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dirbti ui dviem mėnesiais pirma jų ta neduoti jokio pakėlimo, o keriu” sergėtų. Rodėsi, vėl
yra daromi pervėlai, kad tie m u? Bent nusidavimai, ku dėlto, kad nenoi
pašaukimo traukti burtus.
šuns
mokestį.
jeigu darbininkai streikuo viekas po senovei turėjo vir
palengvinimai, kurie
su rie atsitinka kasdien, to ne
'
Statymas
žvėrinčinio
tilto
Šįmet
irgi,
kaip
rašo
,
.Ga

tų, tai griebtis represijos sti. Bet „ne teip stojas,
džiaugsmu galėjo būti priim parodo. Visokį pasikėsini
Revoliucija Maskolijoj. ti net metai atgal, dabar ga mai ant biurokratijos atsto rėta Wilečska” jau daug yra nusitęs gal gana ilgai, ka pragumų. General-gubema- kaip žmogus dūmoja.” Štai
Maskolijos valdžia perank- li būti atmesti su paniekini vų su pasekme ir be pasek apskųstų už ardymu tvarkos, dangi Rudzkio. fabrike, Var- torius apvažiavo kelis dva iš Šunskų monopolio per 3
sti pradėjo džiaugtis. Caras, mu įskaudintų žmonių, kurie mės atsikartoja teip kaip ir grūmojimus ir f tramdymą šavoje, kur yra užsakyta vi rus, stengdamasis perkalbėti sanvaites surinkta tik apie
nusikratęs durnos ir sulaukęs neturi nė mažiausio užsitikė- pirmiau. Žmonės įskaudinti darbo ant lauko » kitiems. sokios metalinės dalys, prasi žmones. Tiems, kurie tuo- 10 rublių, Budkos (Gudelių)
apramdymo sukilusių tvirty- jimo į tikrumę kokių nors iki paskutinos negali užmir Mat nevalia po didele bau dėjo streikas ir užsakymai jaus eis prie darbo, gen. -gu gmine žmonės padarė nutari
bernatorius žadėjo po du rb. mą, kad per šventes visokios
nėse kareivių žadėjo ateinan reformų, paeinančių nuo val šti savo skriaudų, t negali sme niekam trukdyti darbą neateina.
kitų,
nevalia
vaikyti
žmones
čią sanvaitę praleisti besi džios.
' Mieste daug žmonių be kasinėtas ir kartį kviečių do gėrymo vietos butų uždary
duotis teip save skausti, kaip
_
,
nuo
laukų,
nevalia^
grūmoji

