kanto Dram. Dr-tę lošti te pats J. Neimoutas pasakė) Baltimore st., Adams Expres ir galės būt papuošimu kiek lesnių žemės sluogsnių vartoja teip vadina
mus dirvinius termometrus. Vartojami išmaatrus. S. Daukanto Dram. „veikėjams” iš kelio, atsisa Co. raštynėse. ’ Kitaip sugra- vieno lietuvio namų.
žįs siuntinius man ir padarys
Dr-tė, nepaisydama apie tai, kė mokyti chorų.
Gavome porų numeriųKauir neužvydėdama kitiems, Užbaigdami šį pasiteisini nereikalingus iškaičius S. L.
ne
išleidžiamo lietuviško
lošdavo teatrus sulyg savo mų, linkim p. Bijūnui pradė A. Kiek adresautų neras
Hėliografos Veliiko.
laikraščio
„Lietuvos B*’
nutarimų, kiek jai išpulda. ti rašinėti teisingas žinutes į pačtas, tuom kart nežinau,
geliais; o jo sienose yra trys plyšiai (i, t).
vo. Teipgi svetainė buvo laikraščius, o liautiesi reklia- šitas tegul būva S. L. A. sas”.
Saulės spinduliai, prisigriebę per vidurinį
Gautuose
numeriuose
nie

paimta ir ant 26 d. vasario mavimo vienų ir niekinimo kuopoms pasarga, kad persi
plyšį, daro ant įdėtos, tyčia parengtos popie
ko svarbaus nėra; matyt vie
pirmiaus, negu p. Bukšnai kitų šį-tų tautos labui vei kėlę sanariai po kitu adresu,
tes atsakančius ženklus. Per vienų plyšį įei
na saulės spinduliai rytmetyj,per kitų vidur
tuoj praneštų centr. sekreto- nok, kad laikraštis ne klieritis pradėjo organizuoti savo kiančių. ‘
kališkoj dvasioj išleidžiamas.
dienyj, o per trečių vakare.
teatrališkų kuopų.
Vardan 8. Daukanto Dr. riuL
Kalba
vienok
jo
ne
geriau

Prisirašę nauji sanariai ar
Bijūnas primena, buk draugystės
ba susitvėrusios naujos kuo sia.
draugystė turėjusi pelno iš
Komitetas.
minėto teatro apie $40.00 ir Tikimės, kad ant to pasi pos o negavę tuom kart są
sau pasiliko. Skaitydamas baigs visi tušti ginčai dėl p. nario paliudijimo ir charte- Išsitelsinimas iš gėrimo.
Pas teistojų buvo atvestas
tiktai įplaukimus, užmiršo Bijūno korespondencijos, ka rio, busite malonus palaukti,
žmogus,
. skundžiamas už da
priminti, kad buvo ir išlai dangi juose iš šalies žiūrintis kol aš gausiu nuo prezidento
Ženklai padirbti VeliČko heliografo.
rymų
triukšmo
karčiamoje.
dos; atitraukus išlaidas, gry mato vis ant asabiško pamato 8. L. A.blankas su jo parašu
Pakalbėjus
šifek-tiek apie prietaisas rei
no pelno liko $9.35. Jie ta paremtus nesutikimus, o toki ir žyme, potam bus vi Teistojas užklausė jo, kam
kalingas matuojant žilumų, gryžtame vėl prie
po perduoti vietiniam Revo nė visuomenei, nė patiems siems savo laike išsiuntinė jis lanko tokių vietų teip iš
metinės oro temperatūros.
anksto rytmetyj; jis atsakė,
liucijos Šelpimo Komitetui, besiginčijantiems naudos ne ta.
Bėgį metinės oro temperatūros galima
Dirvinis termometras ir termometras ausinis. .
jog jis kas rytas jaučiasi
kaip buvo garsinta. Bet jei atgabęs. Kamgi todėl tuš Centr. sekret S. L. A.
sulyginti
su bėgiu dienos temperatūros:
tarimui negilių sluogsnrų termometrai (a);
sunkumų ant vidurių, pyksta jeigu su jais reikia išmatuoti dirvos tempera vasarų galima laikyti už dienų, o žiemų — už
M. J. Damijonaitis.
gu p. Bijūnas nori plačiau čiais ginčais užsiimti, jeigu
jam širdis ir net vemia ir jis tūra, tai termometrų įkiša rezervoaru į žemę naktį. Kraštuose vidutinės šilumos, tame ir
žinoti Dr-tės tiesas ir stovį jie nieko ne gali pertikrinti?
musų tėvynėj, žemiausia oro temperatūra,
finansų, tai meldžiam įstoti į
Rd. . Passaic, N. J. Pasibaigus nežinąs, kas su juom yra. Iki reikalaujamai gilumai, o dalinimai būva taigi didžiausi šalčiai būva sausio mėnesyje,
lauke; matavimui temperatūros gilesnių
draugystę, o dasižinos geriau
susirinkimui šv.Jurgio Dr-tės Kaip jis išsigertus kiek tai sluogsnių vartoja termometrų (5). Tam tiks o mgščiausia, taigi didžiausi karščiai liepos
ir tųsyk ne bliaus ant tuščio.
ir 47 kuopos 8. L. A. 1 dienų jis vėl galįs dirbti. Teisto- lui į žemę įkiša stiklinę dūdelę tokio ilgio, ir pradžioj rugpiučio. Ant pietinio žemės
Toliau sako, buR musų drau Protestas prieš k u n. Anta liepos, p. P. Norkus perskai jas patarė jam pasirodavyti kiek reikia, turinčių ant galo varinį stogelį. puskamnolio, žinoma, bnva atbulai: ten šal
ną Miluką.
gystė 28 d. balandžio lošė
tė atsišaukimų centrališko pas gerų daktarų, o męs pa Į jų įleidžia vidun virbalų, prie kurio galo čiausias meuesis yra liepos, o sausis šilčiau
Mes
žeminus
pasirašę,
ko

sias. Ties ekvatorium saulė pėreina per ze
tragedijų „Keistutis” ir atlo
komiteto 8. L. A. apie prie tartame jam pamėginti Tri- pritvirtintas termometras; jo rezervoaras yra nitų du kartu kas metai, todėl tai ten irgi
mitetas
atstovų
Suvienytų
šė labai silpnai.
glaudos namų su kolionija. nerio Amerikoniškų Eliksy variniuose rėmuose ir aplietas taukais su va galima patėmyti dvi žemiausi ir dvi augščiauMusų draugystė apkeliavo Lietuviškų Draugysčių ir P. 3. BonkeviČia ir A. Lino- rų Karčiojo Vyno, kuris ati rinėms druožlėmš; tas daroma todėl, kad iši si tempera tu ri kas metai, bet skirtumas terp
aplinkinius miestus iv aplan kuopų šelpimi Lietuvos nis paaiškino tų atsišaukimų taisytų jo virinimo organus į mant termometrų, jis ne tuoj aus žudytų per augščUusios ir žemiausios nedidelis.
imtų temperatūrų, bet jų užlaikytų ilgiau.
kė XIX seimų 8. L. A., ku Newark, N. J., liepos 5 die ir užmanė sumest kiek aukų. tinkamų padėjimų. Jei var
Išmatavimui vandens temperatūros pa , Metinė amplituda yra tai skirtumas temris atsibuvo Shenandoah, Pa. nų, ant nepaprasto extra su Aukavo šie: A. Linonis, V. toti jį pa-gal įsakymus, tai jis kanka paimt vandens į kokį nors indelį ir į persvaros šalčiausio ir šilčiausio mėnesio.
, ir ne mažų padarė įspūdį, sei sirinkimo, nutarėme prote Vii išinekas ir V. Sakalauc- kožnų sykį sutaisis virinimo jį įleisti paprastų termometrų. Išmatavimui Metinė amplituda kontinentališkų kraštų,
mo delegatai gali tų paliudy stuoti prieš kun. Antanų kas po 1.00; P. Sakalauckas organus, i^valis kraujų ir vandens didesnėse gilumose vartoja termome suprantama, daug didesnė negu kraštų prie
Milukų iš Shenandoah, Pa.
sustipriniis nervus. Per šitų trus, kurių rezervoarai apvynioti medegoms jūrių, kur ore visada yra daug garų, kurie,
ti.
50c;
M.
Jakštaitis,
J.
Grindė
kaip žinome, sulaiko šilumą ir neduoda žemei
nėra visame sunkiai perleidžiaučioms žilumų.
Autorius to straipsnio ne užtai, kad jis, Milukas, lai laitis po 25c; smulkesnių au karščių. Ii
ūmai
atšalti.
Matavimui šilumos suteikiamos saules
turi teipgi supratimo apie kydama kalbų Newarke,N. J., kų 20c, viso Ubo $4.70. Be sviete ^vaisfo, kuris gaištų
Mažiausia
metine amplituda yra kraštuo
skirtumų žodžių artistas ir ak užbaigiančių seimų Susiv. to da pp. P. SakaUuckas ir būti prilyginamas prie Tri prie kokių noYs aplinkybių, vartoja prietaisų se prie ekvatoriaus, didžiausia gi prie žemga
vadinamų Aktinometru. Jis susideda iš dvie
torius. Turbūt girdėjo kų Liet. R. K. Am., paleido savo P. Norkus perėjo per stabas. nario Ąmerpconiškojo Eliksy j u. pripildytų gyvojo sidabro termometrų; re* lių. Ir toliau nuo ekvatoriaus gulinčiuose
kraštuose ant pietinio žemės puskamnolio
nors apie artistų ir aktorių liežuvį be rubežiaus, niekin Aukavo: A. Rėklys |1.00; A. ro Karčiojo Vyno dėl veik
dama
atstovų
komitetų,
kuom
metinė amplituda kur kas mažesnė negu ant
los
žilumų
ir
mės
padarančios
šnekant ir nežinodamas kų
Keturakis, Keršienė ir Krošiaurinio, taigi ant pietinio puskamnolio nėužgavo
visas
draugystes
bei
stiprybę visam žmogaus kūne.
tai reiškia, — rašinėja nenu
velckienė
po
25o;
smulkesnių
ra teip didelio škirtumo terp didžiausios šilu
vokdama apie prasmę žodžio, kuopas Newarko. Niekino aukų 18c. Tad iš viso pasi Gaunamas aptiekose arba pas
mos ir didžiausio šalčio. Tą rodo sekantis su«
(tie žodžiai tankiai vartojami užtai, kad susi vieny josios daro $6.18. Šitų sumų, iš pabrikantų Juozapų Trinarį,
ražas: .
Platuma.
Amplituda iiaur. Amplituda piet. Skirtumas
toj pačioj prasmėj; todėl au draugystės ir kuopos išvien ėmus 10c. krasos kaštų, kian 799 Bo. Ashland avė., Chicapuskamuolio.
puskamnolio.
torius didelės klaidos nepa šelpia pinigiškai revoliucijo- čiam centrai, iždininkei 8.
oc
1,2° C.
1,2° C.
0°
nierius,
kovojančius
už
laisvę
darė. Rd.).
2°
7,3%
L.
A.
J.
Skritulskui.
2,8®
■imė dar
80°
Kas link pavėdų, gal p. tėvynės prieš tironybes caro.
18,8° ,,
5,6° „
Aukavusiems ačiū.
8,2°
traikuoKun.
Antanas
Milukas
ap

toininkų
štraikai
40°
18,5°,,
Bijūnas įstengtų pagamyt
«3°„
11,
T>
47 kuopos 8. L. A. sekret.
ja aplinkinėse ir laukų dar
50°
24,6° „
17,2°
tikrai lietuviškus kostiumus, šaukė mus viešai: vagims,
P. Norkus.
70°
38,2° H
9,0° „
bininkai, o dabar reikia ja:
24,2°
nes svetimtaučiai tikrų lietu latrais ir kitokiais epitetais.
(Toliaus
bus)viškų neturi. Turime tokius Mes reikalaujame faktų nuo

tie įstengsime pasikelti ant
augšteenio laipto. Mes ta*
rim dirbti, dirbti ir dirbti su
didžiausia pasišventimų,kan
trumu ir energija; vienybėje
dirbdami, daug nuveiktume.
J. Šunakis.