bu
kareiviais
linksmindamas
darbo; ant kiekvienos neuž vanų, bet tik su ta išlyga, tos. Keturvalakiuose patys
Kadetai arba kbnstituciji- davėsi pirmiau, pamatę savo
Kresnoje Selo; tik nelaimė, niai demokratai buvusioje skriaudas ir su vadovais ar mais ir bauginimais prikal imtos vietos prie statymo til kad jie prisieks, jog jie jau gyventojai sergsti, kad nie
pasikėsinimas ten kareivių durnoje stengėsi įsteigti val be vadovų jie kovos su val binėti mesti darbą.
to ateina po 50 pasisiųlan- niekad nesigriebs tokios „ne kas neimtų iš monopolio deg
ant gyvasties didkunigaik- džią ant priimtų europinių džia kiek jiems pajiegos jų Potockis nevelyja klausyti čių.
lemtos ir kvailos” taktikos, tinės. Kas neklauso, gauna
ščio Nikalojaus, sulaikė jį pamatų. Bet budai, kokiais leis.
jokių streiko komitetų, „ka Gubemij >s statymo komi kokia yra streikas. Areštuo po 16 „rapnykų” skersai nu
nuo to. Dabar jis nežada kadetai stengėsi tą savo mie- Kronstadto ir Sveaborgo dangi (rašo jis) išdaviau aš tetas užtvyrtino plianus ba ta 12 ypatų. Areštavimai garą.
Daužyti monopolių
jau ten savo pasilinksmini rį atsiekti, negalėjo užganė tvirtynlų maištininkai pa trius prisakymus, Idant kož- žnyčių, žadamų statyti se vis atsikartoja. Prie darbo nedaužo, bet ir gert karali
mus turėti. Pasikėsinimas dinti jų norų. M e tik jie smerkti kariškam teismui nas, kas nori dirbti, turėtų kančioje vietose: mūrinė — sugryžo, vienok išrodo, kad škosios degtinės ne labai kas
tas buvo neišpasakytai drą davė apšaukti anarchistiškus sulaukė sau šiek-tiek lengve tinkamą apgynimą, *© jei pa Smurgonyse, Šventėnų pa v., vėl streikas by valandą gali begeria. Tik Liudvinave tesus, kadangi laike manevrų, principus, kurie neturėjo snio likimo negu buvo lau sirodytų reikalas, ' tai ateis medinė — Začepiuose už Ne atsinaujinti su nauja pajie- girtuokliauja po senovės!
kaip spėja, iš Semionovo pul vietos jų eilėse, bet jie ėjo kiama.
,L U.’
Karės ministeris žandarai ir kariumenė, kurie muno, Žoludiškės parap.,
ko nemažiau kaip šimtas kul drauge su tais, kurie tuos Rudiger ir jūrininkystės mi- su ginklais netvarkę apmal murinės — Parudaminyj ir
Iš Sena pilės, Su v. gub.. Dvarų darbininkų reika
kų nušvilpė kunigaikščiui principus skelbė, priimdami nisteris Birilev, kaip ir ad šins.”
Rutaviškiuose, Trakų pav.,
pro ausis ir jis liko gyvas juos kaipo talkininkus savo mirolas Skridlov komendan Išskaitydamas visas bai medinė — J alave, murinės — .26 d. birželio, Varnabudės
lavimai,
t
giriose
šmotais
kasžiu
kas
vien dėl nekantrumo šaudy kovoje su valdžia, be abejo tas Juodųjų jūrių laivyno, siausias puses grovas vienok Lazdų nuošė Ašmenų pav.,
Iš „Naujosios Gadynės”
tojų, kurie leido į jį savo šū nės pasitikėdami apvaldyti ateina ant tos pačios nuomo užmiršta pasakyti, kad įsta ir Naujoj Vileikoj, Vilniaus pašovė girios valdininkę An* patiriame, kąd darbininkai
vius nuo perdidelio tolumo. kraštutinius gaivalus įsigavę nės, kad už tuos visus sukili tymas apie koaliciją duoda pav., ir NaujuoseŠventėnuo- driejevą. Jisai visai nese- Suvalkų gub. dvarų štai ko
Tas vienok nepasisekimas, su jų pagelba į valdžią.
mus kalti yra daugiau oficie- pilną laisvę streikuoti; jis se, Šventėnų pav.. Beto, nei buvo atėjęs iš Suvalkų reikalauja
be abejonės, įurėjo įtekmę Ne tik pasinaudojimai jų rai, negu kareiviai ir gal tik neprižada nė vienų žodžiu, užtvirtinta staryti murinę tam tyčia tikrai ištyrti ir su 1) Panaikinti antrininkus.
ant permainos valdžios plia- buvo neatsakanti, bet jie su kaip kuriems įžymiausiems kad valdžia paątotengs pa koplyčią Želvėje ir praplati sekti, kiek per suirutės laikę 2) Bernui vienam duoti
nų. Didkunigaikštis Nikalo- mušė lūkestis valdžios. Val vadovams maištų teks papul lengvinti beturčio bintą ir nimas medinės koplyčios ir girios išnaikinta. Andrieje- algos ir ordinarijos tiek, kiek
jus buvo caro paskirtas užim džia buVo išgąsdinta, kaip ir ti po teismu.
kad milijonams vergų ateis statymas varpinyčios Pana- vas nors neilgai, bet smar dabar duodama bernui su an
kiai ėmėsi šnipinėti, kiek ir trininku (už pavyzdį paimta
ti vyriausią vietą kareivijoje. buvo laukiama, bet išsigan
su pagelba nors peą racioną- ruošė.
keno girios pasisavinta. Bet alga ir ordinarija —r su kaipPo šito atsitikimo didkuni dusi ji atsipriešino, o nepasi
Galicija.
lišką tarpininkystįterp jų ir
gaikštis atsisakė ją užimti, davė. Durna buvo išvaikyta Tai čia tai ten įvairiuose saujos turčių. Jis tik težino Nakčia, 9 d. liepos, polici štai atsitiko nelaimė. Kada kuriomis atmainomis — Gauteisindamas tą tuonri, kad to ir kadetai ne tik liko išvaiky apskričiuose Galicijos iškilo pagrūmoti straiKupjantiems ja darė kratą namuose Chi- Andriejevas su užrašomis ronskio dvaruose duodamą),
kia vieta pridera užimti tik ti, bet neteko jie ir vardo. dirvų etraikai ekonomiško darbininkams. Bet tas gali vinskienės, gyvenime Bireu- rankoje kartu su dviem gi nes kituose dvaruose duoda
tikriems karės vyrams ir siū Oktobristai ir kadetai širdy pobūdžio. Apie 17 d. liepos tik užpilti aliejąns ant ug čiko, bendradarbio dienra rios sargais šnipinėjo kel ma dar mažiau: a) algos 26
ščio „Vii. Viestnik”. Pas jį mus, kasžin kas iš krūmų šū
lė ją pavesti-generolui Line- je sanjautė ir gali darbu gel žadėjo iškilti abelnas strei nies.
rado prokliamacijas ir bro vį paleido* ištrenkė iš rankos rubl.; b) ordinarijos: rugių
vičiui, kariavusiam Mandžu- bėti Stolypinui ir naujam kas rusiniškųjų būrų visoje
11 karčių, miežių — puske
šiūras nelegališkas; suarešta tuos tfzrašus ir patsai Andrierijoje su Japonais.
Persija.
tvirto
(dabar tegauna 3), avi
Galicijoje,
kaipo
protestas
bruzdėjimui, likusiam be
Sumanymas valdžios buvo tikrų vadovų, bet jie bijosi prieš nuskaudimę rusinu da Nors Maskolijos žmonės ir vo jį ir nugabeno į guberni jevas pargriuvo. Nors teko žų — 3, žirnių —- 1, kviečių
'
jam keliosdešimtys šmotų, — 1 kartį (dabar kviečių vigana rūpestingai ir gudriai mainyti savo - taktiką ir pa linant galicijiuius mandatus. neiškovojo dar sau laisvės, jos kalėjimą.
Gubernijos
spaustuvėje tačiaus apie 2 sanvaijti išgusurengtas ir ji manė, kad re kraipę, idant daugumas net Streikas tas buvo surengtas
voliucijos pavojus praėjo ir jų pačių pasekėjų neimtų nuo senei ir jis varė nemen prieė vildži4 pada* didelę f apiuiadiaa ^kutini earo infc.jajg Seuapylės ligoubutyje maišu ant mėnesio (dabar 1
*pte ISralkjTO* 4w, pavaiko. UiW*si gi pnta. tegauna); c) žemės duoti:
valdymo vadžios po senovei skaityti juos aršesniu blogu ką baimę Galicijos žeminin tėkmę ant kaimyniškų vieiyra jos rankose. V ienok su- žmoniškoms tiesoms už patį kams, kurie su neramybe patyrių. Viena M tokių {■ moe' kur“ bus platinamas To lr niekas jų nesuranda, bulvėms 120 prentų, linams
n .uill.nn.i
tr nnt
vi — 60, daržovėms — 20 (da
gryžti į savo seną galybę ji absoliutizmę, kurį jie sten laukė 17 d. liepos. Nežiū tėkmių <yra
atsiliepusi ir
ant terP *®omų per dvasiikijų ir kartu ,sun jais prapuolė ir vigminų
įstaigas.
sos
kaltės,
kurias
buvo
An
 bar tegauna 12 prentų).
nesitikėjo; ji nelaukė, kad giasi nugriauti.
Šachas,’ matyda
rint ant duoto girdo tautiš Persijos.
driejevas
girioje
suradęs.
žmonės kęsis visais tais žiau Valdžia pasiryžusi išvaiky ko straikinio komiteto, abel mas nesmagų padėjimą caro,
3) Leisti laikyti 1 karvę,
Iš Raseinių, -Kauno gub.. Kas šovė, ikišiol nesužinota.
rumais, kuriais jie kentėsi ti dūmę elgėsi be atsižiūrėji nas streikas ikišiol neįvyko išpildė savo žmonių reikalą2 avi, kiaulių, kiek norint
seniau. Su tuo tai mieriu, mo ir su.tokiu gabumu, kuris ir turbut politiškasis strei vimę ir davė jiems konstitu- 24 ir 25 d. birželio atsibu Kiti plepa, buk Suvalkų (dabar tegalima laikytis tik
laikydama žmones trumpai, padarė daugiaus negu paro kas, kaipo protestas prieš už- ciję. Reformos, kurios yra vo čia kasmetinė ūkiška pa general-gubernatorius uždė 2); kumečių gyvulius gany
valdžia norėjo išpildyti žmo dymas gryžtumo ir prievar gyrimą komisijoje dalinimo apskelbtos šacho ♦ atsiliepi roda. Suvesta buvo 130 ar si ęs ant gminos kelis šimtus ti ir šerti kartu su dvaro gy
nių butiniausius reikalavi tos apramdymui žmonių, mandatų jau neįvyks. Abel me, apima sutvėrimą valsty klių ir 60 galvijų. Arkliai rublių pabaudos, jei kalti vuliais: piemuo turi būt dva
mus, kaip ve — pripažinimas kurie, abelnai sakant, yra nas streikas negalėjo įvykti bės tarybos iš penkių dešim daugumoj sunkiosios rųšies, ninkai nebusią sujieškoti. ro; tvartai privalo būt geri.
tam tikro budo konstitucijos, abejutais teisybei ir linksta dėlto, kad rusinu socijal-de- čių sąnarių su patarimo tie o teipgi Ir vietinės, žemaiti Mat, valdžiai nors ir tokiu ‘ 4) Grinčios privalo būti
škosios; galvijai maišyti vie
rinkimas naujos durnos ir da ten, kur yra galybė.
mokratija sutikmiai su takti somis, renkamų iš visų luo tiniai su kalniškiais, o iš da budu gerai yra pasipelnyti. sausos, su grindimis ir kama
Dar prieš tai vėl nežinomi ra; malkų duoti, kiek reika
linimas žemes su priverstinu
Kada išvaikymas durnos ka visos socijal-demokratijos mų ir kunigiškojo, išskiriant lies su holandiškais. Išdir
vyrai
mirtinai nušovė apie laujama; kiekvienam kume
užmokėjimu už ją ant prieibuvo nuspręstas ir nuspren Austrijoje nesutiko ir sutik kaimiečius, kurie prie tos ta binių namų darbo buvo paro
Višakio
Rudę, girios sargę čiui turi būti skiepas ir du
namų išlygų. Šitie svarbus
dimas caro pilnai patvirtin ti negalėjo statyti kliūtis di rybos nėra prileidžiami. Ma dyta gana daug pavyzdžių,
Šiugždą, kuris žiemę buvo staldeliu.
nusileidimai žadėjo būti ap
tas dešimčia dienų pirma jo deliam darbui renkamosios tyt Persijoje pas žmones dar bet gana prasti, kadangi di
pašovęs Janaucką; iš to šitas 5) Darbo diena nuo balan
skelbti 19 d. šio mėnesio.
apšaukimo, tai visų buvo lau. reformos dėl 'nepripažinimo menkas yra supratimas apie džiausiame skyriuje naminių
paikiaus ir pasimirė Kalva džio 23 dienos iki rugpiučio
Carui ir jo šalininkams rupi
kiama, kad valdžia būtinai rusiname per lenkus didumos laisvę.
audimų matėsi pilna stoka rijos kalėjime. Policija su 23 turi būti nuo 5 ryto iki 7
mat labai sustiprinimas vi
pasiduos arba bent susitaikys mandatų. Rusinu socijalsupratimo, sumaningumo ir tardytoju buvo paėmę dėlei vakaro; pusryčiams turi būti
suomeniško užsitikėjimo už
su kadetais; tuo tai tarpu demokratlja laikosi to, kad
rašto.
Žmonių butą ant pa Šiugždos užmušimo keliatę 1 valanda, pietums — 2, pus
sienyje į tvirtumą dabartinės
valdžia uždavė savo smūgį lenkai ir rusinai prie rinki
rodos
gana
daug. .
valdžios. Su tuo tai mieriu
vyrukų, bet turėjo paleisti, vakariui — pusė vąlandos.
durnai ir revoliucijiniams mų eitų iš vieno ir bendromis
24
d.-birželio
vakare atsi nes jie aiškiai parodė, jogei Likusį laikę, nuo rUgpiučio
pradėjo gryžti atgal Maskoligaivalams šalies, visai nepri pajiegomis laimėtų kuodibuvo susirinkimas Raseinių atsitikus tai Šiugždos nelai 24 d. iki balandžio 23 d.,
Iš Vii niaus.
jon visi žymesnieji© didžiū
sirengusiems prie tokio smū džiausią pergalę.
ūkiškos draugystes, pirmsė- mei jie visi buvo visai kitoje dirbti nuo saulės iki saulės
ii*
Nuo
laiko
apturėjimo!
nai, išvažiavusieji© užsienin
gio. Išvaikymas tas krito Todėl buvę ir dabar atsi nios apie išskirstymą durnos, džiaujant B. GruževskiuL
keli mėnesiai atgal.
vietoje. • Taigi kaltininko ir — su žiburiu jokių darbų
ant jų kaip perkūnija ir tinkanti streikai įvairiose viršininkas Vilniaus centra- Draugystė ta turi 24 sąna
Vladimyras ir kiti didiejie
čia
neranda.
neturi būti; pietums duoti
jiems nebuvo laiko nė tartis, vietose turi pobūdį vien eko liško telegrafiška biuro Ja- rius, daugiausiai kaimiečius,
Bet kam general-gubema- pusantros valandos, Šven
kunigaikščiai, buvusieji© Pa
nė lygtis, nė plianus daryti nomišką.
lajas, beveik vieniai sėdi įsirašymo yra 1 rubl.; dreu- torius? Jam toksai dalykas tadieniate jokių darbų nepri
ryžiuje, gryžta Maskolijon.
ką toliau veikti; valdžiai at Ypatingas yra atsinešimas biure, neišeidama^ net nak gyvatė parsiųzdo tris laikra
Jie, kaip ir visi kiti prakil
greitai išrišamas. Brūkšt ir valo būti.
siekus tuojaus savo mierį Galicijos valdžios sulyg dir čia.
ščius: „ Rolnik i Hodowca”, uždėjo ant viso Antanavo 6) Viena diena per mėnesį
nesni rusai, netiki, - kad paprie jos prisidėjo visi tie, ku vų streikų. Atstovas reika Vilniaus gubernatorius ap „Lietuvos Ūkininkas” ir „Pogmino 500 rublių pabaudos turi būti liuosa.
gryžinias prie seno dalykų
rie neturi savo politiškų per lų šlėktos, vietininkas Gali teikė aplinkraštį nuo mini- radnik Gospodarski.” Drau
už tai, kad tame gmine už 7) Duoti arklius reikalui.
stovio Maskolijoje yra gali
sitikrinimų ir linksta ten, cijoje grovas Potockis, ypa- sterio vidurinių dalykų, ku gystė ta pargabena savo są
mušė valdžios tarną. Sako,
mas; jie teipgi pripažysta,
8) Daktaras ir vaistai dar
kur yra daugumas. Tas iš tiškai užsimanęs kuoveikiau- riame pasakyta^ ki
nariams parinktiniausię sė kad jei neišduosię Antanavo bininkui ar kam iš jo šeimy
kad davimas žmonėms laisvės
aiškina iš dalies visę tę abe- siai apmalšinti bruzdėjimą prašalinti paskalos
p kai klą barščių ir rugių, o toliau gmino gyventojai užmušėjo, nos susirgus, turi būti dvaro
yra neišvengiamas. Abelnai
jutumę Maskolijoje, kuris streiko, kadangi pats valdo miečių apie
ta vim^ kada ketina parsitraukti tai dar gausią kitus 500 ru apmokami.
imant, yra didelė permaina
buvo jaučiamas atėjus ži Galicijoje dideles žemes, iš žemės darbiniiilams ionėms kaštais draugystės abelnai
blių pabaudos užmokėti.
manymuose visų tų, kurie
9) Ten, kur nevisiškai bu
nioms apie išvaikymę durnos davė ir išplatino antistraiki- ir su tuo mi
vartonei
pagerintus
ūkiškus
iria
m
a
Mat,
kaip
musų
valdžia
veružima augštas vietas; net ar įr sustiprėjimą senosios tvar
vo išpildyta tas, kas buvo lai
kinį atsišaukimą su baisum veikti pagal nuosavą nužiū padarus. Draugystė perka ste-verčia musų gyventojus mėta per pernykštį streiką,
šiausi reakcijonieriai mano,
kos gaivalų sušvelnintoje
veislinius paršus ir vištas iš- šnipais ir išdavikais likti. dabar visi turi būt atlygin
rėjimą.
kad suteikimas ko nors gere formoje. Bet tas nėra vis dvigalviu ereliu viršuj.
Atsišaukimas
tas
pirmiau