NAUJI RASTAL

mo teip pat neapimamas musų jausmams, Kas yra žmogans kanas? trisdešimtą ir keturesdešimtą mus, organizuotus vyriausy Nusigandę žydai, nusiuntė
kaip ir svietai mažiausio laipsnio, mažiausio Sulyg vėliausMį ištirinėji- metą amžiaus. Ir tada tai bės, kaip, sakysim, Baltro- pas Gardino general-gubernapavidalo ar apėmio, kaip atomai. Bet dan mų žmogaus.įtu^D. ir jo veik žmogaus energija labiau esti miejans naktį, arba kursty
torių deputaciją, kad jis pa
Parašė Prof. Dr. M. Wi!h. Meyer.
gaus kūnų vystymąsi seksime nuo šito augš- mių, pasirodo^ kąd žmogaus išlavinta arba subrendusi.
mų
vienos
gyventojų
dalies
sirūpintų
prašalinti skerdy
čiausio laipsnio.
Vertė J. ILGAUDAS.
Žmogaus
kunui
ne
tik
tas
kanas
yra
kaipi
bomba,
kuri,
prieš
antrų
....
nes. Gubernatorius atsakė
Sulig musų nuomonės, nėra miglų masos,
Buvo atsitikimai, kada vy deputacijai, kad jis perspe<is juk, teisybę sakant, susideda iš didelės kur jos gimdo susivienijusios/ svietus, visnr uždegta, pabaro gazas, o tie yra maistu, ką mes valgome,
lygiai padalintos, bet vienur yra jų tirščiau, gazai, staiga prilipdami savo bet teipgi ir oras yra maistą, riausybė visų savo kaltę vertė sias berželio 1 d', skerdynes,
daugybes atskirų vilniavimų.
Norėdami gerai suprasti, kokių rolę lošia kitur skysčiau. Kad teip ištiesų yra, matė normališką x stoyj, . padaro kuriuom mes • kvėpuojame. ant persekiojamos sektos bet, jei užgirsiąs bdht vieną
sviete atomai, pirmiausiai maž daug turime me ir naujoje žvaigždėje žvaigždyne Perseuso, smarkų išplėtimą oro ir kas Žmogus teip jau gerai maiti sprando. Teip, padegus Ry šūvį, — kareiviai pradėsią
apsipažinti su gamtos pajiegomis, kurios pa męs galėjome gana aiškiai patėmyti, kad mi- tik po keliu būva, stumia nasi kvėpuodamas kaip ir val mų, buvo nurodyti padegėjais šaudyti.
gimdo atomų susigrupavimus, ir tt. Turime glyne yra atsiskyrę šviesos šmorai. Mat su staiga šalin,,per įą būva lau gydamas.
krikščionys.
Jam nurodė tą, kad laike
apsipažinti su sunkumo pejiega, kuri sulaiko laiku susitveria miglyne ypatingi šviesos su žimas, plėšimas, trenksmas ir Įtraukiame orą į plaučius,
Bet
mums
čia
priseis
kal

skerdynių
pražus daug ne
sijungimai,
arba
centrai;
iš
masų
susitveria
atskirus, pavienius kunus ir suka aplink vie
kurs
tnri
apie
20
procentų
griausmas,
arba,
geriaus
sa

atskiri,
pavieniai
šviesos
taškai,
kamuoliai,
bėti
apie
skerdynes,
įvestas
į
kaltų žmonių. Gubernato
nų centrų, teip molekule, kaip ir atome, lygi
nai kaip ir didžius dangaus kunus makrosme. kas, žinoma, įvyksta tik per ilgą laiką. To kant, eipliozija;įstabiu yra, oxygeno, atsilieka chemiška sistemų, kurios paskutiniais rius atsakė, kad drauge su
Beto turime apsipažinti su elektra, su kurios kių pavidalų yra dausose labai daug. Jeigu kodėl žmogaus kūnas ne ex- veikmė netik plaučiuose, bet metais buvo įrankiu kovoj su nekaltaisiais pražusią daug ir
pagelba gal galima bus išaiškinti visus che miglyną tyrinėsime geriau, tai patėmysime, plioduoja.
ir visose kūno dalyse. Ir ši išsiliuosavimo judėjimu.
anarchistų.
kiekvienas susideda iš didelės daugybės
miškus apsireiškimus tų mažųjų kūnelių. -Ir, jog
,
chemiška
permaina
yra
exDr.
Herlborn,
Vokietijoj,
Man
ypatiškai
teko
pergy

Štai su kuo atleido valdžia
ant galo, turime šiek-tiek apsipažinti su šilu- <atskirų mažų žvaigždžių; spektroskopas vie ištyrė ant visokių gyvulių, pliozija (oxydavimas). Oxyventi
dvi
skerdyni:
spalių
deputaciją, prašiusią apginti
ma, kuri, sulyg naujausios teorijos, reguliuo nok parodo, kad ten tos žvaigždės dujinės.
ja greitumus ir didumus aplinkbėgių moleku- Mat tie šviesos kamuoliai nėra tikromis žvaig jog pas žmogų sveriantį 160 genas su oru, įkvėptas Į plau mėnesyje Odesoj ir dabar žydus nuo plėšikų.
iariškų svietų sistemų. Apart šitų, turime ždėmis ar saulėmis, kurios jau skystos yra svarų,yra gana explioduojan- čius, jungiasi su carbonu ar ant šiltų pėdų Baltstogėj.
Berželio 14 d. Balstogėj
da pasistengti išaiškinti, kas verčia labai grei bent ant paviršiaus, bet tai yra sutirštėjimai čių medegų sugriauti didelį ba anglims ir padaro carbon Galima pastebėt, kad ren buvo dvi bažnytini šventi:
tai krutėti beypatybinins pirmapradinius ato miglų žvaigždžių pavidale. <
natną arba didelį karišką lai dioiydi; mes tą carboną arba giant žudynes, vartojami yra katalikų ir stačiatikių ir per
Vienok šitos miglų masos turi užgesti vą.
mus tiesiomis ir lygiomis linijomis. Pasirem
anglis išmetam laukan, kita pamatiniai įstatai. Manoma miestą nuo ryto turėjo pareit
dami ant šiųdieninio išaiškinimo dalykų sto kartą, turi paliauti šviesti, nes šviečiant ne'
dalis
oxygeno jungiasi su hy- yra, kad tas ar kitas miestas dvi procesiji, kiekvienoj bent
Sulyg Dr. Heilborno: žmo
vio, galime manyti, kad tapo jau surasta prie- ižėrėti, taigi nebūti labai karšta, medega gali
žastis gimimo pritraukimo pajiegų dviejų tiktai tuomet, kada ji išmeta iš savęs mažaš gaus protavimas ir gyvastis drogenu ir padaro vandenį, yra revoli-ucijonieriško judė po kelis tūkstančius žmo
kūnų. Jeigu gi, paveiksiant susideda teip <daleles šviesos greitumu. Paveizdan, kaip yra eilė expliozijų, kurios kuris palaiko drėgnumą vi jimo centru. To užtenka, nių.
vadinamas eteris iš minėtų pirmapradinių radiumas arba tam tikri elektriški apsireiški atsilieka nuolatos žmogaus duriuose. Jeigu ore butų apie kad padaryti ten skerdy Stačiatikių procesijoj nešė
b tomų, skriejančių šviesos greitumu per erd- mai, arba ypatingose sanlygose Kathodiškų kūne ir tik tuomi žmogus 7 procentai oxygeno,o ne 20, nes.
iš visų aplinkinių cerkvių 68
tuę, tai galime priimti, kad nuo susimušimo ir Roetgeno šviesos spinduliai. Kaip rodos, jaučia šilumą ir priverstas mes užsinuodintume carbonu, Gr. Vitte., man ypatiškai poras karūnėlių (vėliavų) ir
i ų pirmapradinių atomų su mažiausiais kūne- isvietus tverianti miglų masa turi turėti beveik
nes ne pakaktų oxygeno iš kalbant su juo apie Odesos idaugybę paveikslų. Ėjo šim
Jais (su chemiškais atomais ar molekulais), tokią temperatūrą, ką ir erdmė, kuri yra ne judėti, krutėti.
metimui
carbono laukan iš skerdynių baisenybes, pasa tai giedorių ir daugybė dva
Varant
kokią
nebūk
maši