teimiui
terp drangų su tuo Monopoliai po pereitų metų ta.
Kuratorius Vii
mok
snio žmonėms Maskolijoje, kas. Valdymas visuomeni
siai primena darbininkams sliškojo apskričio i
mieriu, kad pusė vertės ištei- liuosybių dienų, daugelyje Taigi, kaip matome, dar
negu iki šiol turėjo, yra neško bruzdėjimo ištikro perėjo aštrias bausmes, kokios lau perdėtinius
mio pasiliktų draugystėje vietų revoliucijonierių išdau bininkų reikalavimai nėra
ti
įstaiapseitinas. Žodžiu sakant,
į rankas žmonių revoliuciji- kia tų, kurie ims streikuoti. gų, idant tie?
nupirkimui
parodinių sekan žomi, buvo beveik perdėm perdaug dideli. Mums rodo
eftdami
tai yra skaistus matymas
nio temperamento ir valdžią Atvirai to nepasako, tik pri jaunuomenei,
čiam
išlaimėj
fanui.
kinankaimuose uždarinėti pačios si, kad ne po daug reikalau
Maskolijos ateities gaujai,
veltai tikisi, kad ji yra galva mena gr. Potockis, kas nusi čiai užsienio mokslinėse įstai
valdžios. Žinoma, kad iŠ už jant labiau ir daugiau gali
kuri pirm dviejų metų laikė
padėjimo. Teisybė, jai pasi dėjo su. tais, ką streikavo gose, apie leidimą jiems nau
Iš
Suvalkų
gubdaryto
monopolteus valdžia ma laimėti, negu iškarto i»erją suspaudus tironiškiausiu sekė numalšinti pasikėlimus
1902
m..
Ištyrimui
priežasčių
agradotis
iš
prailginimo
laiko,
vien-tik pragaišties turėjo, daug užsispyrus.
budu. Jie tiki, gal būt, kad
kareivių ir jurininkų; nu Rods, žmonės gerai atme teipgi praneštų Jiems, kad riškų sukilimų Benapylės nes reikėjo ir monopolio par
daromi nusileidimai reikala
smaugė ji kylantį straikę ir na, kiek tai aukų patraukė jie, panorėję tarnauti karei pa v., į Kaunę pribuvęs tuom- davėją ir butą laikyti. Ne
vimams žmonių prašalins vi
Iš Minsko.
sukišo visus streiko ir dar su savim minėtas streikas. viuose kaipo liuoąnoriai, in laikinis gen.-gubernatorius patiko tat valdžiai. Dabar
sas sunkenybes padėjimo ir
bininkų vadovus į kalėjimus, Kiek tai žmonių atsidūrė ka formuotų apie tai tam tik Suvalkų, su džiaugsmu buvo vėl pradeda atidarinėti mo Žinia apie išvaikymą du
sugrąžins greitą ramumą ir
rnos padarė čia nesmagų įgerovę. Matyt jiems nesi.- bet ar gali ji pasigirti, kad lėjimuose, apkaltinti už įvai- ram skyriui kareiviškosios priimtas aplinkinių dvarinin nopolius. Kad jie tvirčiaus
prasižengimus vien
kų. Po rodai — visų nutar- stovėtų pristatė po 2 „šme- spudį. Vietinė administramislija, kad tie pagerinimai viešpatystėje viekas yra ra*

POLITIŠKOS ŽINIOS

IŠ LIETUVOS

t “

'

cija tartum buvo pasirengu bininkai likosi policijos pri vo reikalavimui, terp dauge Dar vienas mažmožis, kuris ir neišduoti kalinio. Šerifas šešios savaitės atgal ir nuo to
Audra.
lio kitų įvairių dalykų, pra galutinai viską paaiškis:
turi vardus daugelio linčiavu laiko jis buvo vienvalinėje
ei prie to: jau subatoje poli* imti už stotininkua
„Kareiviu žmogus, žmo sių ir tada juos areštuoti. baimėje pasiutimą Jis ga W0BCHE8TEB, MaSS. 7 d.
Nesenei buvo čia atsitiki šo paaiškinti:
cija persergėjo gyventojus,
šio mėn. 8 vai. po pietų išti
idant nedaryti jokių susirin- mas, iš kurio nežinia ar juok 1) Kokiam tikslui męs su gum Hr ntri būti ir prašo Laukiama, kad minios vėl vo mėšlungį, kuris pasitęsė ko čia didelė audra su perkū
kimų ir akylai dabojo pie tis, ar ką daryti. — Tūla šaukti: ar palaikyti gyvuo dėl to liesos ir visomis pajie- bandysę užpulti ant kalėji vos kelias minutas. Huth nija ir lietum; lietus užplovė
prie jantį šalyje įstatymą ir tvar gomirfi Veržiasi prie tos tie mo, kad išliųosuoti kalinį.
manė, kad tai yra apreiški gatves, kad negabma buvo
čius ir miesto sodus. Sykiu Menkes, gyvenanti
mas jo galo. Jis pasiuntė pereiti; perkūnas įtrenkė 19
su apgarsinimu apie išsklai Mikolajevskos gatvės namuo ką, ar apginti ypatiškus sos!. Ji.”
Daugelis pražuvo dėl vėtros Ir
advokato ir padarė užrašus. namų ir 8 bažnyčias; 4 žmo
dymu durnos, pasirodė ant se Zabludovskio,’ laukėsi) dvarponių ir kapitalistų rei - StribtosJiekanos tų penų,
tvanų.
kurie
teip^labai
slėpė
Rusi

kalus.
Vyras
Paskui atsisveikino su pačia nės likosi užmušti.
gatvių patrolės. Ant geli- nakčia pagimdyti.
kelių sotočių daboja skyriai* kreipėsi prie policmeisterio 2) Ar išleisti mums užlai jos nw nelaimės išgelbėjimo Fort Warth, Tex. Canyon ir vaikais. Už kelių valan
prašydamas leisti jam išeiti kyti pinigai atsilygina musų receptą — tą košę, kurios pa City, kaip praneša, yra visiš dų vėliau jį apėmė siuti
kariumenės.
tys jau iškabinti neįstengia, kai sunaikintas vėtros, išti mas.
Nedėlioję Komaro vskio ir ant gatvės surasti daktarą, darbu ir ar vertas jis to.
o
kursas .išrišimas be slėpi kusios 7 d. šio mėn., kurios
5)
Musų
tarnavimas
su

Antanovskio giriose buvo su ar akušerką. Bet policmei
ningų
receptų gana lengvas, keletas žmonių likosi užmuš
jungtas
su
dideliu
pavojum
Nudurė su lietsargiu.
šaukta susirinkimas S. D. steris atsakė motyvuodamas
by
tik
tie
receptai
atsitrauk

tais. Armadilloje, šeimyna St. Paul, Mink. St. Mary T Chicago, 111. Edward
ir S. R. partijų. Policijai jog mieste ne tam yra kari dėl visų žmonių nedraugiško
Nockels paduoda įnešimą,
nusisekė dasižinoti tą ir ap škas padėjimas, idant visi atsinešimo į mus, ko dėlei nė tų, nekliudytų, o bus atlikta, fermerio Riggs buvo perkū ligonbutyje, Minneapolyj F. kad visi unijistai ir unijų
no užtrenkta mirtinai. Smar Staffler pasimirė durtas de
supti S. D. susirinkimu. vaikštinėtų po ulyčias, o li vienas musų negali užtvir kas reikia. •
kus lietus paskutinių dviejų šinėn akiu lietsargiu. Jį šalininkai renkant vardus
Bet
čia
dar
ne
galas
....
tinti,
kad
jo
neužmuš,
tat
Apsiėjo, vienok, be pralieji gonė galinti palaukti ryto
dienų, per kurias išpuolė 12 paėmė ligonbutin po mušty miesto vardų knygai padavi
kuo gali būti apdraustos mu* AgrariAkas klausimas!
jaus ....
mo kraujo.
nėtų vardą „John Smith.”
Juodašimčių gaivalai labai Jau gal nė piemuo teip sų šeimynos, kurį-nors iš mu Duonos klausymas, mirties colių augščio lietaus pakėlė nių subatos vakaro. Mušty Toji knyga rengiama spau
badu, ar sotaus žmonių gyve. vandenį Colorado ir kitose nės buvo už menką nieką.
sų užmušus?
pakėlė galvas. Yra renkami nepasakytų.
nimo klausymas. Laukuose upėse pietinių Teiasų ant 31 Staffler sutiko J. Harrisą, dyti neunijistų •darbininkų;
8)
Ar,
mus
ilgiau
tarnauti
parašai ant prašymo palikti
Iš Mogilevo.
palikus, išskirs mus iš polici prasidėjo’darbai — prasidėjo colio, kurios užliejo tūkstan pirklį arklių ir paprašė pas unijistai, kurių skaitlius sie
Kurlovą Minske ant vietos
čius akrų žemės ir pagimdė jį $5.00, kuriuos anas buvęs kia apie 800000, paduodami
gubernatoriaus ir paskalas Mieste pirma stovėjo Do jos žynybos, kuri nedorai iš ir straikai.i..
Kijevo,- Poltavos, Černigo daug mirčių.
Nuosavybės jam kaltas. Susirokavus ir vardą John Smith, atimtų
eina, kad jis veik sugryžšęs. no kazokai. Terp jų ir žy naudoja musų tarnystę.
Daug dar tiems viršuj mi vo, Charkovo, Voroniežiaus, nuostolis siekia kokią pusę susitąsius jiems, Harris dūrė daug vertės knygai ir tuomi
Anot kitų kalbų, gubernato dų, gyvenusių aplinkinėse,
priverstų kompaniją naudo
jam su lietsargiu į akį ir taa tis unijos darbu.
rium Minsko nuskirtas Ar- kazokų kazarmių, buvo kuo- nėtiems reikalavimams yra Orenburgo gubernijos ,,ap milijono dolerių.
deli, buvusis adjutantas Sko- geriausi santikiai. Kazokai panašių toje kazokų vargų imtos agrariška liepsna” " Juosta žemės per 30 mylių pargriuvo, ar tai nuo nusigė
belevo, o dabar pirmininkas gelbėjo pirkliams ant rinkos, litanijoje, bet parinkau tik Tai ne klausymas, bet jau ilgio ir 3 ar 6 mylias pločio rimo ar nuo durim o. I larris T Bbush, Colo. Garinių
Chersonio gubernijos žemi dabojo jų kromelius nuo už įdomiausius. Kas svarbiau atsakymas ir labai aiškus at yra užlieta vandeniu, dvide yra pabėgęs, kurį policija įtaisų rengėjai, dirbanti E.
H. Dyer statymo komp. sta
puolimų ar vagysčių. Da sia, kad kazokai jokiu budu sakymas! .... Štai ką sako šimts geležinkelių tiltų nu gaudo.
škos valdybos.
tant pabriką cukriniam truplauta ir skaito kad 200 my
bar juos išsiuntė į Homelį, o negali įsiveizdinti sau, jog „Misi” Nr.12:
stui,
pareikalavo 50c. už adyVogimas
balsų.
lių
.
geležinkelio
išardyta.
jų
vieton
atsiuntė
iš
ten
ku,,
Už
žemę,
duoną
ir
valią
žmonės
—
tai
vidaus
valsty