{.rimsta teip vadinamas savitarpinis pritrauki toli nuo teip vadinamo absoliutiško taško ar
musų
kraujo,
dėlto mums kė: „Tai senas revoliųcijo- siški jos. O paskui juos trau
mas kosmiškų kūnų ir jų krutėjimai. Mat ba zero (— 273°). Juo daugiau susijungia ną, reikia ją šerti —duoti jai
atomų
arba
medegos
dalelių,
juo
labiau
matie visuomažiausi kūneliai skrieja per erdmę
anglių, aliejaus, kad turėtų reikia čysto oro kvėpavimui, nierių miestas”.
kė žmonių minia.
tiesiomis linijomis, užtaigi susimuša su kitais, žinasi ir jų krutėjimas, nes kiekvienas susi spėkos varyti jos ratus; žmo kad butume sveikais.
Užtenka skerdynių įren Aleksandro gatvėje, kada
dideliais kūnais, nuo ko laikosi kūnai prie mušimas gimdo besimažinimą krutėjimo pa- gus turi valgyti palaikymui Į 24 valandas žmogus įkve gimui ir to, kad valdžia ndri jau pirmosios eilės užsuko ki
viens-kito. Taigi, suiyg to viso reikia many- jiegos. Tikru gi krutėjimo pajiegos besimatr, kad nelaiko ar nepritraukia kunus kokia- raažinimu, vienok tą negalima pavadinti, ka gyvasties, judėjimui kūno pia, suvartoja 26 uncijas, ar savo prasižengimų suversti ton gatvėn, procesiją nugąz-Gors mystiška pajiega, paeinanti nuo tų kū dangi susijungimas medegos dalelės, kaip ži dalių. Nėra sustojimo, krau ba 143 galionus oxygeno ir ant kittataučių gyventojų, dino šūvis, nežinia kas metė
nome, nesusiglaudžia teip labai, kad negalė jas bėga, milijonai milijonų išmeta 32 unciji arba 124 ga ant ,,revoliucijoniškų žydų” sprogstantį šovinį, nuo kurio
nų.
Toki, paprasčiausiai bekrutu, pirmapra.- tų krutėti. Mat jos kruta ir atome, moleku celių nuolatos dirba kaip lionus anglinio gazo.
arba ant „anarchistų”.
nukentėjo viena ypata, kuri
diniai atomai pripildo miglynus, iš kurių ge le arba ir verpetuojančiose svietų masose. skruzdėlės skruzdyne ir tuom Oras, įkvėptas į plaučius,
Dagi apsigynime nuo poli- guli dabar Baltstogės krikš
ma nauji svietai. Užtai, remdamiesi ant aug- Taigi, čia persikeičia vien jų krutėjimo bū atsilieka procesas metaboliz įsigauna į kraujo raudonuo cistų ir kariumenės užpuoli čionių ligonbutyje, Aleksand
ščiau aprašytos nuomonės, tvirtiname, kad das, iš tiesioginio krutėjimo pasidaro kreivas,
sius grumulėlius arba ergtho- mų mato revoliucijoniškos ra Minkovska.
po įtekme pirmapradinių atomų ir teipgi nuo apvalainas — medegos dalelės sukasi aplink mo.
cytes, kurios, oxygeno , prisi- dvasios apsireiškimų ir sten Ištyrus liudytojų prirody
Žmogus
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160
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jų neva savitarpinio prisitraukimo arba ir savo ašį ir aplink savo susivienijimo centrą.
susimušimo, gema mažiausios svietų sistemos Pirmutinis krutėjimas, tiesioginis, darė įspū rų turi apie 107 svarus viso gėrusios, bėga į visokias kū giasi jį išnaikinti skerdynė mus, reikia skaityt, kad sker
teip pat bekrutančios, kaip ir musų saulinė dį ant išlaukinės pusės, paveizdan, galėjo kių gazų, terp kurių yra 14 no dalis nešdamos oxygeną mis.
dynių signalu buvo Šis šovi
gimdyti susimušimą su kita masa, antras gi svarų hydrogeno. Gazai žmo arba maistą visokioms ce Visus tuos cliarakteristiškus nys (o ne bomba, kaip tvirti
sistema. f
Tokiu bndu tveriasi visųmažiausias svie laukinis, besisukantis krutėjimas daro įspū gaus kūne, jeigh sykį išsi lėms. Hemoglobinas, kurį skerdynių pamatus^ mes ma na policija). Bet męs, tui
tas: svietą galime dašei|>-teip tyrinėti, bet ne dį vien ant vidurinės pusės, kuris neapsireiš- pūstų, ateitų į savo norma* neša ergthrocytes, esti tann tome ir Balstogės ekerdy- būt, niekuomet nesužinosime
patėmyti savo jausmais. Svietas, žinoma,to kia išlaukinėj pusėj; krutėjimas gimdo vidu
šiai raudonos ar mėlsvos, jei nėj.
kas davė tą ženklą. Šovinio
bulinasi ir auga kas kaitas tolyn, nes nuola- rines medegos ypatybes. Fizikas pasakytų lišką stovį, galėtų nuskandygu
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vieno hydrogeuo 14 svarų,
neliai, turinti vieną ir tą patį uždavinį.
nematomą),
į
potentiališką
pajiegą.
skaisčiai
raudonu.
Nuo
jo
ganizacijos labai stiprios. plėšikų norą pasinaudot sve
jeigu išsipūstų į savo normaVienok, kiekvienas individuumas, ato
Besimažinant kinetiškai energijai, gyvai Ušką stovį, užimtų 2600 pėdų ir kraujo raudonumas paeina Ir administracija seniai jau timu turtu ir provokaciją, ii
mas, molekulas, gyvybė, kosmiškasis kūnas
turi savo augimo rubežius. Kiekvienas tva pajiegai dujinių miglų masų, baigiasi sykiu vietos. O žmogus kiek už ir raudonas kraujas yra mums norėjo iššaukti terp rusų ir paskutinį gal greičiaus už
rinys turi savo paskirtus laikus, būtent, lai ir jų žibėjimas; svietų gemalas išnyksta nuo ima?
maistu. Melsvas ar tamsus žydų darbininkų tautiškų ar viską.
1,1
ką augimo, žydėjimo arba jaunystės, laiką su dangaus, jo negalime matyti daugiau. Tuo
I
kraujas neša išmetąs t. y. tikėjimiškų kovų. Nuo spa Be abejo, kad jei policija
brendimo, arba vyrystės ir laiką senatvės, met prapuola gemalas gyvūnų žvilgiams, ku Dr. Heilborn tvirtina, kad
nukaršimo. Paskutiniame laike (laikę prieš riuos jie ant jo buvo nukreipę, kaip tik jis būva nuolatosexpliozi jos pas anglių rūgštį ir k. ir eina į lių mėnesio nematomos spė butų surinkus šovinio ske
myrį^pradeda išsidėstyti organizacijos, pra apsireiškė, lyginai kaip nuo dabar tėmijame žmogų, karių nė ausis, nė in plaučius tik tamsus kraujas kos labai energiškai agituoja veldras, tai procesija butų
dedą sugryžti į pirmapradinį stovį. Pasku naują žvaigždę žvaigždyne Perseuso. Nors strumentai ne gali girdėti, išsioxydavimui,išsi valymui. prieš žydus. Per Kalėdas, sau laimingai nuėjus tolyn
tiniame laike tapo atrasta, kad ir chemiški miglų masos nešviečia, vienok nesustoja įna bet tie milijonai expliozijų Sulyg garsių physiologų, paskiaus per Velykas buvo ir tuo viskas butų pasibaigę.
atomai, kuriuos ikišiol už nesikeičiančius lai šų tirštėjimas, mat kiekviena masa esanti yra kas sekundą, griovimas Vogto ir Pettenkofero, Mu- kalbama, kad žydai kėsinasi Bet policija sulaikė procesi
kė, nebūva vienokiais visą laiką, bet kas kar liuosame, tuščiame ruime, sutirštėja kas kar
tas keičiasi, nors, tiesa, labai palengva. Mat tas labiau ir labiau. Svarumas medegos su ir budavojimas — anaboliz nicho, žmogui darbininkui užmušti kareivius, kad jie ją, užgynė jai eiti tolyn, sa
ir jie gema ir miršta. Užtai sulyg to ištyrimo spaudžia ją kas kartas labiau ir labiau, pada mas ir katabolizmas nuo gi reikia maisto į 24 valandas: mes bombas į katalikų ir sta kydama, kad ją ir toliaus
gali pasidaryti, susitverti iš atomo vienos me- ro jos apėmį mažesniu, žinoma, jeigu neatlai mimo iki mirčiai. Jeigu bu baltymio 118 gramų, taukų čiatikių procesijas. ‘ Vietinis laukia šūviai; buvo iššaukti
degos atomas kitos. Kad tas iš tiesų teip y- ko lygsvarybę aplinkbvgiai šitos sunkumo davojimas esti didesnis, mes 56 gramus, krakmolo ir cu soboro (cerkvės) protorėjus kareiviai ir kilo triukšmas.
ra, parodo ypatybės įdomiausios medegos — pajiegos, kas įvyksta prie besisukime plane augam, kada mažesnis už kraus 500, vandens nuo (vyriausias popas) norėjo pa Žmonės pradėjo bėgti į vi
tų aplink saulę. Mat sutirštėjimas masų per
radiumo.
kinetišką, gyvą energiją į potentiališ griovimą, mes jau nykstam 2500 iki 3000 gramų; darbi sakyti iš sakyklos, bet koks sas puses, vieni antrus minKaip rodosi, radiumo atomas yra teip keičia
ką, į paslėptą. Fizika darodo, kad nuo pa arba sergam, ir jeigu nebūt ninkui, kurs daugiau protu ten kariškos vyriausybės at džiojo, griovė___ Dalis gi
užaugęs žemės viduriuose nuo nenormališko skirto
greitumo atomų besikrutinimo moleku pataisyta staiga kad griovi dirba, reikia: baltymio 127 stovas užgynė jam tų. Tie dalyvavusių procesijoje pasi
spaudimo, kad normališkose sanlygose negali le pirma
gimsta apsireiškimai šilumos, o vė mas nepergalėtų, žmogus gramus, taukų 87 gramus, sa, antras popas vis gi pasa liko ant vietos ir klausėsi ap
jau liktis tokiu pat. Kaip rodosi įvyksta vi liau šviesos.
Šitas vienok įvyksta su prisi numirtų. Daleiskime,kad jei cukraus ir krakmolo 362 gra kė panašių kalbų, bet už tų kaltinimų prieš žydus, ka
duriuose radiumo atomo nuolatiniai susimu dėjimu teip vadinamo
eterio, kuris pripildo
šimai pirmapradinių, atskirų kūnelių, nes, visą erdmę. Eteris, kuris
susideda, kaip jau gu žmonių mieste daugiau mus. Išto matosi skirtumas gavo daug bauginančių laiš- riuos kai-kurios ypatos tiemat, tapo patėmyta, kad tie mažiejie kūne pirma matėme, iš pirmapradinių
siok vadino šio atsitikimo
atomų be- mirtų negu gimtų — jie iš valgių, ką dirbant, ko turime ką.
liai vienval išmeta skeveldras, kurias moks skriejančių nuolatai tiesiomis linijomis,
daugiau
valgyti.
Matyt,kad
kaltininkais.
Nedėlioj,
gegužės
28
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per nyktų ir miestas liktų be žmo
linčiai praminė elektronais. Teipgi patėmy neša atomų krutėjimą per erdmę ant kitų
Paskiaus, policijai nuro
darbininkui
žmogui
reikia
Suražo
gatvėj
sprogstančių
ta, kad išmetami ir didesni kūneliai nuo ra kosmiškų kūnų ir tokiu budu atjaučiame ši nių. Jeigu miesto žmonėms
dant,
prasidėjo artimiausių
diumo, žinoma, tie kūneliai, skeveldros vis lumą ir šviesą. Musų aprašomas jaunas dan neduosim vandenio ir maisto, daugiaus valgyti karbohydri- daiktų buvo užmuštas polic
yra daugelį kartų mažesniais už mažiausią gaus kūnas arba ir visi dangaus kūnai abel- žmonės išmirs, jeigu žmogaus tų, kurie susideda iš cukraus meisteris Derkačev. Admi name plėšimas. Atvyko ka
chemišką atomą. Kūneliai išmetami su skir nai prasidedą, pasidarą iš tų miglynų, eina kūno celėms nedusim atsa ir krakmolo, nes jie daugiaus nistracija skaito užmušėjais reiviai ir pagal policijos nu
tu smarkumu: vieni išlekia greitumu šviesos, kas kartas karštyn nuo jo paties susitrauki kančio maisto, jis mirs.
duoda oiydacijos ir; tuom anarchistus. Žinoma, nega rodymo, šaudė į namus. Po
kiti mažesniu greitumu, mat, greitumas kū mo.
Dangaus kūnai pradeda žėrėti ir,žibėti, Kada žmogus pradeda sirg daugiau Šilumos, proto dar lima užginti,: kad Balstogėj licistai ir kareiviai veržėsi į
nelių paeina nuo jų didumo. Pavidale radi bet, žinoma,
ant visai kitų fiziškų pamatų, ti, griovimas pasididina, žmo bui reikia daugiau albuminų anarchistų nėra. Bet jau iš namus ir vijo iš ten žydus,
umo turime po akių bėgriuvantį svietą; mat negu kad kuodaugiausiai
išskirstyta miglų gus nyksta, reikia pritaikin ar baltyminių medegų,kaipo: žiemos sprogstančius šovinius kuriuos tuojaus čia-pat ant
radiumas teip pat, kaip ir nauja žvaigždė masa. Kadangi ant vidurio
kosmiško ka
žvaigždyne Perseus pripildo aplinkinę griu muolio guli daugiausiai medegos,
ti atsakantį maistą ir gyduo kiaušinių, mėsos ir grudų, ir bombas vartojo vietiniai gatvės mušė juodašimčiai.
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Skerdynės ir plėšimai pra
vėsiais, ir dagi tokiais griuvėsiais, kurie yra
yra ten didžiausias, nuo ko kosmiško les. Tik ant tokio pamato nes toks maistos prisideda plėšikai vietoj kalto ir lamo.
pirmapradiniais atomais. Betyrinėdami mok dimas
labiau prie tvėrimo nervų ir Tikrai negalima pasakyt, kas siplatino ir Instituto, Vokie
kūno viduriai daug karštesni negu jų pavir remiasi gydymas.
slinčiai atrado,kad iš griuvėsių radiumo gema šius,
smegenų
celių, kurios labiau užmušė Derkačevų. Užmu čių ir Bazaro gatvėse, per
kas,
kaip
žinome,
yra
ir
ant
žemės.
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nauji, didesni atomai, kad mažiausios dalelės nok kūno susispaudimas negali būti visada Paprastai žmones mislija,
siai
susinaudoja
protu vei šėjais galėjo būt ir žemesnie- kur turėjo eiti procesija.
susivienija ir sutveria didesnį kūną. Moks vienokis, kūnas negali visada tiek pat susi kad žmogaus kūnas persimai
jie policistai, kurie nesutiko Skerdynių paveikslas toks
linčius Ramsay uždarė stiklinėj dūdoj radiu spausti, nes labai atšalęs kūnas, labiau su no į 7 metus, bet sulyg Dr. kiant ką nors.
mo emanaciją (ištekėjimą), kuri yra kuopui- spaustas nesiduoda teip lengvai besispausti Heilborn—žmogaus kano me Prof N. O. Atwater tvirti su Derkačevo nuomone (Der pat, kaip-buvo spalių mėne
kiausias gazas ir kurios atomų smulkumą jau kaip skystesnis, kaip minkštesnis. Užtai ma- degos persikoičfa1 į 30 dienų. na, iš patirimų, jog alkoholis kačev buvo priešingas sker syje Odesoje. Jaunų apinegalime sužinoti, už kelių dienų . pasidarė žinasi kas kartas šiluma, paeinanti nuo su Atbudavoja mėdegas žmo mažose dalyse gali už dynėms) ir užtat buvo pūliuo plysėlių būrys, keletas mo
stiklinėje dūdoje netikėtas stebuklas: mat
terų, viduryje policistas,kurs,
nuo paties kūno. Iš pradžių ku- gaus kūno maistas, kurį mes laikyti žmogaus gyvastį, bet tas nuo tarnystės.
gazas persikeitė povaliai į hėliumą, pa sispaudimo,
erdmei tiek šilumos, kiek jis valgome. 1
didelėee^yra vodingu ir dau Po Derkačevo užmušimo arba pats darbuojasi arba nu
gimdė hėliumo atomus, kuris (hėlium) yra nas*atiduoda
pats
pagimdo
susispausdamas.
Bet
kada
kū