. Iš Minsko.
ną
vietoj
40c. ^ KontraktoDėl atsitikimo buvusio baniškus kazokus, kurie atsi bės sutvarkymo priešai, kad kovojo ne ant gyvasties, bet Santa Fe geležinkelis yra ar Didelės klastos buvo su
riai
nė
šnf&jįt
nenorėjo ir lie
sektos sąnarių miesto tary
terp direktoriaus elektriškos žymi savo žiaurumu. Kazo darbininkas ir ūkininkas rei- mirtinai dvi pusi.... Į ko šiausiai sunaikintas.
bos, Denvere, Colo. Skaty- pė jfStas pasiėmus įrankius
stoties, Korzono, ir darbinin kai atsivežė su savim daugelį kalaujantiejie sau tiesų vie vą įneštas nuožmumas sumi
Japonai
sušaudyti
amerikonų.
priplėštų
daiktų.
Doniški
tojai
balsų prie balsavimo dėl erti šalin. Visi darbininkai
nas — tiesos dirbti, antras šimo rybų siekiąs! Bobrovo
kų tosios stoties, trioboje
Netoli
pakraščių
salų
Aliu
nusileidimų daromų strytka- rrrete darbą, išėmus tris, ku
miesto valdybos atsibuvo po kazokai, išvažiuodami skyrėsi teip-pat, o abudu drauge — paviete „dvarponiai pradėjo
šalę
Alaskos
užmušta
penki
rių ir gazo kompanijoms pa rie pasiliko. <
sėdis elektrinės komisijos; su žmonėmis širdingai, saky gyventi, kaip žmogus gyven deginti ir nuodinti rugius:
pašaukti stoties darbininkai dami, kad jie nėkuomet ne- ti privalo. Ir į kazoko sme vis vien žuname, tegul nors japoniški žuvininkai ir dvy pirkti kompanijų . falšavo
Pennsylvanijos vaistinis
išaiškino, kad direktorius,el užmiršę tų santikių, koki bu genis užskrydo netikėtai lai ,,jiems” nepateks”. Iš ra lika suareštuota. Padarė tą balsus ir rodė netikrą jų kastynių inspektorius savo
gėsi su jais labai nemanda vo terp jų ir žydų, apie svės, šviesos ir tiesos spindu mių provincijonališkų laik laivionys valstybinio Mc Cul- skaitlių. Atiduoti į teismą apyskaitoje parodo, kad sugiai ir visokiais budais per kuriuos iktol turėjo labai lys, sujudo jos ir prabylo ir raščių skilčių chronikos žiuri locb laivo, kurie dabojo, kad pabėgo iš miesto.
viršum 1100 gyvasčių žuvo
sekiojo: neduodavo paleidi klaidingą supratimą. Kada diena iš dienos kalba vis gar baisus mėlynomis, krauju už be ukėsų Suv. Valstijų ki£i
dėl įvairių atsitikimų kauty
tekėjusiomis akimis „agrari- negaudytų ten žuvių. Atsi Licitacija pristatymui sidabro^ nėse tame valsčiuje per 1905
mų, kenkė pakelti pensijas atvežė juos į Homelį, tai jie siau ir garsiau....
. ,
ir tt. — viskas sykiu imant prašėsi, idant jiems leistų Laiške, rašytame V. J. I- škas klausymas”! „Jie” lau- tikimas tas yra dalyku tyri Vašingtone valdyba pagar metą.
privertė juos nuo jo atsikra gryžti atgal į Mogilevą, bet šerskiui, atstovui, Omsko į- kė-laukė...!’ bet dabar ,, jie” nėjimų Washingtono val sino licitaciją pristatymui^*
Scranton, Pa. AngleDabar džioms. Vienok prie nesusi sidabro į valstybines kalyk kasiai Jermyn kastynių, pir
tyti ir jie su tuo mieriu išve valdyba nesutiko ant ta gulos kareivis nurudo Šiądie- neteko 1 kantrybės.
žė jį karučiu. Komisija ma Kazokai pradėjo baduoti. ninį kariumenės padėjimą, jie vėl prabylo.... Agrari- pratimų nedaeis, kadangi va las pinigų Philadelphijoje,* mame distrikte streikuoja suši ngtoninė valdžia veikė Denvere ir New Orleanse.
tyt pripažino, kad darbinin Kubaniškiems kazokams pri kuris stačiai kenksmingas ne škas klausymas užaugo.” *
lygšiol, bet negauna nuo uni
Doni- vien tik visuomenei, kurios Tai it gi fionų ,,su recep ankštai su valia užgyrimų Kas savaitė reikia 100 tuk? jos jokios pašelpoe.
kai neturėję* tiesos tą daryti sakė šaudyti juos.
Staučių uncijų. Dėl šito yra
ir patarė jiems gerai pagal škiejie sulipo ant tvoros apie priešu, oficijališku budu, tais” Veikalks. Užaugo jis kongreso.
didelis
sumažėjimas šalyj si 5 Morea,O. Dodson Coal
voti ir perprašyti direktorių. kazarmes ir ėmė šnekėti į ku. paliko kariumenė, bet kenk drauge 'Au Amonių nelaime,
Revolveris
vietoj
argumentų.
dabrinių atliekinių pinigų, kompanija panorėjo, kad
Darbininkai „gerai pagalvo baniškuosius, bet šitie at smingas ir pačiai valstybei, su jų 4 ašarotais ir jų verkC
old
S
prings
,
T
ex
.
Lai

darbininkai sulygtų, idant
ypatingai dešimtukų.
ję” atsakė, kad jie pono di kreipė į juos savo ginklus. nes jauniausios ir stipriau smais. A. * „Receptoriai”
jiems butų atitraukiama iš
rektoriaus jokiu budu neper Badavimas traukėsi 4 dienas. sios šalies pajiegos nyksta, dingo nttb scėnos, paliko tik ke pirmųjų rinkimų įvyko
Čia
atkakli
ir
kruvina
kova
Mėsinis trustas apglėbė dau išmokesties ant užlaikymo
prašys, net jeigu juos mėgin Iš viso matyt, kad doniški vysta be dvasios maisto sau jų gailesčio vertos kreaturos,
terp
šalininkų
kelių
priešin

kompanijos daktaro. Darbi
kazokai interesuojasi laisvės ir be mažiausios naudos vi bet ir jos netrukus dings, jų
giau.
tų nuo vietų atstatyti.
gų
partijų.
Tūlas
C.R.
Wilsuomenei, palikdamos . vien vietas užims kiti ir nė vienas
Swift and Co. apėmė visas ninkai ant to atsakė, kad jie
. Išvaikymas
viešpatystės bruzdėjimu.
liamson
teip
įdūko,
kad
nutiems iš kurių išėjo, tiems, jų neišriš bado mirties — ar
neprigulmingas
plovyklas ant to sutiksę, jei kompanija
durnos, kiek galima spręsti,
sittėrtLrevolverį
ir
su
šaltu
Tolyn-gilyn!
kurių gyvasties ir labo ap sotaus gyvenimo klausymą.
gyvulių Bostone ir dabar penorės atitraukinėti teipgi
padarė ant ramių gyventojų
krauju
nušovė
demokratišką
ir mokestį unijai. Kompa
nesmagų įspūdį. Visi buvo Pernai buvo pradžia — šį saugojimui pašaukti tapo — Gal šie faktai turėtų būti kandidatą ant mokesčių rin kontroliuoja produkciją mė
nija to nenorėjo padaryti,
tikėję, kad visas dalykas už met pernykščio tąsa, o kur baisia kumsčia. Iš to, gana pasarga mums, lietuviams, kėjo E. B. Adamsą ir jo bro sos valstijose Naujosios An
taigi ir darbininkai atsisakė,
sibaigs ramiai, kad tyliai ir galas? Gr. Vitte, vienintelis ilgo laiško paimsiu ištraukas, kad „agrariško klausymo lį Šamą. Įžymus politikie glijos.
kad jiems butų atitraukiama
;ramiai galima bus apturėti Rusijoje žmogus žinojęs nuo kurios apibudis pačių karei gaisras” nepasiektų ir mus rius Robertson teipgi gavo
mokestis
daktarui.
Didelis užderėjimas.
dovanas dangaus, o čia bai ko pradėti ir jis tik turįs vių supratimą kas jie dabar vargšus?.... Pervėlu! Jau kulką, bet turbūt išgis. Po
Statistiškos žinios, apskelb * Barnesbobo, Pa. Dar
dyklės straikų, kariškų padė gilų politišką protą, apskelbė yra ir kuomi būti privalo: tas „gaisras” pakilo pas mus.
licija daugelį suareštavo.
visam
pasauliui
žinąs
p
aPakilo
jis
ramesniu,be
naiki

B
tos
9 d. šio mėn. Washingto- bai kastynėse aplinkinių
jimų, išpiovimų ir visokių
„“Sunaudokite visas pajieslaptį
su
kurios
pagelba
nimo.
Rugiai
reikia
piauti,
baisybių išaugo akyse tų, ku
gas, visokiais budais pasiMiestai užimanti didžiausių ne parodo didelį užderėjimą Barnesboro labai silpnai ei
javų.
Valstijose: Illinois, na; pirmas išvežimas anglių
rie suprasti negalėjo, jog galima išgelbėti Rusiją pa stengkite, kad kareivis butų — darbininkas streikuoja..
plotų.
kliuvusią į teip didžią nelai įvestas susipratiman; kad jie — „Sakei, ponuti, kad ge
Indiana,
Missouri, Iowa, buvo pereitą subatą. Nuo 1
be kovos nėra laisvės.
Cenzaus biuras Washingtomę, kaip, padėki m, veržimos tarnystės laike pildytų ne riausiai agrarišką^ klausymą
Kaupas
ir
Nebraska
puikiai d. balandžio ne vienas vežiIš Lietuviško Brasto. prie laisvės, šviesos ir tiesos. vien „gyvuliškas pareigas”, išrišti galima lazdomis ant ne išleido atskaitą sulyg sta užderėjo kviečiai. Kukurū nys neišėjo su angliais iš Bar
tistiškų parodymų visų mie
Darbininkai Lichto fabri Bet ta paslaptis, matyti, ant bet susipažintų su savo val musų nugarų, rišk! matysi stų, skaitančių daugiau per zai teipgi užaugo labai gerai. nesboro aplinkės.
ko, grūmodami straiku, pa persilpnos virvutės buvo pri stybės padėjimu ir faktiškai me, ar ilgai sumegstas maz 80000 gyventojų. T^ių Iowos valst. išduosianti 300 T Scranton, Pa. Geležies
reikalavo 8 vai. darbo die rišta ir bevedant ją į iš pavo išaiškintų savo supratime, gas telaikys!.1... Suvalkų miestų Suv. Valstijose yra milijonų bušelių kukuruzų. dirbtuvė Penn Iron kompa
nos. Lichtas išpildė reika jaus išgelbėtos Rusijos Rū kame teisingai yra tėvynės gub. ties Kaunu dvaruose 151. Terp jų didžiausią plo Missourėje teipgi jie gerai nijos apsistojusi yra visai
lavimą, nelaukęs kol darbi mą, visai netikėtai.... pasi- apgynimas ir iš ko susideda sustreikavo darbininkai....
tą užima New Yorkas, būtent užderėjo. Surinkimą žiemi dėl straikavimo darbininkų.
ninkai streikuos. Fabrikas svyravo ir nutruko. Grafas ta pati tėvynė.
Prasidėjo! ir jau nesiliaus, 209218 akrų; antru yra New nių kviečių teipgi apskaito Išveizdis greito susitaikymo
eina vėl kaip ėjęs.
sumišo — paslaptis pabė Reikia prašalinti visą už bet eis tolyn ir juo tolyn, juo Orleans, 125000 akrų, o tre ant 27 milijonų bušelių.
nėra matomas.
go
....
Mezgė,
mezgė
grafas
gilyn,
kol
nepasieks
pačio
slėptąjį
kareivio
gyvenimą
ir
čiu Chicago, 114932 akrų.
Iš Baltstogės, Gardino gb..
Muncie, Ind. Vietinėse
Vitte nutrukusią virvutę ir įvesti jį į atvirą ir progresy- dugno. O paskui? paskui
Riaušės
bažnyčioje.
. Vienu iš aršiausių juoda
plojyklose plojyklinio trusto
tiek mazgų primezgiojo, kad
bus nauji „ponai su recep
Dovanos universitetui.
Detroit, Mich. Katalikiš darbai apsistoja ir laukiama
šimčių Baltstogėj pasirodė net pats juose susipainiojo višką veiklumą norint suprasdinti kiekvieną kareivį, tais”, kurie pradės jau atlik Chicagos Universitetas yra koje lenkų bažnyčioje Port yra, kad gale šio mėnesio ir
Michail Dziemian; niekad ėir, kaip ilgas, išsitiesė. Pri kartais visiškai nekaltą, bet tą darbą d e c a p o....
apturėjęs $125.314.76 dova Austin 6 d. šio mėn. išėjo di visai apsistos.
jas tas su keliais kitais ant
[15 „Vln. Žn.”].
virė, begelbėdamas su savo pilnai aklą (žmonių aklybė
nų nuo 15 d. kovo mėn., ne delis skandalas. Lenkui ku
geležinkelio stoties užmušė
paslaptim tokios košės, kad — tai liudyjimas gyvuojan
skaitant to, ką J. D. Rocke- nigui Wicinskiui išėjus prie T Moline, III. Teip va
du žmones ir kąneveikė jų
netik jau jos išvalgyti bet ir čios tvarkos veikimo!). Reifeller yra dovanojęs tai įstai altoriaus laikyti mišias, įpuo dinamose Republic geležies
lavonus. Dziemian norėjo
jos k va p tie s apkęsti negalė kia nurodyti kareiviui tikrą
gai. Iš to skaitliaus $55000 lė keli desėtkai parapijonų dirbtuvėse darbas sunku yra
pats išsitraukti iš pirmos
jo. Ir paėmęs tą košės bliu- tėvynę ir tikslą jos apgyni
yra sudovanota universitetui ir išmetė kunigą iš bažnyčios. gaut, kadangi darbai tik iki
kliasos žydą, kad jį teipgi
Kesone orlaiviu.
dą pakišo Goremykinui. — mo, išaiškinus, kad kareivio
per liepos mėnesį. Didžiau Už jį užsistojo kiti parapijo- laikui čia eina.
užmušti, bet viršininkas ČaD-ras
Jdl.
Thomas
iš
New
„Mėgink, meldžiamasis, gal tarnavimo tikslas negali būti
sia dovana $40.171.50 yra nys ir gal butų įvykus kruvi T Danville, Pa. Darbai
pov jį neįleido.
busi laimingesnis, gal tu ją vien pašvęstas biurokratams, Yorko ir Šinordhs orlaivinin- Ogdeno mokyklai, kaipo da- na muštynė, jei nebūtų atė Čia apsistoję iš priežasties
Sargas fabriko Wieczorka,
iškabysi. Bet mano, megstos kurie yra tos pačios Visuome kas Roy Ttnabenshue atliko dėtinė pašelpa Ogdeno tur jęs šerifas. Parapija mat streiko, todėl eit Čia dėl dar
norėjo niekadėją Dziemianą
virvutės nemazgyk, tai per- nės tarnais, o turi palaikyti kelionę orlaivi^ iš New Yor tų Harperio atmintinis fon yra pasidalinusi į dvi parti bo nėra ką.
sulaikyti ir meldė palikti užpavojingas daiktas”....
žmonių reikalus, iš kurių su ko į Plymoufhą. Atstumą das apturėjo iš įvairių šalti jas lenkų ir kittaučių ir ku
Stecbenvtlle, O. Vie
kankytą žydą, bet Dziemian
225 mylių be jokių nenusida nių $1.095.50; D. W. James nigo pusę laiko lenkai. Po
Ir
Goretnykinas,
būdamas
sideda
valstybė,
ta
pati
val

tinė
plojykla stovi ir ketina
stvėrė akmenį ir norėjo mesti
vimų pralėkė sti 12 valandų. iš New Yorko yra davęs šitam atsitikimui kitttauištikimu
Vittės
įpėdiniu,
ka

stybė,
kurios
apgynimui
ir
pradėti dirbti nuo 20 d. šio
į jį, bet tas suspėjo pabėgti į
Yra tai gdHamflki lygšiol nu $1000 iškaščiams D-ro Chas Čiai uždarė bažnyčią ir už
mėnesio. Ar darbas čia bus
fabriką. Kareiviai ramiai bino, kabino tą košę, kol... valdymui gyvuoja ir reika sidavus! k^liotf^ oru.
Cuttiberto salės drauge su kalė duris vinimis.
linga organizuota pajiega, ar
ant
ilgo, negalima pasakyti.
sau žiūrėjosi į daužymus ne nepąspringo....
iu a
Barrow
’
o
prakalbų
laiky

tai
bus
kariumeuė,
ar
milici

Bet
visgi
įdomu
pažvelgti
kaltų žmonių ir kada darbi
T Martins Ferry, O. Aet
Milicija suturi minias.
mais, ir Geo Eastman kame
ninkai ir moterys, stovinti į tą košės bliudą, kuri, maty ja ir žmonių atstovai.
Nelaimė
kastynėse.
Salisbuby, N. C. 7 d. šio
na Standard plojykloje 20
Kaip šalies valdymas turi mėn. apie tūkstantis vyrų su rų pabrikantas įmokėjo pir Wilke8 Baubk, Pa. Sep kočetuvų eina, o 8 stovi.
šalę viešbučio „Ryga” ėmė ti, ne iš by ko-nors išvirta..
šaukti ant Dziemiano ir kitų Apie Vittės košę nėi-a ko kal- eiti drauge su žmonių noru, sirinko Čia su •taleriu išliuo- mą įmokestį $1000 iš jo$8000 tyni anglekasiąi iš Wilkes Trusto plojykloje 19 koč^udovanos fondui fotografystės
niekadėjų, idant jie liautųsi beti, ji mums visiems gerai teip žmonių ir šalies apgyni suoti J. Hali, areštuotą už
Barrės likosi biauriai apde vų dirba, o 4 yra taisomi.
mušę jauną žydelį duonkepį, žinoma. - Kitas dalykas su p. mas yra vaisium ir pajiega vadovavimą i prie HnČiavimo tardymų.
ginti dėl įvykusios expliozi- Šitame paskutiniame pabriJi tų pačių žmonių ir visame trijų negrų iš šešių, kaltina Numirė nuo įkandimo šuns. jos gazo anglių kastynėje ke yra stoka darbininkų.
tai kareiviai liepė žmonėms Goremykino koše!....
j skirstytis, o jei ne, tai jie daug įvairesnė ir daug įdo žmonėms priklauso.”
mų išnovijime Lierly šeimy Hamicond, Ind. 7 d. šio Susąuehanna Coal (Jo., Nan- 1 Pittsbubg, Pa, Geleži
mesnė.
• šaudysią.
Nuo savęs nieko daugiau nos. Dvi kompanijos pėsti mėn. Fred Huth numirė sun tičoke. Trys jų pasimirė li niai pabrikal Pittsburgo ir
Pavaryti už dalyvumą Štai Orenburgo pulko ka neturiu ką pridėti prie virš ninkų, skaitliuje 200 sergsti kiai bevežant. į ligonbutį nuo gonbutyje, o du dar gyvi,bet aplinkinėse dirba šiuo tarpu
gerai ir yra viltis, kad dar*
skerdynėje tramvajiniai dar- zokai siųsdami atamanui sa- pasakytų kareivio žodžių. miestą, kad apginti kalėjimą įkandimo šuns. Jį įkando mirštanti.
bai juose teip eis iki žiemai.

IŠ DARBO LAOKO.

IŠ AMERIKOS.

n. J’
kiek aukų revoliucijos pa- yra tik beprotišku pasielgi tl aplikacijas 90 dienų pirma elgtis, idant mokytojo triū mokytojo mokinimo. Re Mokina teisingumo Ir vagia.
šelpai Ir ant galo nutarė 1ų mu, Juo labiaus, kad apta gavimo,popic^ų —r beto turės sas atneštų kuodidžiausių <daktoriai ir knygų radėjai Šitų straipsnį randame til
rašo daugiausiai žmonėms pusi vietiniame Hearsto Iffikpadaryti 15 d. liepos. Kn. riamos organizacijos neturi mokėti angliškai■ skaityti ir naudų šaliai/
Iš Ainsterdam, N. Y.
rašyti ir suprasti I. V. kon Pietus buvo paprasti,be re- isuaugusiems, kuriems rupi raštyj „Chicago Ezaminer.”
jokių
priešingų
S.
L.
A.
įsta