antra lengviausia medega. čia, mat, aky nas labai susispaudęs, jis atiduoda erdmei Normališkbs žriiogus vidu giau blogo padaro negu ge policija pakėlė galvų augš- rodo, kurie namai plėšti.
tyn. Jau jį laidojant, polici Kada stovinčiam šalyje su
vaizdoje paties mokslinčiaus susivienijo visų- daugiau šilumos, negu pats gali pagaminti tinio amžiauA žudo vieną ke ro.
mažiausi atomai ir pagimdė hėliumo atomus; — kūnas atvėsta, atšala. Atvėsimas, atšali turioliktą dalį saAo svarumo
ja pradėjo erzintis su žydais. kareivių buriu oficieriui nu
taigi, iš pirmapradinių atomų, iš visųmažiau- mas kūno, be abejones, įvyks visųpirmiau- į 24 valandas, arba nuo 11
Žydų buržuazija norėjo už rodė, kad reikia sulaikyti
sių dalelių susitvėrė visas atominis svietas.
šiai ant kūno paviršiaus, kadangi šitą apsu iki 13 svanįf Vasaros laike Atstovo Ščepkino praneši dėt ant Derkačevo grabo vai mušimą ir plėšimą, jis meiliai
- Nors, tiesa, pavieniui imant, negali už pa baisiai šalta erdmė. Tokiu budu persi
nikų, bet antstoliai ir nuova atsakinėjo, kad be policijos
mas apie Baltstogės
augti didesni kaip paskirtas laipsnis nė ato keičia prie tam tikro atvėsimo laipsnio duji du svaru da"i Aus ant diedų užveizdos iš priešingos pakvietimo jis neturi tiesos
mai gyvūnai arba kosmiški kūnai, bet vienok nės, gazinės masos; masa pasidaro skysta. n03 žado ne, il'ema. Taigi
skerdynes.
jie gali rištis tarpe savęs ir tverti naujas, di Persikeitimas, žinoma, įvyksta tokiu pat bu sulyg to žud i# turi ir atsi- Berželio 23 d. Peterbur Derkačevui partijos nutarė kištis. Bet nelaimė, jei kas
padaryti iš jo laidotuvių pir norėjo gintis nuo plėšikų —
desnes organizacijas; iš atomų pasidaro mole- du, kaip persikeitimas garų į debesius ar į budavoti, reikia maisto ataukulai, iš šitų daiktai apsireiškianti musų lytaus lašus augštuose sluogsniuose oro. Ga gimui,atgavimui to, ką kanas ge, Žmonių Laisvės partijos mųjų provokacijų.
policija kvietė kareivius ir
kliube, Valstybės Durnos są Antstolis Šeremetjev, kurį šie padėjo teip-pat plėšti
jausmams, mums matomi; gyvūnų kūnas su rai pakyla nuo žemesnių, šiltesnių sluogsnių
nary s E. N. Ščepkin skai
sideda iš pavienių celių, o gyvūnai visos pa į augštį ir ten, prisiartinę prie šaltesnės erd- nužudo.
Balstogėje yra liuesas žmo
saulės vėl tveria vieną didelę organizaciją, mės, pavirsta į lytaus lašus, sutirštėja. Persi Žudymo daugiau būvą, ka tė pranešimą apie Baltstogės skaito vyriausiu skerdynių nių būrys, teip vadinamas
kaltininkų,
prigrasino,
kad
beeirišančią kas kartas labiau tarpe savęs ir keitimą vandens garų į lašus žiemos laike ir da žmogus daugiaus vei skerdynes.
žydams busiu atlyginta sker „žydų apsigynimas, ir drą
labiau besitobulinančią. Galų-gale susitve musų stubose galime patėmyti — prisigavęs kia, mažiaus—kada neteikia,
Istorija
tino,
—
sakė
E.N.,
dynėms, jei jie išdrįsiu uždėt siai galima sakyt, jei nebūtų
ria iš molekulų kosmiški kūnai, o iš saulinių garas prie šalto lango, sutirštėja, pavirsta į nesijudina.
— daug tokių nelaimių, pa ant grabo vainikų. Paska dalyvavusi kariumenė, „žy
spiečių „Paukščių Kelias”. Kaip matome, lašus ir langas aprasoja. Lygiai tas pats at
prieiname dabar nuo nemotomų atominių sitinka ir oro augštumose. Po teisybei, susi- Daugiausiai žudymas ir at- našių į Vezuvijo dūsavimų, los apie rengiamas žudynės dų apsigynimas” (samooboror
sibudavojimas arba procesas kurs užpylė daug miestų. jau prieš kelias dienas apie na) lengvai butų perspėję*
svietų, nuo, mikrokosmo prie makrokosmoI
plėšima.
(Tolinus bus.)
dangaus kūnų, kuris, žinoma, dėl savo didu- Į
matebolizmo atsilieka apie Istorija žino baisus peržengi

Kokiu būdu susitvėrė svietas?

i

< Ant rytojaus, berželio 15 tik pati negalėjo apie tai pa- niauktiesi. Jau perėjo du kaip visi žmonės, gal net ge Vietoj šauti į orą, Antonio
| Amerika jau milijonus
| Peterburgo durnoj, dar
d., skerdynės dar pasidino. pasakoti, bet ji apalpo, gir- metai nuo apsivedimo, o vai- riau, no^s nieko ne dirbo. šovė į raganių.
dęliarių nužudė dėl menkos bininkų partijos atstovai ap
. Prasidėjo kareiviškaš plėši dėdama kitus pasakojant. kų neturėjo ir nematyt buvo Teisybė, apart visokių viešų Po tam atsitikimui, nors doros kapitalistų. Dėl ne reiškė, buk jie turi davaduą
mas, atkeršyjant už tą, kad Kalba, jog ji jau išėjo iš kad greitai sulauktų. Buvo burtų, kubm net gyrėsi, kaip buvo persitikrinęs kad kara švarumo • Chicagos galvijų jog iš Peterburgo išsiuntinė
liūdna ateitis, labai liūd išnaikinimą žiogų, išgydymą binas ne iššaus, Antonio no skerdyklose vien šįmet ant ta prisakymai Saratovo vai
naktį ,,apsigynimas” šaudė proto nuo nusiminimo.
sergančių avių tik kokiais rėjo bėgti, bet pamislijąs,kad mėsos nužudys 'ne vieną de dininkams šaudyti į susirin
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Meksike,
aplinkinėse
niškoms kompanijoms bus
gai, kaip tik galima perstaty
bus matyti, kiek kančių turė ti, šalia jauno vyro su žėrin ti tuos burtus — su persiėmi- orą, jeigu iššaus, tai bus Ocampo, provincijoj Chihu- Cuyaha, užmušė gubernato uždrausta veikti Prancūzi
rių ir paėmė valdžią į savo
jo pritirti nukentėjusiejie. čioms akims, raudonoms lu mu sušuko Saverija.
ženklu, kad iižburimas nu ahua, 10 d. liepos, nuo debe rankas.
joj.
Aš aplankiau mokytojo ka poms kaip krūmų vuogos, į Tą naktyj abiemdviem sap imtas.
f
’ ■ sų praplyšymų įmirkęs kal
ligrafijos Ainšteino name kuriuos jis varė savo avis, navosi gražus vaikiukas ir Antonio buvo prisidengęs nas nuslinko ant miesto | Varšavoj bandyta su di | Abudu susibuntavoję
lius. Jis pats užmuštas (į tveriančias vienaitinį jo tur tuojaus ant rytojaus Antonio ant visko, bet ne aut nieko Ocampo ir visą su visu išnai namitu išmesti į padanges di Tambove kazokų eskadronai
akis įkaltos vinys). Pasiliko tą. Vardas jo buvo Anto- nuėjo pas kaimo burtininką panašaus; prisiartino prie kino. . Prie to 7 ar daugiau delį tiltą ant Vislos, tik laik pasidavė valdžioms. Matyt
suaugusioji duktė ir ketver nio. Jis teipgi nuo apsivedi prašyti nuimti užkerėjimą, kalbančio akmens, paėmė ka (tikro mat skaitliaus dar ne raščiai ne paduoda katrą: dar kazokams trūksta reika
tas mažų vaikučių. Pasta
žino) ypatų likosi užmuštų, o Varšavoj per Vielą padirbti lingo supratįmo ir jie nežino,
bet tas nė klausyti ne norė- rabiną ir šovė....
ruosius kaimynai suspėjo mo su maža jo sapnų karalie jo.
daug
yra labai sunkiai sužei du tiltai: vienas prie karališ turbut, kodėl priešinasi.
Peppe puolė ant žemės, nė
. paslėpti ir mažai tesuprasda- ne buvo su visu laimingu.
tai ne paprastas ti- ne sustenėjo, su peršauta šir- stų, terp tų yra ir mirtinai kojo zamko, kitas gi prie Ateis vienok laikas, kad ir
mi, jie ramiai žiuri į tą vis ’ Ant nelaimės, vienok, nuo
tvirtynės.
jie susipras.
sužeisti.
ką. Vyresnioji gi sesuo ne tūlo laiko laimė jų pradėjo pas tasai raganius. Gyveno džia.