Pėža
iš
Brocktono,
Mass.
ža
27 d. liepoj buvo čia vaidijamas teatras; aktoriai vaiši dėjo ant jų pats kalbėti ir tymų — užduočių,ir į jas pri stitucijų. Popterpa pkekiuos kliamos ir iškilmės; nieks ne lavinimas Jų smegenų, Laikraštis tas, kaip ir kiti,
du kartu tiek kųtdabnr.
nematė reikalo'priduoti Jiems bet kųsnis duonos ir Jų žo rūpinasi kad padaryti ,,biz
jo gana prastai, kadangi sa parūpinti dar 4 kalbėtojus. guli daugumas tos pačios S.
Dėlto, suprantanti! kų reiš kokių nors svarbų.
L.A.
kuopos
sųnarių.
A
džiai būva priimami tik la nį,” bet Jame tankiai galima
Šitas
susirinkimas
rengiamas
vo rolių nebuvo išmokę, o
kia dalyvauti politikoje, už Jei politiškiejie ar pramo- bai išalkusių ko-nora geres rasti ir žodį teisybės. Šita
Geriaus
ant
savo
susirinki

buvo
laikyti
drauge
su
len

sufleris teip rėkė, kad ant
mų stengkimėsi kelti naudin kurių musų broliai lieja niškiejie sukčiai ir vagys su- :nio širdžių. Mokytojas gi, me straipsnyje ypatingai
visos salės buvo girdėti. Pu kais.
kraujų Lietuvoje tik todėl, si renka vardan Jeffersono ir teip sakant, kalte įkala į sme gryna tesybė yra pasakyta.
blika užsilaikė labai netiku Atėjus laikui prakalbų sa gus sumanymus, tokius, ku
kad turėti tokias tiesas, ko daro suokalbius prieš žmo- (genis savo mokinių tų,lias Jo Sako Jis teip:
siai ir visuose kraštuose blio lė prisirinko kuone pilna; rie gulėtų mus labiaus suar
kias turi šios'šaliel ukėsai, ne?,apšneka savitarpėje kaip ;akyse yra prakilnaus, nau „F. G. Bigelow, buvusia
tinti,
nes
tik
visi
krūvon
su

atėjo
ir
kn.
Pėža,
bet
vienas
vė visokiais balsais.
pareiga kiekvierio čion gyve ir kokiu badu geriausiai iš- jdingo ir verto žinoti; jis tie pirmininkas Pirmojo Terpėję
—
suvienytomis
pajiegoBet žmonių negali kaltint be žadėtų kalbėtojų ir kalbė
perdaug, kadangi jie geriau jo tik lenkiškai. Buvo ant mis įstengsime stumti pirmyn nančio yra apie i tai pipasi rū naudoti juos, tai laikraščiai siog sutveria naujų gentkar.- tautiško Banko Milvraukee,
atranda daug kų pasakyti tę, jei Jo tikslu yra tikrai sėdi Leavenwortho kalėjime
U u.
nežino, o kam pamokinti juos susirinkimo K. Rutkus, ke musų tautiškų vežimų, kuris pinti.
Kliubas
viešai,
pagarsys
sa

apie juos gero ir Čielas skil mokyti. Nuo Jo, mokytojo ant dešimtes metų pasodin
dėlei
visokių
partiviškumų
liaujantis
agitatorius
L.
S.
nėra.
Vietinės parapijos
vo
sekantį
susirinkimų;
ten
tis pripildo saldžiais žodžiais priklauso gerumas ar blogu tas. Keletas vyrų ir mote- '
teip
po
valiai
slenka.
D.
P.,
bet
kn.
Pėža
priešino

klebonas, kuris teipgi ant ši
bus
plačiaus
apie
tai
išaiškin

apie tų jų susirinkimų.—Mat mas ateinamos gentkartės, rų, buvusių depozitorių ban
Šalin
ypatiškumai!
Dau

to teatro buvo atėjus, gerove si tam, kad Rutkus kalbėtų.
ta
ir
bus
suteikta
pagelba
čia ne apie progresų, ar pa todėl, kaip svarbu yra žinoti ko, kurį Jisai pragaišino ir
žmonių nesirūpina; jam rupi Vienok Rutkus gavo balsų ir giaus pasidarbavimo labui
nyrintiems išsiimti popieros. gerinimų žmonijos einasi, tik į keno rankas pavedame męs žuvo ten jų pinigai numirė
kalbėjo
arti
valandų
laiko
ir
visuomenės.
Šalin
ergeliai,
tik Jų doleriai. Nors žmonės
Ant pereito susirinkimo apie dolerius. Ypatos gi la savo kūdikius išlavinimui pro iš gailesties ir skurdo. Vie
labai prastai užrdirba po $5, jo kalba patiko visiems, kų ir juos gimdančios ypatos.
kai kurie Kliubo sųnariai su vinančios smegenis ateinan to.
S.
L.
A.
sųuarys.
išreiškė
plojimas
rankų.
Už

nas žmogus krito negyvas iš
$6 ar $7 per savaitę, bet jis
metė
$2.25
revoliujos
reika

čių
ukėsų
drimbančių
dole

Amerikos
viešų
mokyklų
baigė
jis
ragindamas
dėti
girdęs
apie žlugimų.”
gyvena sau kunigaikštiškai
Iš Pittston, Pa.
lams
ir
skiria
Juos
L.
8.
D.
rių
neturi,
taigi
kam
reikia
mokytojai
nėra
geriausi;
Jie
aukas
reikalams
revoliucijos,
Newton
C. Dougherty, bu— vidui aksomai ir veidro
29 d. liepos atsibuvo Čia P.,' kuriuos šiuomi pasiunčiu ir rupytis apie tų, kų jos daro neužsimuša perdaug su tuo, vusis pirmininkas Peorijos
ir
kad
reiksę
turėti
dar
vienų
džiai, iš lauko fontanus ir
kareivių salėje viešas susi
kad išmokinti, kad įkvėpti Tautiškojo banko sėdi kalė
medžiai, tartum koks parkas; susirinkimų. F. V. pradėjęs rinkimas su prakalboms. „Lietuvos” redakcijon per ar veikia?
duoti
virš
minėtai
partijai.
O vianok tie žmonės yra savo mokiniams tų kas yra jime Joliete. Kaipo išeiga
dabar jis varosi, kad jam pa- rinkti aukas nei vieno neno Kalbėtojai buvo teipgi atvy
Vardan
L.
N.
Kliubo
rašt.
Kristupais
Kolumbais inte- dailaus, padoraus ir naudin jo pražūtingų su mišių jauna
rėjo
užrašyti
vardų,
nes
kai

rapijonai pastatydintų arkli
kę iš kitur, iš Skrantono iš
J.
P.
Garmus.
po
raislijantis
išeiti
į
kuni

lektuališko
lavinimo žmoni go; neinasi Jiems apie tai, moteris dvidešimtos metų iš
dę ir užlaikytų arklį, nes
Plymoutho. Susirinkimas ge
gus,
norėjo
gal
prisiteikti
jos
ir
visuomenei
priderėtų kad iš Jų mokinių butų sa- ėjo iš protą ir keli stropus
pėsčias jis nenorįs vaikščioti.
Nekariaukime
dėl
garbės.
rai
nusisekė
ir
visi
buvo
už

atsinešti prie jų darbų su di vainųs, protaujanti žmones: darbštus žmonės pasimirė iš
Rods neseniai dar pribuvo kn. Pėžai, kuris, Jis manė,
- Jei kareivis kariauja už desne atyda.
ganėdinti.
Pamokinti šiek-tiek skaityti, nusiminimo. Nelson Burn-<
jam
pagelbėsęs
tame,
bet
tas
iš Lenkijos ir lenkiškų kalbų
M. Taluba atidarė susirin tėvynę ne iš meilės Jos, bet Kiek tai tūkstančių neiš silebizuoti ir suskaitliuoti ham, dalyvtninkas banko,
išėjo
kitaip:
Jonas
Baginskis,
myli/ kaip medų. Štai ir
kimų ir paaiškino, kad kal dėl savo garbės, tai toksai lavintų Jaunų smegenėlių žū nors tiek, kiek paprastos ke mirė išgirdęs apie žlugimų.
prieš atidarymų teatro jis at kaipo kaaierius pasiėmė pi
bėtojai kalbės apie visuome kareivis negali būti teip ge va svietui,kurios prie geresnio turios veikmės apima, tai Jau Povilas O. Stensland, pir
nigus
ir
pasižadėjo
pasiųsti
sistojęs paaiškino susirinku
niškus
reikalus. Po jo dai ras, kaip tas, kuris kariauja auklėjimo atneštų Jam dide ir užtenka Jiems, ir mano mininkas Milwaukee avė.
siems, kų reiškia tragedija, Rev. Kom. ir teip kunigas
navo Plymoutho dainoriai. už savo tėvynę dėlto, kad Jis lius vaisius savo darbais; Jie, kad jau savo pareigų iš Šate Banko, yra L pabėgęs.
lenkiškai.
Įdomu visiems pamatė, kad jam iš to nei
Sekantis kalbėjo F. Živat- jų myli. Kariaujantis dėl smegenys žmogaus tai yra pildė. Šitas Jų manymas Depozitoriai banko, daugu
pasidarė kam reikalingas bu šnipšt, todėl nekalbėjo lietu
kauckas iš Scrantono apie Savo garbės, pamatęs tėvynę turtas daug didesnis už visus yra toks dėlto, kad visuome mas kurių yra vargingais
viškai
ir
uždarė
susirinkimų.
vo tas lenkiškas aiškinimas ir
trustus
ir darbininkų padė perdaug sunkiame padėjime, tuos, kuriuos Kolumbas at nė pati nuo jų nieko dau darbo žmonėmis, nužudė sa
daugumas nusišypsojo sau. Aukų surinko $14.46. Ku
jimų,
kaip
Naujos Zelandi jų pames, kadangi jam rupi rado senainjam svietui. Ir giau nereikalauja. Pageri vo taupinimus ir turi laukti
Po teatrui dainavo mergi nigas per savo šalininkus,
nų dr-tė Šv. Marijos Panos, agitavo, kad aukos butų pa jos žmonės kovojo už savo tie daugiau jo paties gerovė, bet, kaip mažai apie jį rupi- nimas visokis įvyksta tik pa begailės ateities. Vienas
\ sirodžius pinna reikalavimui; žmogus puolė negyvas, išar
diriguojant Rutkauckui. Dai dalintos pusiau -4- revoliuci sas ir kaip dabar iš jų nau kaip gerovė kitų; mylintis gi namasil
tėvynę
kovos
už
Jų
neatsižiudojasi;
nurodė
teipgi
kaip
jai
ir
lietuviškiems
reika

Mokytojai patys vargiai todėl žmonės turėtų reika dęs, kad bankas uždaryta:
nos irgi nenusisekė^ bet Čia
rėdamas
kokiame
Ji
padėjime
katalikiška
dvasiškija
priešilams,
bet
koki
tie
lietuviški
permano
svarbumų savo pa lauti nuo savo vaikų moky Šitie trys vyrai buvo L.irodosi kaltė buvo dirigento,
jasi
gerovei
darbininkų
ir
bus;
apgynimas
tėvynės
gali
reikalai,
jis
neišaiškino.
reigos,
atlikimui
kurios ne tojų didesnio triūso ir pasi komi didelėj garbėj Jų kai- .
kuris šaukė visa gerkle ir
ragino
balsuoti
laike
rinki

remtis
tik
ant
.
tų,
kurie
už
Kunigui
išėjus
iš
salės,
užtenka
paviršutinių
žodžių, šventimo. Kiekvieno gerai mynų ir draugijos, kur Jie
tuomi tramdė giedojimų.
mų
už
darbininkų
partijų
—
Jų
stoja
su
pasišventimu.
męs
likę
sutarėme
laikyti
bet
reikia
darbo
ir
karšto manančio žmogaus turėtų gyveno, žiurėjo į Juos kaipo
Pelnas nuo teatro visas nu
už
socijalistų,
nes
tik
tųsyk
Šitų
galimą,
prilyginti
ir
darbo. Mokytojo veiklumas, būti pareiga J ieškoti progos pavyzdį savo vaikams. Bigarmėjo kunigėlio delmouan. antrų susirinkimų, kad sudaįvyks
gerovė
darbininkams.
prie
musų
bendradarbių,
kuvadyti
reikalų,
22
liepos.
iunintis, dora ir viskas atsi su tais mokytojais pasikalbė gelow buvo buvusiu pirmi
Taigi Jei žmonės šiteip yra
Tie
rašinėja
laikraščius.
Toliau
kalbėjo
A.
Žagaras
Ant
šito
susirinkus
kalbėjo
liepia gyvu paveikslu ant ti, paduoti Jiems savo nuo ninku Amerikoniškosios Bauskriaudžiami.ir nėra kam jų
L.
S.
D.
P.
atstovas.
D-ras
Vieni
jų
turi
norų
į nuveikti protų Jo mokinių per visųjų mones, atkreipti Jų atydų, kierių Bendrijos ir turėjo
apie
3
vai.
tik
Rutkus
vienas,
pamokyti, neįstabu tad, kad
svetimtaučiai • žiuri į mus aiškindamas revoliucijos rei Žagaras aiškino kaip žmonės kų gero, atifcisytį klaidų, gyvenimų. Ir kaipgi gali kaip svarbi yra Jų pareiga. visuomet gatavų žodį parody
kaip į laukinius. Susipras- kalus, darbininkiškų klausi gyveno seniau, kada nebuvo praplatinti 'teisybęj kiti gi mokytojas bilekaip atlikda Tas menkas ant pažiūros dar mui kelio prie laimės.
kime, broliai nors feykį ir pa- mų ir kitokius dalykus. Ant terp jų nei ponų, nei varg tik dėlto, kadjpragarsėti.kad mas savo darbų išpildyti sa bas atneštų didelius vaisius, Dougherty buvo perdėti pi d,
' matykime savo skriaudėjus. šito susirinkimo suėjo tie pa dienių. Paskui gana plačiai kuomi nors atsižymėti nuo vo pareigų, išauklėti gent- daug syk didesnius negu kad Peorijos viešų mokyklų, žy
tys, kų ir ant ano buvo suėję Jis apipasakojo revoliucijų kitų. Paprastai toki rašinė kartę, kuri butų prakilnesnė dabar kampeiuai atneša, ar mus bažnyčios veikėjas ir
V. J. Dapkiavičius.
ir suaukavo $4.70, nuo kurių Rusijoje ir streikus ten daro ja prisidengdami slaptyvar- už dabartinę, arba bent ne tai Jie butų demokratiški, re- globėjas labdaringų draugys
Iš Bridffewater, Mass. likosi atitraukta už salę $2, mus. Nustojus Jam kalbėti džiaia ir tankiausiai nepasa stovėtų ji žemiau Jos? Tai publikoniški ar socijalistiš- čių. Stensland buvo mylė
tojas dailo>, platintojas vaiŠitas miestelis yra labai taigi viso revoliucijos naudai Marė K i žiute ir Magdė Ka- ko teisybės, per <kų sukelia yra negalimas daiktas. Mo ki.
šiubiutė
perėjo
rinkdamos
terp
savo
brolių
vaidus.
Juk
suųukauta
$17.16,
kuriuos
kytojas, bile kaip mokyda Pažvelgę atgal į eilę metų atletinių dorybių, globėjas
gražus savo vieta, stovintis
terp upių ir puikiausiai ža Rutkus norėjo pasiųsti tie aukas revoliucijai ir surinko rašant teisybę nematau rei mas gali tik užkenkti jau mokinimo tokio mokytojo, muzikos, žmogus bažnyčios
kalo slėptis po slapty var- noms smegenims, gali užmuš męs pamatysime čielus pul ir duosnus davėjas labdary
liuojančiu medžių. Iš darbų siog revoliucijos partijai į $7.53.
Po
kolektai
J.
Baltrušaitis,
džiais
šitoj valnoj šalyj. Ne, ti jaunų protų ant visados; kus naujų pajiegų tikrai ir stei.
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pasa

yra čia viena čeverykų dirb
„Vien.
L.
”
redaktorius
aiš

vyrai,
mums reikia dirbti su šita yra priežastis, dėl ku atsakančiai prirengtų sutik Ar šitie žmonės, kurie mokoti
vaikščiodamas
po
stutuvė, 2 geležies, 2 lentų pio
kino
apie
anglekasių
unijas
gerais
norais, išrodyt! kas rios mums reikėtų rūpintis ti visokius gyvenimo pervers kino teisingumo, o neteisin
vinyčios ir daugelis mažų bas, kad R galįs pasiųsti pi
dirbtuvių, kaip virfių dirbtu nigus kokiam savo draugui. Amerikoje; ragino visus ra yra gero ar blogo be Jokių daugiau apie mokinimo rei mus. Tos pajiegos, perėju gumus darė patys, yra ma
vė,- plytnyčia. Miesči ūkyje Todėl pinigai liko nutarta šytis prie unijos ir laike rin asabiškumų, prisilaikant gri- kalus, negu męs dabar kad sios per kompetentiškas ran žiau kalti užmušystėje, negu
pragyvenimas yra gana bran pasiųsti C. K. R. Š. ir kad kimų balsuoti už socijali- nos teisybės, tųsyk bus sma rupinamėsi. Mokslas žmo kas Jų lavinimo bus drūtos, tas žvėris, kuris kulka pergus, kadangi iš niekur kitur vardai aukautojų butų pa stų partijų. Terp kalbų bu gu visiems pasiskaityti ir pa gui, norinčiam ne bilekaip, galingos ir neduos progos skriodžia širdį žmogui, idant
vo dainuojamos dainos ir sa simokyti ir garbė gal grei bet žmoniškai gyventi, yra mums bijotis, kad Jos kuo laimėti kelis dolerius?
reikalingų daiktų negalima garsinta „Kovoje.”
komos dekliamacijos vietinių čiaus teks be troškimo Jos.
Tauntono
Lietuvis.
teip neapsieiti nas, kaip ir met pasiduos pančiams ne Ar plėšti visų apigardų yra
gauti, o čia sankrovų nedaulietuvaičių
ir
iš
kitur,
kaip
Karolius
Gudišiauskas.
kasdieninė duona, kaip ir laisvės, ar vergaus kam ne mažesniu nusidėjimu už api j
giausiai — yra 2 mėsyklos ir
Iš Clevetend, Ohlo.
Kingstono, Plymoutho. Iš
oras, kuriuo Jis kvėpuoja. būk.
plėšimų vienos šeimynos?
trys drapanų sankrovos.
Patėmijimas.
Juk viskas kas tik yra, yra Taigi mokytojo pareiga Kam Dougherty, Bigei ow
Plytnyčioje išimtinai dir Negalima neužtėmyti ne dainų ir dekliamacijų publi
ba Hali jonai, o čeverykų kuriu peiktinų apsireiškimų, ka labai buvo užganėdinta ,,Lietuvos” No. 31 šių me nuveikta, išrasta ar padary yra didelė, jo darbas sunkus ir Stensland turėtų išsisukti ,
dirbtuvėje dirba anglai, len kurie daVėsi patėmyti aut kų rodė plojimas rankų. Pu tų patilpo kn. J..Žilinsko ta per mokslų. Bet svarbu ir vaisius jo darbų neapskai- nuo kartuvių, o karų darži
kai ir lietuviai. Prastas dar musų 14 kuopos S. L. .A. blikos buvo apie 400 ir visi raštelis, garsinantis, kad mų mokslo žmonės neseniai tomas; mokintojauti gali tik nės žmogžudžiai būti paka
Vilniuje susitvėrė sanjunga tesuprato; su viršum šimtų tas, kas turi prie to patrau riami?
bininkas uždirba čia $9 per pastarųjų susirinkimų; kas gražiai užsilaikė.
savaitę. Čeverykų dirbtu akyviausia, tai gimdanti Pinigų prie durių surinko apgynimui lietuviškos kal metų atgal mokslas žmonių kimų, kas nesigaili pašvęsti Šitie besišypsų, prigavingi,
vėje kai-kas priguli prie uni peiktinus apsireiškimus rė $11.20; sukolektuota $7.53; bos Lietuvos bažnyčiose, ku neužėmė; Jie nemego mankšty savo pajiegų is&uginimui tos pamokslininkaujanti, didžiū
jos, bet juokingai, kadangi mėsi ant savo ypatiškų prin vėliau sudėjo: F. Jasaičiutė riam tikslui Ji išleisianti tam ti savo smegenų; Jie visų sa naujos sėklos, o ne teip kaip nai bankų pirmininkai ne
dar pigiau dirba už skebus. cipų, nepagalvoję, kad tokiu 50c, J. Čepulis nuo pagelbi- tikrų laikraštį. Kn. J. Ži- vo buitų rėmė ant savo rau dabar kad užima mokytojaus tik užmušė tiesiog \ kelias
Lietuvių yra čia penkios budu Jie gali užkenkti visai nio kliubo surinko $5.00, J. įinkskis ragina Amerikos lie menų. Bet atėjo laikas, kad vietų, kas tik šalininkus sau ypatas, bet Jie dar’kršians
padarė. Jie pasmerkė senat
šeimynos ir 48 pavieniai; už 14 S. L. A. kuopai, ypatin Vaškevičius 50c. Viso su tuvius dėti tam reikalui au Jiems to neužteko; neužteko gauna.
dirba ne vienokiai: vieni už gai tame laike, kada reiktų rinkta $24.73. Apmokėjus kas. * Tas yra geras sumany tik tiek tenuveikti, kų ir pa Šitas parodo, kad žmonės vę pragaiščiai, silpnybę ba
jautis nuveikia; mažai už kų laiko vietų mo davimui ir ambicijų nusimi-j
dirba po $9, $10 per savaitę, stengtis įgyti daugiaus sim kaštus pasilieka $13.53, ku mas ir Amerikos lietuviškai prastas
patijos
nuo
vietinių
organi

visuomenei
reikėtų
Jis
pa

riuos
pasiunčiame
T.
Dūdai,
Jiems pasinorėjo jau ir gam kytojo; jiems nieku yra nimui. Jie atidavė padorius
kiti po $18, $20. Pelnas bu
zacijų
reikalingos
parengimui
remti
•
savo
aukomis.
Bet
kasieriui
C.
K.
R.
Š.;
paski

tų pažinti ir pasinaudoti iš mokinimo profesija ir per taupinimus tėvų bejiegių
tų neprasčiausias musų bro
butų labai geistina, idant Jos spėkų, o tam tikslui rei tai jie apmoka vietų mokyto vaikų vaisbiui vyno ir našlės
lių, tik tas bloga, kad jie jį ateinančiuose metuose S.L.A. riame naudai S. D. P. L.
J. P. Čepulis.
kn. J. Žilinskis darydamas kėjo miklinti smergenis. jo tik teip, kad Jis bado ne grašius ištvirkimui. Jie ne
praleidžia ant karų bevažinė XXII seimo.
Reikėtų
žinoti,
kad
apsi