IŠ VISUR.

kams 50c.

| Architektų komisija iš
Benas
tyrė, jog popiežiaus rūmas DuodaLietuvlszkas
mieste Koncertus, grajlna ant
Ryme, Vatikano rūmas, griū bailu ir kitokiu pasilinksminimu; tie,
va, ypač gi griūva ta rūmo kurie lankėsi ant Dr-tes Lt uosybes pik
girdėjo musu muzike; 29 d. liepos
dalis, kur yra paties popie nyko,
vėl grajysime Schultz darže. * Reikalaužiaus kambariai,
Pataisy janozius muzikantu meldžiame kreiptis
mas griūvančio rūmo kaštuos adresu:
J. Brozis Bros Band and Orchestra,
su viršum 100000 dol. Tiek 628 8. Union st.,
Chicago, UI.
| Veik visoj Voronežo gu- juk lengvai sudės katalikai.
(3—VIII) •
burnijoj sukilo kaimiečiai ir
naikina dvarus. Pokrovsko
] Į Peterburgą atėjo žinia,
ADRESAI
pavietyj išdegino 20 dvarų ir jog caro sode Peterhofe liko
išskerdė 300 dvarų galvijų. si užmuštas jenerolas Kozlov, centrališku viršininku
Tą patį daro pulkas iš 5000 viršininkas štabo caro sargy SOSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
kaimiečių Jarensko pavietyj. bos. Užmušėjas likosi sua Prezidentas = P. W. Birštonas
205 W. Oak Si, Shonandoah, Pa.
Gubernatorius pareikalavo reštuotas, bet kas jis, šni
Vice-Prezid. = J. Tareila,
daugiau kariumenės, bet kad pams nepasisekė susekti. Jis
22 Star SI., Ansoeia, Conn.
visur kįla maištai, tai dau turėjo Trepovo fotografiją ir, Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
3120 So. Halsted Si, Chicago, III.
giau kareivių valdžios jau ne matyt, šitą norėjo užmušti, o
Kasierius — J. Skritulskas,
gali atsiųsti.
ne Kozlova.
26 Broad SL, New Britais, Conn.
•
KASOS GLOBĖJAI:
| Finlandijos jeneral-gu | Sebastopoliuj suareštavo A. Ramanauskas, 10 Henderson St.,
Somervllle Sta. Boston, Mass.
bernatorius gavo prisakymą jurininką Šelinko. Jis prisi
A. J. Pevilaika,
824 Bank St.,
iš Peterburgo visus revoliu- pažino, jog užmušė admirolą
Waterbury, Conn.
cijonierius išgaudyti, maiš Čuchniną. Kronstadte kariš Knygius = M. Paltanavičia,
28 W. Broadway So. Boston, Mass.
tus suvaldyti. Lengva vie kos laivynės jurininkai atsi
nok paliepti, bet ne lengva sakė dalyvauti dievmaldypaliepimą išpildyti!
stoj už vėlę užmušto admiro
Pajieszkojimal.
lo Čuchnino.
Pajeszkau darbo prie kriaucztu vyriss| Persijos sostapilėj Tehe
ku drabužiu, moku ta darbe gerai; esiu
rane užgimė studentų maiš | Paryžiuj atsibuvo terp- buvęs 3 metus kirplku Ir esion motai
tai. Studentai išliuosavo iš tautiškos plaukėjų lenkty kaipdirbupriekriaucziu; esiu lietuvjrs ir
vokiszkai, italljoniszkai, iszpakalėjimų valdžių ten susody- nės. Jose dalyvavo: angliš suszneku
niszkal, lenkiukai ir maskollszkal. Rei
tus profesorius. Mūšyje su ki, australiški ir ameriko kalaujanti malones atsiszauztl adresu:
kalėjimo sargais keli studen niški plaukėjai. Laimėjo 237 Perk sL,Jos. Janulionis,Lewiston, Me.
tai likosi užmušti.
(27-VII)
prancūzas Bougmin.
t
Pajieszkau Jono Butnoryczio, gyve
| Iš Japonijos atėjo tele
| Ant Kaukazo vėl užgimė nusio lygsziol Melrose Parke, III. Atva
gramai į vakarinę Europą,
štraikai darbinkų dirbančių žiuoja isz Lietuvos jo motina.
jog Charbine susibuntavojo
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
kerosino sėminyčiose. Štrai- Jis
adresu:
maskoliški kareiviai,*kuriuos
kieriai užmušė darbo vedėją
*
Miko Butnoras,
vienok pasisekė, su pagelba
Box 261,
Melrose Park, UI.
Bileisibade.
(20—VII)
atsidavusių randui regimentų, suvaldyti. Čia 500 karei | Jarensko aplinkinėse su Pajieszkau savo vyro Jono Puidoko,
mane su dviem vaikais ir vie
vių sušaudė.
kilę kaimiečiai išdegino trio- palikusio
na mergaite ir lszv»žiavuslo su kita mo
bas dvaro buvusio vidaus mi- terim, tnrinezia viena mergaite; jis yra
| Goremikino ministerija nisterio Durnovo.
didelis vyras, geltonu plauku Ir usu, m
apie 40 metu senumo; isz kokio kzaszto
jau padavė carui savo rezi
jis paeiua nežinau. Kas praneša man
gnaciją, bet caras ją dar lai | Pietinėj Afrikoj, mieste apie ji, busiu labai dėkinga.
Ona Puidokiene,
ko, kadangi nežino ką jos Johanisburge užgimė čiabu
66 So. 22ndM.,
Brooklyn, N. Y.
vietoj paskirti; pavesti mini vių maištai; su čiabuviais ei
(20—VII)
steriją įtekmingiausiai du na iš vien ir chiniški darbi Pajieszkau Juozapo Giedrio ir Juoza
rnoj partijai caras dar vis bi ninkai. Valdžios, pašaukė po Mielaszio, abu Kauno gub., Salantu
josi. Jis pasiūlė vietą mini- po ginklu visus baltveidžius. perap.; pirmas kaimo Žeimiu, antras
Klausgalvlu. Jie patys ar kas kitas teik
sterių perdčtinio Šipovui,bet
sis duoti žinia adresu;
|
Mieste
Nižnenovgorode,
Ant. Bzaulya,
tas atsisakė, apreikšdamas,
6
liepos,
siautė
gaisras,
ku

521 Columbla avė.,
Baltimore, Md.
jog jo partija durnoj netveria
ris
išnaikino
875
namus.
Pajieszkau
savo
brolio
Jono Jankevldaugumos.

| Peterburge, ant vežančio
25000 rubl. kariškos laivynės kasieriaus Gasperovičo
užpuolė keli ginkluoti vyrai,
kasierių pašovė į galvą, at.
ėmė pinigus ir su jais pabė
go.
___________

| Varšavoj bandyta už
mušti perdėtinį kariško sū
do, jenęrolą Šveikovskį. Jenerolas išliko neužgautu, bet
jo moterį pataikė dvi ' revol
verio kulkos.

J Odesoj, pietinėj Maskolijoj, suštraikavo visi porto
darbininkai ir laivų iškrovėJai. Štraikai platinasi visoj
pietinėj Maskolijoj.

Draugysčiū Reikalai.
Didelis Plknykas.
Chicago. Dr-te Apveizdoe Dievo pa
rengs dideli piknyka 22 d. liepos, Berg
mano darže, Riverzlde, III. Bva tai gražiausias pasilinksminimai, kokio dar
lygssioi Chicagoje ant piknyka nebuvo.
Bos lėk k tynęs vyru, merginu ir moters
su isslaimejimals įšale kitokia žaismių;
gera muzika ir gėrimai; prasidės 9 vai.
ryto. Visus lietuviui ir lietuvaites aairdingai kviecsia alsi lankyti
Komitetas.

Pajieszkau save^zvogerioChas Matulevicziaus, 18 metu kaip Amerikoje, Su
valkų gub.,Leipunė gm. Jis pats arkas
kitas teiksis duoti žinia adresu:
Si m,! Širmus,
83 W. Main st., '
St. Charles, III.
J, įftj
Pajieszkau savo tėvo Jono Kasparaviczlaus, KaunoV gub.*,7 Raseinių pa v.,
Pagramancziu psfap.,^ metai atgal gy
veno E. St. Louią, Ui. Jis pats ar kas
kitas teiksis duožl^žine'šdreau:
A stoty Kasper,
P. O. Box 182,
Jonnston City, III.
J.. ■>.!.

Lietuviai Įkibkite prie
' BI2W.
Dabar yra gera proga gauti vie
na, ar daugiau akcijų gerai apmo
kamame Drapanų Štore

The Bell Clothing €o.
The Bell Clothing Korporacija
jau 3 metai kaip daro gera bizni
po No. 983—987 Milwaukee avė.
Kada jai ten gerai biznis eina, tai
ji pasidrąsino atidaryti antra toki
jau Stora naujai statomame A.
OlSevskio name ant kertes Halsted
ir 83čios ulyčiu ir Čia tikisi, daryti
bizni ant didesnes skales.
Ši
Korporacija išmoka akcijonieriams
didesnius „dividends" negu kokia
nors kita korporacija. Ji teipgi
duoda privilegija kiekvienam akcijonieriui pasitraukti šalin, kada jis
nori ir sugražina jam jo inmoketus
pinigus ant kiekvieno jo pareikala
vimo.
Žmogus prigulėdamas prie šios
Korporacijos visada jaučiasi liuosu, gauna kas met už savo indetus pinigus gara pelną ir kada
nori pasitraukti atsiima juos be jo
kio stabdymo
Akcijonieriaik* Šios Korporacijos
gali būti ne tiktai^gyvenanti Chica
goje,. bet ir kituose miestuose.
Kiekvienas galipjrkti viena, kėlės,
ar keliolika akcijų, tik ne daugiau
kaip 100. Čia indeti pinigai atne
ša didesni pelną, didesni procentą
negu sudėti barAon arba pasko
linti ant gerinusiu properčiu, ir
iš čia visada yra gaunami atgal ant
kožno pareikalavin^?.- Taigi kas
turi užsičedija^ įtele^ą doliariu, te
gul perka vieniai k^es akcijas ir
naudojasi geru pelihi.
Akcijos dabar kamuoja po $10.
Kada namas tat gatavas ir Sto
ras atidarytas/i tos pačios akcijos
kaštuos $15. Neišpirktu akcijų
jau ne daug
tqdel kurie nori
te pirkti, pasiskubinkite užsirašyti
pakol dar galima jas gauti po $10.
Užsirašyti aftLtjl^^alima

Bell Clothtag Store,

czlaus, Kauno gub., Panevėžio pav.,
Pumpenu vol., Jurgonu sod., 12 metu 983—987 ^llwAiikee avė.,
kaip Amerikoje. Jis pate ar kas kitas arba pas Korporacijos Direktorių,
teiksis duoti žinia adresu:
K A ZIKIERA. 8LUŽIN8KA
F. Jankevioz,
264 Owen «L, ..
Kenosha, Wla. Kurs tari savo valandas ,,Lietu

Pajieszkau savo pusbrolio Fraacisskaua Jdkaiezio. Suvaiko gub., Naumieaozio psv., Pavucaiu kaimo, apie 8 metai
Amerikoje; taipgi pajieszkau Jobo Va
ži ano. gyvaus rodosi Chicagoje, pir
miau rodosi gyveno anglinėse valstijose^
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ad
reta;
Juos. Jakaitis,
8251 Butier st^
Chicago, IU

vos” redakdijoje ke t vergais nuo
6 iki 9 vakarais ir nedelioms nuo
& iki 12 rytais.
v Nodlrbk už 81.58 aaA dienos dirbtuvė
je. kur leve galt tuželMl, kaomet až
930.00 mea duosime tatt tarankiu dykai
ir iazmokinaime amato barzdaakutystes
In trumpa laika-, ‘karit*» uždirbsi besi
mokindamas.
Pradek lankyti Nosokoffzo Barzdaatajimtes mokykla, 1405
Pono sve., Pittabarg, Pa.

? •

.
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Laivu Kalendorius.
Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkortčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos.
v
I
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LAIVO VARDAS
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ARABIC............................ ...
AMERICA.;.:............
BULGARU....................
BLUECHfcR....... •........
BARBAHoaSA...^...........
BREMEN.............................
BALTIC .*..
'
CELTIC......................
C^YMRIC.....................
CEDRIC......... ...
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CARON1A....... ............
CA&PANIA........................
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FRIESLAND.............
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HAVERFORI) ...................
IVERNIA..................
KRONPRINZ WILIIELM.
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KROONLAND.....................
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LAKE ERIE....................
LUCANIA ........................
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RHEIN......................
REPUBLIO..........................
SAKONIA ..
RAINT PAUL......................
SAINT LOUIB.....................
SOUTH W ARK.....................
TEUTONIC. . ..
UMBRIA............................. .
VADERLAND.....................
WESTERLAND...................
ZEELAND ..........................
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Šifkorlė kaštuoja
nuo Porto į-
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Ii kur išplaukia

Per tiek dlen
perplaukia ma

Pajieszkau sątyp bffi!'0 Jono Petka
.Pirmas Didelis Balins.
| Gatčinoj, kur yra caro
| Laike manevrų likučių
Panevėžio pa v.,
Cleve lando Lietuviu Neprigulmingo mario, Kauno
rūmas, atsibuvo kareivių su maskoliškos kariškos laivynės Kliubo atsibus per „Labor Day", 3 d Naujamiesozlo plrap-.^aiszvllczlo aka*
sirinkimas, kuriame dalyvavo vienas torpedinis laivelis, ne rugsėjo, 1906 m. Cleveland, Ohio, int liczlos. 15 metu lĮZip Amerikoje,
Jis pats ar kas Jįitas^iksis duoti žinia
ir trįs gvardijos regimentai. toli Bjorko,užbėgo ant minos, Stocke’i Sales, 1793 St. Clair Street.
adresu:
Kožnaz, kurs ant srito baliaus atsilan
Alek FUtkatMris,
Oficierai laikė kalbas, noro- kurios expliozijos likosi pas- kys, gaus kuopuikiausia kvletka. In
.Pbilad’a, Pa
dydami, jog kareiviai turi or kandytas. Buvusius "Vienok žengs porai 35c. Teipgi kas norėtu prie 2822 Alter st., „j >
minėto Kliubo prislrMzytl, malones pri
Pajieszkau JogaSUa^terio icPrancjsiganizuotis, remti tikrą kon- ant to laivo įgulos žmonis vi būti
29 liepos ant ta'.es 2127 Lora n Avė. kana Skierio, abudu Katino gub., 8zlauBtitucijonališką rėdą ir pereiti sus išgelbėjo.
N. W. kur bus laikomas minėto Kliudo llu gav., Szakinm? parsį., Z arenu filljoc.
susirinkimas. Visus meilingai užkvle- Slemeniszklu soft~ /iapgiats ar kas kitas
į žmonių pusę. Čia likosi
czis.
Komitetas.
teiksis duoti žinia adrayu:
padėti pamatai tokiai karei | - Altena-Iserlok apskri
Vino. Silkute ris,
tr d/ Kewanee, III.
viškai organizacijai. Prie or ty j, Vokietijoj, vietoj pasi- 38 kuopos S. L. A. susirinkimas. Boxl61,
mirusio
to
apskričio
atstovo,
Pajieezkan savdpmžbdblio Antano KeiBrooklyn, N. Y. 38 kuopi 8. L. A.
ganizacijos pristojo daug ka
laikys savo extra susirinkimą nedeloje dosziaus, Suvalkų gub., Starapoies pav.,
reivių Kaukazo, Siberijos ir rinko naują pasiuntinį Vo 22
diena liepos, 2 valanda po pietų sve Szunsku gm. ir kaimo, 21 motai, kaip
kietijos parlamentui. Nors tainėje,
Turkestano.
73 Grand slr. Sąnariai ir saua- Amerikoje, pirmku gyveno Penney iro
veik visos kitos partijos ėjo res teiksitės būtinai pribūti nes bus nijos vai.; turiu pas jį- labai svarbu rei
reikalai apkalbėti, teipgi atsi kale. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
| Žemiečių kongresas, at antrame perbaleavime išvien svarbus
ti žinią adresu:
veskite naujus priglraazyti.
sibuvęs Maskvoj, nutarė ne ir balsavo už katalikų kandi
Ezlbleta Kfeidosziute,. ' Sekr. A. Lesn i suskas.
Box 432,
Colilnsviile, III,
prisidėti prie rando šelpime datą, bet daugumu 5000 balsų
1O Metinis Plknykas.
baduojančių rytinių Masko- visai netikėtai liko išrinktas Parengtas Dr-tes Simano Daukanto Pajieszkau dzrlįp prie biznio in sztora
ar prie saliuno; esiu jaunas 10 metu liolijos gubernijų gyventoją, socijalistas. Mat 5000 libera atsibus nedelioje 29 d. liepos 1906, Reis- tuvys, kalbu lenkfsAat, rus’slkat, • latbet šelpti baduolius be rando lų ne balsavo už katalikų sig's Grove, Riveraide, III. Inženga25c. viszkai ir sziek-tioięimgliszkai; galiu ge
porai. Užproszome visus lietuvius ir lie rai rokuoti. Reikalaujantis teiksis attarpininkystės, kadangi mat kandidatą.
tuvaites atsilankyti ant mus piknyko, szaukti adresu.
kur kiekvienas galės smagiai prie pui
žemiečiai netiki randui ir jo
• Fr. Gricius. '
! ■ Indian Harbor, Ind.
| Kadangi dėl neramumo kios musykes pasiszoktl ir linksmai ,Box 277, >
tarnams.
praleisti pavėsyje po lapotais me
Pajieszkau Joųp ir Juozo Putnoru,
Maskolijoj studentai augštes- diena
džiais Kas atvažiuos bus visame užga
Kauno gub., Bziauliu pa v., Ukmergės
| Terp respublikos Guate- nių mokyklų ne gali baigti nėdintas. Szirdingai užkvieczla
▼oi.," du metai kaip isz Lietuvos.
Komitetas.
mala ir kitų vidurinėj Ame mokslo namieje, tai Austri
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
Kas norit perssmdyti restauracija ant
f
rikoj užgimė teip dideli ne jos valdžios daleido studen Dr-tes Simano Daukanto piknyko 29 d. adresu:
8 Uvarlsky,
sutikimai, kad jie gali karę tams iš Lenkijos pastoti į liepos 1906 m. Atsiszaukite pas:
Box 85,
5U 1 Kerriston, Wash.
A. Rljanaki, 3327 Auburn ava.
pagimdyti. Guatemalės vi Lemberg (Lvovo) univer
Pajieszkau savo pažystamo Kazimiero
Ekskursija Ir Plknykas.
Lokavioziaus, Ks ūpo gub.. Teini u pav.,
duriuose revoliucija užgimė sitetą (Galicijoj).
Chicago, 111. Bu 3 adynoms per ežerą. Kretingos miestelio Ir Pranczlszkaus
iš naujo. Respubliką SalvaNedelioje, 5 d. rugpiuczlo, 1906 m. isz- Drakszo, Daktaru sod. Ir para p, Kauno
| Mieste Lyvo, Maskolijoj, plauks nuo sziaurinlo galo Rush St., til gub.
dor išsiuntė savo kariumenę
; turiu pas juos labai svarbu reiksią.
lygiai 10 vai. ryto, hz W estai k e ga Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine
ant rubežiaus, tą patį padarė 80 politiškųjų išsiveržė iš ka to
lima nuvažiuoti imant Metropolitan ele
lėjimo. Jų suėmimui pašau vatorių ir nulipant ant Randolph ir adresu:
ir Guatemala.
Ant. Kavaliauckls,
kė kaimo policiją,, polici- Wabash gatvin, nuo kur reikia paeiti 2* Box 170,
Clinton, Ind.
blioku in žiemius. Isz South Side gali
| Mieste Slovianske, Char stai atsisakė gaudyti pabėgė ma privažiuoti Halsted, Wallace gat. ir Pajieszkau savo broliu Juozo, gyve
nusio pirmiau Menominie, Micb. ir*Prakovo gubernijoj, policija lius. Iš pabėgėlių dalis vie Wentwortb avė. karais, Clark ui. iki no,
gyvenusio Chidagoj, UI. Gendroliu,
Washington ui., nuo kur eiti iki Wauždraudė žydams iš miesto nok sugrįžo į kalėjimą, bet bash
ui. paskui 3 bliokus iki laivui. Kauno gub.,* Raseinių pa v., Batakių
sulinių semti vandenį. Teip 35 nutraukė namon, J po Nuo Town of Lake Ashland avė. karais valscziaus, Gendroliu kaimo. Jie patys
duoti žinia adresu:
kvaila policija gali būt tik licijai paliko savo antrašus, iki Laike ui. Komitetas parduos tlkie-, ar kas kitas teiksis
N. Gandrelius,
tus
1
bliokas
atstu
nuo
laivo.
Kelione
tik nežinia ar teisingus.
Maskolijoj.
!t
So. Boston, Mass.
in abi pusi ir inejlmas daržan 91.00; vai 287 8rd st.,

i

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Žemiau paro

Chicagos į New Yorką.......... .............
$16.00
,,
„Bostoną..................................... $16.00
M
,, Philadelphią................................. $15.50
,,
„
Baltimorų................................. $15.00
„
,,
Montreal................
$15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau $50.00. Atnešk mums iš kur nors pirkęs*šifkortę ant šių laivų pigiau kaip musų prekės,
ir gausi nuo mus $50.00* Pamėgink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III.
Kas nori važiuoti į Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.

Praneštu visiems gentims Ir pažysta
miems, kad 6 d. ežio mon. persiskyrė su
eziuo svietu Ona Zariavicsiene 33 metu
amžiaus, iszgyvenusi su vyru 18 motu,
palikdama dideliame nuliūdima vyra ir
6 valku; buvo gero budo žmonų, amžina
jai atilsi. Norinti arcztaa aUižinoli te*
gul kreipiasi adresu:
_
M. Zarevioh,
82 N. 3rd st>.
Brooklyn, N. Y.

Reikalauja 10000 darbininku in girias,
lentų plovyklas, akmenų skaldyklas,
prie geležinkelio darbu, vyru ir moterų
in restauracijas ir viessnamius mieste ir
kitur, kelione bus prigelbirma. 500 vyru
in Washingtono ir Oregono valstijas prie
geležinkelio darbu, algos nuo 82.25 iki
83.00 aut dienos; galima gauti ten visokį
darbe; kelione nuo Chicagos 812.00. Ka
ssyk savo kalboj indedames už 2c. stempa atsakymui adresu:
General Information Bureau,
J. Lucas, Mgr.,
686 Milwaukee avė..
Chicago, 111.

Aukos reikalams revoliucf jin i o
judėjimo Maskolijoj.
Kaip jau syki pagarsinome, negarsinsime daugiau tu aukautoju pravardžln,
kurie mažiau kaip 25c aukavo. Ta pa
daryti prasto . mus kai-kurie aukauto^
jai.

Aukos „Lietuvos“ redakcijon
atėjusios.
P. Delnauokas 81.00, skiria LieLgSoo.
D. partijai.
įsa Riverton, III. O, Kleiszmitiene,
O. Gelltiene, J. Butkus, J. Geli ta s, A.
A. Brazys, J. Kimberauckas, O. Kimberauckiene po 25c; mažesniu auka 45c.
Viso 82.20.

Ant pardavimo.

Paiki proga kiekvienam

Graži stubele su 6 kambariais iraukszkuris norėtu turėti savo toona vertelgy- tu ponamiu, parsiduoda už 81800.00, la
ste rubsiuvystes (kriavezystes), ingyti bai pigiai, 3455 Auburn avė. Pasiklau
labai puiki szapa, susidedanti isz szesziu skite r.1 Jetnvoe” redakcijoj.
maszinu, gražioje vietoje, arti verhauAnt randos sallunas žu sale ir gyveni
ziu; parsiduoda labai pigiai; norinti
mu, 82 ir Wall gat. Gera vieta lietuviui
pirkti, tegul kreipiasi -žemiau psduotu
ar lenkui.
adresu:
The Standard Brewing Co.,
Antanas Varkalio,
W. 12th <fc Cambell av.,
Chicago, III.
272 Wytha avė., kamp. Metropolitan av.
Ant pardavimo sankrova ąpciautuvu,
Brooklyn, N. Y. (3-VIII)
vyrama, moterims ir vaikams eseveryReikalaujame 50 molderlu, mokestis ku su visoms sziaucziszkoms intaisoms.
nuo 92.50 iki 94 00 ant dienos ir lomber- Biznis gerai isskirbtas, yieta t i ras tai ap
jardaoee 81.65; teipgi in Washlngtono gyventa lietuviu; priežastis pardavimo
valstija; kelione pigi, tik 812.00 isz Ohi- iszvažiavimas savininko Lietuvon dėl
Ateiszaukti in
cagos; po 82.50 Iki 98.00 ant dienos, pa- pataisymo sveikatos.
„Lietuvos” redakcija arba szituo adre
siskubiklte, nes neilgai jos trauksis.
J. Maszanaackas,
su:
Juozapas Jablonskis,
8249 8. Halsted st.,
Chicago, UI.
Chicago, I1L
Tik 910.00 per marias in kraju ant go 4553 S. Paulina st,
(20—VII)
riausio pasažierinio laivo; nuo 7 iki 9
dienu ims pasiekti Hamburgą, Bromą ir
Antverpeea; plaukia kas antra diena;
apsiejimas kuogeriausiaa.
LIETUVOS ŪKININKAS
J. Ižaizanauckas,
Laikraštis skiriamas Lietuvos darbo
8849 So. S. Halsted st.
Chicago, III. žmonėms, eina iš Vilniaus kas savaite.
Mžsibm:
X11 eoilų M porią. Amerikoj ant
<0.00. l*m rapi Uetnvz Ir žinoti kai
Reikalauja valkiao lietuvio prie mo dabar tenai* deda*L, tai nStiHUyklte LIETUVOS
jame telpa teialngosąinioali viaoa
kymosi cigaru dirbti; teipgi hetavissko UKiaiNKA,
Lletnvoa ir kitį kra8t«i ivieto. Kas norat< uiraiybarberio; darbas ant visados; mokestis ti <H1 savo drangą ™gyvenantį, metą P«gera blaivam ir geram skutėjui. AUi- ki 11.73; AsMriko nonas nnau dU pametimo 7 et
szaukti pas John Jankovskis, 4559 So. - Agentes: M. J. Darnijonsdtie, •

Hermi toge avo.

■*"

.

8108 S. Halsted et-

Chicago, IU.

:LIETUVIŠKA PREKYSTE:
• Visokio skyriaus laikrodėlių, žie
dų, lenciūgėlių, špilkų, armonikų,
klernetų, skripkų, phonographų
ir daug visokių kitų daiktų.
. Kviečiu brolius lietuvius atsilankyti ir
persitikrinti kainas
AMĮaįS&Sji (prekės). Į visus Am-

erikos miestus pnvSsgHSy siunčiu daiktus per

kala vi mo prisiunčiu dovanot
a. j. DAauoNArrtf,
3120 8. Halsted 8L, CHICAGO,

ILL.

Pasirodavykr su.
Lietuviszku
Dakta^i
.... pas......
*

MABJA DOWIATT

Puiki Proja G ra n t Worksuose.

Banda dykai!

Banda dykai!

Kauno gub. Bsaallu pavieto.

Gyvenk vienoj ir išrindavok kitą. *
*
' Už $2700 iki $2250

723 W. 18th Street

Pirksi vieną ii

Priima ligonius k oi n a diena
nuo 8 iki 12 ryto.

50 Nauju dviem auksztais namu

Telefonas: CmmMTOM.
Teiefonuot galina iss kiekvienos
, apttokos.

ArtiWettsra Electric Komp., Sesrt, Roebuck & Co., National Ma
leable CaitiEgi Komp., Wlntlow Broliu ornamentalliiku geležlalu darbu
Ir amerikiniu spirallszku dudu ludlrblnlu.

20,000 Darbininku Žmonių

Lietuvviszka Aparatu Dlrbtuwe.

$300 jmokesties,

Guodotinoms uut'iszkoms ir bai-i
ir<>tine«ns 'draugystėms iszdirba:-1

Liekinya po <32.00 kas meneris, imant palūki drauge. Raudos <30.0)
ant menesio: S ar 6 kambariais trioba su-anksatu ir 7 pėdu ponamlu su
įsilietais pamatais. Georgijus puszies apdabai; maudykla, sziltas ir szaltas vanduo. Vi>oki gatvių pagerinimai intaisyli ir apmokėti.
14 TA UL. ir 49-TA Avė.

Karutaers, Amcrikosisxkgs
Keliautas, Szsrpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,'
Kepures ir dėl Marszalkn,
partadtts.
'

I

Granto Žemiškosios Bendrijos podalyje neužilgo pakils
vertėje.
(Dovydas B. Lyman, globėjas. IfUiard T. Block, issdialnkse.)

[

Guodožiniems Kunigams iszdir*
ba>tKapas, Arnotas. DalsurtlItus, Albas. Stota* ir visus bež
įnytinius parėdus. Visokį dirbę at'lieka artistiszkai ta laikę.
[ Norėdamos gnodotinoa Dr-tes,
>arba guodotini Kunigai, kad Juru

T. ANDR USZEWI cz

115 W. Dirislon St,

Dp^tinp^ •

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

/I

IŠIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 DEARBORN ST.

Chicago, III.

®omti8
forst & ( O. •
SECOHO AVE a SMITHFIELD STREET
P1TTSBURG, PA.

Mes esame pagarsėję po visas Suv. Valstijas, kad parduoda*
me geresne degtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtines
krautuve Amerikoj.
Mes apmokame visas siuntimo leszai (kaistus) in rytus iki
Nev Yorko ir in vakarus Iki Chlcagos ant plikinta viražam 15.00.
Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 nuossiasti, idant tuomi
pirkėjas paraiunsdinimo leszas galėtu apmokėti.
Orderiuojant siunsktte pinigus registruotame laisske ar per
Meney Order ant varko Morris Forst & Co», Cor. Second

COR. SECOND AVE. A SMITHFIELD STREET

TrtvIrrJvr!

PITT8BURG, PA.

lOlKOiy!

BRANGINTINAS RECEPTAS

DYKAI
Dr.O.C.HEINE -PRISIUNCZIAMAS
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

SU SAVO NESVEIKUMAIS
o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasekuiingiausių
gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimo. Išgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį,
negalėjimą suvienyti misiių ant vieno dalyko, slinki
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavimą
paakių, spuogus ir plemas ant veido ir kūno, katarą
nosies ii gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą val
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies,
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių,
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šeip tankų šlapinimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas I>r.
B. M. Ross, kurisyra’specijalistn, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia
išgydyti. Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DENTISTAS

0FFISAS—Kampas 31-mos Ir
South Halsted Gatuiu ::::::

CHICAGO,

ILI

GYVENIMAS YIRSZUl APTIEKOS

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO,

INSTATO NAUJUS,

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Darba

gvarantuoja.

::

DR. B. M. ROSS

ANT KAMPO MONROE STREET. UZ8IKELK ELEVEITORIUM ANT STO FLORO
Oftso VAtzYDOSf— Kssdler nuo 9 rvto ifci 4 po pict. Vakarais,
išskyrus Utarnįkų ir Ketvergę, nuo 7 iki & Nedėliota nuo 10 iki 18.

J. MIRAUSKIS,
3305 Auburn avė., Chicago.
Lietuviszka Krautuve Laikrodėliu, Laik
rodžiu, Žiedu, Špilkų, visokiu graznų ir
galeuterijca muzikali.zku instrumentu. Vyriszku drabužiu, spredalo, czeveriku. kepurle ir daugybes kitokiu tavoru.
Žiedus padirbu ant orderio su vardais ir pravgrdema. Taisau
laikrodėlius ir muiikarszkus instrumentus.
kad alitosztinti vieta žieminiams tav.rams. Kas tik reikalaujate
dabar pirkite pas mane, o viską gausite pigiau kaip kitur. Asz
parduodu savo tavorus in visa Amerika ir kauko reikalaujate, ra
ižykite, o pas mane jaus.te viską geriau ir pigiau kaip kitur.
Pasiskubinkite pakol kainos yra pigios.

DYKAI VISIEMS!

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chicago, 111.
Inejima* Dykai

Patemyk stebuklui Osteologijos
,,
„
Fiziologijos
„
„
Neurologijos
,,
„
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogitzkoa rasos nuo
lopazio iki. grabui.
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.

Ant II Almėsi

Lalkrodeit i

Patentuotas regu lis
torius, nulekia užtuks
mes Ir nustatomas, vy
rišiku ar motorisskas
18K auksuotas, dvigubi
‘Bunting''
iuksztnL
(gražiui isskvfetkuotas.
| Tikrai gerai laika rodo
Yra visur vartojamas
geležinkelio
tarnu,
ka po geriausiai laika
laikantis;
jgvaran
tuatas ant 25 matu
Szy laikrodėly pasius
rims C. O. D. ant kiekvieno adrean, su pavetyji
ma taTvgzamlauou. Jeigu bus toks kaip rasto
me, uAsiracksk szprosut f S 70 ir atvežimo
kasstus ir ps.llmk laikrodėly, jei ne, nemokėk
se vi.no cento. Atmink, kad už loki patlaikro■taly kitur Dsoks.l <35 00. Prie la'krod-lio do.:
ridėdama 14K auksinta Isbcl grižu lenciugely
s kompasu dykai.

Labai gera amerikoniška britva,
geriausios skuros diržas ir galąstu
vas su rankele, šmotelis geriausio
kvepiančio muilo, tvirtas ir puikus
šepetukas plaukams, atskirioje ni
keliuotoje skrynelėje, gražus puo
dukas, karališka magnezi ja ir francuziŠkiejie kvepalai. Viskas sudė
ta į labai puikią šikšnuotą skrynelę
su kabėmis. Kitur tie dsiktai par
siduoda po 810.00. Musų prekfi
tiktai........................................ >2.95

Rxc61sior tfatcb Co„ _ ‘

No. H3. Polonia
Siuvama Mašina.

M)O Central Bank Bldg, Chicago

Automatiška siuvama mašina,
išlenkto aržuolo medžio, su nu
leidžiama galva, 5 stalčiais ir vi
gais prietaisais. Geriausia maši
na siuvimui visokių drabužių.
Prisiusime mašiną į visus kra
štus svieto stačiai iš musų fa
briko. Prekė tiktai..........$15.50

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COūNSELOR at LAW
Chamber of Commerce Bldg., Room 709
S. E. Corner La Salia and Wathington Street*

C HICAGO, ILL.

Męs parduodame visokius tavorus ir prisiunčiamo į visus kraštus svieto
kas Eą reikalauja. Išmainome visokius pinigus ir išsiunčiamo pinigus į
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupolai ir agentai gali per mu
sų firmą gauti visokius tavoms pigiaus kaip iš magazinų (wholesale). Pini
gus siųskite pačtoarba expreso Money Orderiu. Galima siųsti popierinius
pinigus ir mažiaus kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške.

Oflltas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki ♦ po pietą Ir vėl
nuo 6 Iki 7 vakare. Nedėliom ir šventadienom nuo 10 iki 12.

CHicago Medical Clinic,

344 S. State Street,

NEW YORK CITY, ū. S. A.

KOZ5I1NSK1 & YONDOltF,
73 Dearborn st.

BankleriaL
Mes skolijame PINIGUS ant turtony*
biuirjei tu rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos isslygos. Agentai ;
apmokami dosniai.

arti Harrison ui.,

CHICAGO, ILL.

Tito Mott
Daliam
ir
Me
ta
Vaisia
Pergali neląimęs ligos.
DIC

Adresas:

C. Bentson, P. H. B«z 455, Chicago III.

JOHN’S ELIXIR

[iiini

Iszgydo visas skHvio ligas, negrom ui tarimą,
Mgatajinm valgyti, skaisdajima krutinės doobiukeįe ir saonuoee. atairunima vėjo ir negar
džių skystimu. gurgimažr Užpūtima viduriu,
ėdimą re mos, jautimu lyg guzą arba kamuoly
gerklėje Ir negalejima jo nuryti, suspaudimu
szirdies. gumba, vėmimą rytmety) ir atslkosejima tinstu skrepliu, kartais labai pajuodavu
siu, prikartejlma burnos, diegly, greita pailsi
ma arba trumpa kvapu, akausma viduriuose,
tryda, apslvelnsy, išsakytu*y Ir skildama lie
žuvy, bėgimu kraujo iss dantų amegenu. silp
numu viso kūno ir plsuczlu, szirdies plakimu,
negalėjimu miegoti, sunkuma galvoje ir k o jo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalimu
ar pagvltonavlma veido,«svalgima ir skaudė
jimu galvos ir daug kitokiu nesveikumu, paeinaneziu noo nesveiko skilvio. Jeigu turi oon
viena iss vintui paminėtu ženklu, tai tuojaus
orderluok John’s Bllslr geriause gyduole nuo
skilvio ilgu. Gaunam su vinį loo padekavonlu
ant nedėlios. I*nke <1.00 už butely, 6 buteliai
už <6.00. Viduriai turi Iszsllluosuoti mažiau
siai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai
jie yra uesvelkL Naudok John's Llver Pilis,
nuo vkiurlu užkietėjimo, tiktai 28c už skry
nele. Indek pinigus in gromata ir adresuok^

johii’s

Kad dirva butu naudinga, —r reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraūt;
o kad išgydit ligą ■— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.
Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su
pasišventimu ir augfcto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali- į
štai — Dr. E. C. Collins Medical Institute New Yorkę, nes atsi,
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai
po Vadovystę Profesoriaus ištyria ir, -kad pripažino ir apsėmė išgydit,
sutaisant Speciališkai pritaikar% prie ligos visu silpnybių vaistus,
.varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.
Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusioms ir Chroniškoms
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktaras to Insti.
tttto ir ju sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo isgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu,
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą
.iŠgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname:

suNif sause

Lilkrodelis ant Viso Aižiais tik $6.90.
Tikras Uc. aultud iipilytat o
neaptrauktas talkrodėll*,siškial
a

(brležta viduryj

lukltų ..Ilk

Mielas Profesoriau su SpecialistaisI
Jus jau žinotu mano sunkia liga, kuri
man, kankino per ilgus metus per jsunir
tu* išdykumą kad salvos užimąs ir ausisa
•P*«fitn •* kaip ir kaklę ir pecriuose, ran
kose bei kojosę, kaip peileis diegtai varste,
sunkumas krutinę ir dusinimas, neišpasakitai kankino, dieglei šonuose abelnas nusilpsejinas, taip sunajkino lik žodelis išrodžiau, laukiau kaip žvake tik užcedmo,
pas visokius daktarus ners gydžiau: nieko
norage’ .‘.ėjo, bet labinus liga tik užsendino
kad jau oro permainas, isslaiko kaip tikras
prakasta* pasakiau, nes liga paskutinę
gyvastį spaude. Bet Jums kaip tik aprašiau
liga ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot, su
kožnu laiku jaučiau genaus ir geri sus, o
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad
Boz 642.
Westville, Iii. nesirgęs. Gaila kad iš pradžios mano aplirgimo neatsišaukiau, bučo daug pinigu
Išiyditas, nno plaučiu, ročedyjss ir senei buče būvės sveikas kaip
dabaf, nž tai labai dekavoju ir mano dukakrutinės katrro, diegliu
po viaa kun* ir ■o»ilpde- votie galit pagarsint, tikiu kad ne vienam
jima. kiti daktarai negailė bus aut pagelbos. Jus isegyditas
MtiuMbui Czadac •
jo išgydit.
3SS Canal Str..
Bius island, III.

atviru virtum, gražiai grsviruoakmeniaclas. greitelnis, Urequeto phinkinn. bųlta aroalilini rodyklė. Visokio
(iridžio, moteriškas, arvyrtmss. 18 dydis, ar vi
dutinis 16. o moterų 8, ar mažesnysis O dydis.
Mes siunčiame expresu C.O.D. ir duodame apžiū
rėti pirma uimokejiaso; jei matysi, kad laikrodė
lis už tuos pinigus yra geriausias, tai užmokėk
I agentui <5 96 ir ftissso kaitus. Puikų retežėlį
, pne kaino inlkrodėlsneitisčiasne dytai. o jei piniĮ gai yra prisiųsti Iš kaino užžtdijant raunu laiką,
i tai mes duodame gero juodoMamo Trykėllue Plu
ks ne, ar Auksinį ReLaėė.,. IStaryželį dytai. Išven
giant expreso kaštuadNesibl^k Mes ir tkomėsi to
ką sakome, nitas ladgedėltarnu Elgino viduriais
OOOdauglau. Rašyitaai*taS ko nort. CROWN
J KWELBY CO. Dtftail. tet-I. Bandolph Str.,
CMcago, 1U.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip Išsigydyti Kupiūrą, Akių Fga,
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą Pučkus, Saulės Įdegimą. Didervl*.
nes, Nieinu ir lytiškąjį bri’dą. Gyduo
lės nuo dantų geriau«ios ni’SOc. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Afęs nirime apie pu
sę milijono laiškų su • jmdėkavouėmin
nuo žmonių visokių tautysčių. 'Rašyk
pas mus: j. M. BRUNDZA C0.,
996-998 Broadway,
f Brooštyn, N.Y.

49 Warrcn Str.,
New Rcchelle, N. Y.
Hcyditl nco rumbo lito*,
netikru ir baltu audrapaaiti
— akansminsu dideliu diee'.:u viduricoa ir visam
kuuę.

f

•
*
v

JttaAuZ ir
S1 Kad sergi? nelauk kad iŠ mn- •
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligąi
visokį daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savą labiaus in prapulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos - ligos
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Gyv. 3112 S. HalsMSL, arti 31mes galvis
Tslephsaa Ysrds 6046

i
r

S1PGI LUU-AKČtaB, UMUUNVIUI IX SLAPTA*.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacij'oms, tu turi rašyti arba at«
šliaukyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi Nerviškas ir nusiminęs, nusilpnCjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą
stantis, nespakainas-ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukįmus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubčgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistosimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduolės siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminaližkas. visuose teismuose (suduos*).

Cosmopolitan Trading Company

Gtdo ueu MOT* KV, yxtxura TTHU PASZUIŽUAI.

ai užsimaniau pagrlMtt kitimus irkožnam reika
laujančiam tokio vatatu parutuslam pas mane, ai
pasiųsiu nuoraių iitureceptcir reikalingus paurimus užpečėiytameiiaiške Aukai. Receptą gali
sutaisyti geroje a pumoje užmažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgiuk*o pamatysi, ksd tai
geras veistas, aoo kerta bml Sveikas^ <vIrta 1 ir
laimingas. Ai už save patarnavimą reikalauju
50o tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
daugiau už šitą mažą sumą ir neraikatauju jos kol
tu visiškai nepasitaisysi,- idšnt paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Al ne
siunčiu nieko apmokestin ir neturiu jokio sumišto
Išgauti pinigus ar parduot i vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per litą lalkrašt}.
Rašyk iiądien, kadangi šita žinia gal neatsikar
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus
leta/imus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 80o

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Kaip busi Cbicagoj tai atsilankyk in

344 South State St. arti Harrlson
CHICAGO, ILL.

No. Hia. Barzdos
Skutimo Prietaisai.

Al turtu MVO nuoaavyMjnsveeptf brangintinam
vaistui, prtraiomam garsausdakturo, kurio ai tei
ravausi atlankydamas seayg šalį. Al žinau ii'
patyrimo, kad vaistas padirbtas pagal i i t f rccc|>t|
yra liūdim geriausiu sllpatems, nerviškiems Ir
besveikačiams vyrams. At dteau dėlto, kad jis
man sugražino sveikatą po llgsslrglmo nusilpnėji
mu, nerviškumu irmbelna aesreikata ir lt Al
pirma to Išmėginau įpueiaiitaui ir (vairius vaistus
bei gydymus be malamo pagerėjimo. Teipgi ži
nau. kad daugeliskitą^lnruažų taarkltaliga nuo
persidlrbimo, jaunysSH paklydimų, prasižengimų
ar perdėjimų, kaip DarviRcuom, nuobėglų, suny
kimo vyrybta, blogoamtnUnttaa, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambicijos, šmurknybės, nedrąsumo,
skaudėjimo strėnosemkelnoamveikumoIr tL, kū
ne rašė man. telpgl HeigydAjAaip Ir ai pats.
Žinodamas, kaip sunku iitagydyti iitoje ialyje,

kol aepasveiksi.

Vyrams Tiktai!

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 12 viJurnakczio.
Papraszyk d šilu re tojo prie duru lietuviazkoe
Knygos, visai dykaiI Atslszaukitszladtan.

Jeigu neturite musų naujo No. 8 didžiausio lietuviško
kataliogo visokių tavorų, prašome mums pranešti, o tuojaus
aplaikysite musų kataliegą dykai.

CHICAGO, ILL

Kalba*

Morris Forst <& Co.

EIKITE PAS DR. B. M. ROSS

8255 80. Halsted Street,

J

Parsisiunsdinkite musu privatiszkaji prekių surasza.
me visose kalbose.

Ant vietos randamas ADOMAS SZ^LINGIS.

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas ::::

Rlvvinp^

Ava. & Bniithfield St., Pittwbur<, Pa.

Vietinis ofisas: 12-ta ui. ir 48-ta Avė. Atdaras kasdien ir nedeliomls.
JAS. E. HILDRETH,
Uiveizda. Savinybes Skyrius.

DR J. KULIS

& co..

C0R

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.

(DepL 6)

344 So. State St, Chicago, III.

darbas butu prideranczlai atliktas ir tuom suszelpti savo tautetę, paweskite ji tikrai
■ lietuwaitiai.

Lotai

218 FŪLTON STREET

Chicago Medical Clinic

K ^d vžrtlc* siu, fžrdlia
Pigučiu ligo», kotuiio. kepenų, inkstu, viduriu ligos, kraujo nečyttnmo, galvos skaudėjimo, diegi ta ir reumatizmo: skuros (odos) ligas ir niežejimę,
■’ ruski ocziszczena viduriu nikietejima. slaptas ligas vyru1 ir moterų, sekios įtubegima. aaužagystę su jos visais baisybes vaisiais, nervu ligas, cbe'.nę rusiipaejimi. kataro
arielka, cifarus net (slogos), pūsles, galvoj spiegimu, miegustumę geltlige, skausmingas moterų mėnesines ir baltąsias aatdrapanea, užsikrečiamas piktas bjaurės Utiškas ligasiss Havanos, o IsMigerns gauni žmogus Ir negslsjimę, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skaustaingis ttafeebl i skilki* tnenettae*. Dtspepsia. rėptu r a ir.
»
puiku užkandi kiekviena diena, lai Jau
Visokęs
kurios
tik
ligos
ant
varginimo
žmonių
atsiranda,
busite
išgyditi
I
Slaptybe,
Šventai
yra
ilgiau su tamlsta kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi Užlaikoma. Per laižka ar asabifikai alėjas, būdams Lietuviu ir lietuvyska kalba vartok* Vaistu?
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvterio, o ypacs už Uuznocztu išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.
susikalbėti angliszksž. Ateikite pas ma
Rašant adresuok:
,
.
>
ne, o asz jum pataninusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
iss kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Auburn

Chfcaffo, (11.

(Tarpe 88-ios ui. ir 33-io P .)
Telephonas Yards 6011

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute,

140 W. 34th Str.,

New York, EM. Y.

(Netoli Broadway)
Ofisas atdaras kasdien nuo 10-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki x vai. po pietų.
0 marais Ofisas atdaras kas uiarninkat Ir kas pčtnyčią nu« 7 iki 8 valandai