kolektas bažnyčioje ir po lie Pradėjus žmonėms miklinti kęstų. Bet Jie to nedaro su tik užmušė stačiai žmones,
dami, kadangi čia nėra saliuAtsišaukimas.
reiškimas
ypatiškumų
musų
tuviškus gyvenimus tai ant savo smegenis viskas pasi kitokiomis vietomis.
bet Jie ir apsunkino varg
nų, taigi suranda Juos kitur
Cleveland
’
o
Lietuvių
Neorganizacijų
susirinkimuose
klierikų, tai an|t minyškų, Juos atsirado: ir garvežis ir Šitai teisėjo pareiga nėra šams taupinimų, atimdami
ir savojjrangų laikų pralei
gimdo neužsitikėjimų visuo prigulmingas Kliubas ant sa padarytų noĮrs yienų tokių telegrafas, ir telefonas, ir — didžiausia; prie geresnio su- Jiems užsitikėjimų, įdiegda
džia ten.
Laikraščius mažai kas skai menės, kas labai kenkia or vo mėnesinio susirinkimo 29 kolektų ir taip reikalui. Laik kų gali suskaityti tuos visus> sipratimo žmonių tokia vieta, mi jiems į širdis neapikautų
to, jiems geriau yra pinigus ganizacijos augimui. Kėli d. liepos šių metų, apsvarstęs raščiuose sumanypių atsiran- pagerinimus ir išradimus,ku• kaip teisėjo, nebūtų net rei- ir netikėjimų. '
pragerti, ne kų išduoti keli mas užmanymų priešingų ki Jungtinių Valsčių Amerikos1 da labai daug irT Juos visus riuos mokslas žmonėms sutei• kalinga draugijoje, ir bęt tas Jei kas, savaitė atgal, ant
centai ant laikraščio ar ko toms vietinėms organizaci kongreso priimtus įstatymus aprūpinti (yienn laikraščių kė, o be kurių gyvenimas pa■ žmogus, gerai įsigavęs, be Milwaukee avė. butų paklau
joms, šaldo pastarųjų pri ta sulyg apsunkinimo natūrali skaitytojams yra ; persųnku. sirodytų liūdnas, vienodas ir’ sunkaus darbo, už pasėdeJ i- sęs apie atstovų malonumo,
kios naudingos knygelės.
zacijos ateivių, kurie tai Darant kolpktap, bažnyčioje sunkus. Ir tų viekų žmonėsi mų kelių valandų kasdien labdarįngumo, ar ko nors ki
rnų.
Vietinis.
' Reikia atminti, kad taktiš įstatymai įeis pajiegon nuo galėtų prisieti prie tautiškų atsiekė per lavinimų savo1 gauna tūkstančius dolerir to, buk tai tikėjimiško, civi
Ir Taunton, Mass.
kai elgdamiesi greičiaus įgy- ateinančio rugsėjo mėnesio reikalų ir taki, įJfcurie nei su
. algos per metus. Kaip ta liško ar finansiško, tai Jis
Šitas miestelis „Lietuvos” sim ir priešų simpatijų, prie 28 d., nutarė specijališkai vienu centu nėra prie Jų pri‘ smegenų. Kaip gi tad svarbi keista yra!
butų buvęs nurodytas pas P.
yra pareiga mokytojol
skaitytojams mažai yra žino
Tas
viskas,
kų
Čion
pasa

priminti
vietiniams
lietu

šingai
gi
pasielgdami
galime
sidėję.
„Jis yra,
IU
Redaktorius laikraščio, ar kiau, atsineša, prie ameriko O. Stenslandų.
Bl
mas, kadangi čia mažai kas
viams, kurie da nėra ukėsais
laikraščius skaito, o dar ma ir draugų nustoti.
rašėjas knygos gali kalbėti į nų gyvenimo; musų gi lietu pirmininkas Milwaukee avė.
žiau kas nori rašinėti į Juos Rodosi ant tokio skaitliaus sios šalies, pasirūpinti Išsiim
tūkstančius ar < milijonus viškos ^mokyklos stovi toli State Banko” butum gavęs
Mokytojas.
vietines žinias. Šiame mie lietuvių varyti konkurencijų ti ukėsystės popieras kol yra
žmonių ir Jis turi tiesų ma- žemiau už Jas ir apie pageri atsakymų ant kožno klausi
stelyj yra 11 šeimynų ir apie terp nedidelio skaitliaus vie lengva jas gauti.
Neseniai Chicagos viešų!• nyti, kad Jis yra naudingas nimų Jų nieks nesirūpina. mo ypatiško budo.
40 pavienių. Vietinė drau
Argi nelaikąs butų lietuviš Daleiskime. kad kas nors
gystė Šv. Kazimiero seniai tinių organizacijų kelti prie Vėliaus, t. y. po 28 rugsėjo mokyklų mokytojai, susirin-* žmonijai; bet įtekmė redak kai
visuomenei tno užsiimti? žinantis butų pasakęs, kad
rengėsi padaryti prakalbas šingus (aut to neužsipelnijus) nori ntiejie pastoti Jungtinių Į kę ant pietų į vienų viešbutį toriaus ar knygos rašėjo yra
Jo pravardė ne Stensland,bet l
D-ras
A. L Greičiūnas.
čia, kad gauti progų surikti tujų Užmanymams ergelius, Valsčių ukėsais, tarša paduo Isvarsto klausimų, kaip reikia, menka sulyginus su galybe
• -

LIETUYIAHMERIKOJ.

Olfion; kad jis buvo pašėlęs draugams,
<
užmokėti u t nusi tikras! Oras yra puikus, reikalauja, tai saulės šviesos
spekuliantas ant visokio bu- ,juokimus, kurie vyliaus geri pietus yra geriauri koki ka- ir jis seka jų iš vietos į vietų,
do lėkinio lėkinimo sumany nosi jo tuštumui ir žadino jo da buvę, epileptiškiejie kri tai rašo ant. savo pačios siu
Parašė Prof. Dr. M. Wilh. Meyer.
minalistai, kuriuos jis tyri vamos mašinos, tai ant sū
mų; kad jis buvo vaikijozas žemesnius pajautimus.”
M
Vertė J. ILGAODAS.
>
korespondentas, keliaujantis Prie šito sunku yra kų nėja kalėjime, suteikia ly naus rašyklosų tai valgoma
kiaurai per visų svietų; kad daugiau pridėti — viskas pa giai tų, kų jis ųori, ameriko me kambaryj tai virykloje.
škai, taigi, jos yra pasidariusios su vandens
Pagal Prof. tfojeikov’a.
jis yra dirbęs kaipo pašlavi- sakyta, viskas teisingai. Vie niški laikraštininkai prisiun Liogiškbji gija jo protavimo
pagelba; vanduo yra uolas nunešęs ir pavi
dale dumblo pagimdęs sluogsnius. Situos
kas gatvių ir gavo savo pir no tik gal trukti: Kodėl tas čia jam gausiausius čekius, ateina tupjaųf jam berašant,
Mussonai.
sluogsnius vadina mokslinčiai kambriškais
mų pradžių iš laimingų dery teip yra? — Pagalvojus ne kokius rašėjai kada tik gau bet pasųįymųs, pakraipa išžemės sluogsniais ir juose jau galima rasti
reiškimpyrama
.
omą,
taiso

na,
o
teatre
yra
gražiausias
Tūluose
musų
žemės
kraštuose
pučia
du
bų arklių lenktynėse?
sunkų yra atsakyti: Žmonės
viens kitam priešingu vėju persikeičiančiu pėdsakius labai suskurdusios, neišsivysčiuKokia būtų buvusi išeiga?. jieškodami sau laimės, duo parodymas, kokį jis kada ma ir ^perrašinėjama daug kaspusmetis. Tuos vėjus, pučiančius nuola- sios gyvybės. Didesnėj! dalis formų tų gy
Ar paprastas gyventojas da kitiems už juos galvoti. matęs. Kada jis yra netiku kartų. “Iš vlšb, tai yra įdo tai į vienų šalį per pusę metų vadina musso- vūnų, parodo, kad jie yra buvę gyvūnais jū
Milwaukee avė. butų bėgęs į Visos apgavystės atsitinka siame upe, tai jis teip pat miai patraukianti y pata, ku nais. Jie pučia ant Indiško oceano būva rių gelmių, užtai reikia manyti, kad gyvybė
bankų atsiimti savo taupini- už tai, kad jos nėra prižiūri yra visaširdis ir visadvasis. ri yra apskelbta skaitytojui teipgi Gvinėjiškoj jūrių kojoj, Australijos išsivystė pirmiausiai jūrių gelmėse; vienok,
musĮ Ar jis butų skubinusi mos gana. Visokį žlugimai Jo tardymai ir teorijos netu dukters gražiais žodžiais — pakrantėse ir kituose kraštuose. Mussonai formos tuometinių gyvūnų daug kuom ski
riasi nuo formų šiųdien atrandamų gyvūnų
pranešti savo kaimynams, ir šelmystės bankų, augimas ri jokios vertės. Italija ne žmogus,,, nepanašiai skirtas Indiško oceano ir Gvinejiškos jūrių kojos jūrių gelmėse.
pučia
laike
šaltesniojo
pusmečio,
taigi
nuo
kad Stensland nėra teisingas turtų rankose kelių ir įsivieš vertina jo, jo šeimyna yra be nuo to, kurį manytum esant spalių iki balandžio mėnesių į šiaurrytus,
Kaip pirma matėme, užgimė naujas kožmogus? Vargiai. Jis butų patavimas kas sykis didesnio jokio praktiškumo, jis yra iš jo raštų, ypata naši, nesu o laike šiltesniojo pusmečio, taigi nuo ba smiškas kūnas, taigi ir musų žemė, nuo susi
išniekinęs apskelbėjų. Stėns- skurdo terp minių, aiškiai seklus, tamsus, šarlatanas, silaikanti, Maloni, nesvieti- landžio iki spalių mėnesio — į pietvakarius. mušimo dviejų kosmiškų kūnų. Kūnai išsi-'
nė, entuziastiška,pilna tikėji Persikeičiant tiems vėjams, žymiai persikei dėstė tuomet į pirmapradinius atomus, o
landai yra karaliais ir pasi parodo, kad žmonės smegenis ir tt.,
mo į idealus ir meilės žmoni čia ir oras: šiaurrytinis sausesnis, turi ma teipgi susimušant užgimė tokie didelis kar
Šitas
kraštutinis
skaid

lieka tokiais kol jie sunaiki savo‘mažai tevartoja, jei jų
jai.
Ir, įdomiausia už viekų, žiau vandens garų, kadangi jis pučia nuo štis, kurią galėjo išnaikinti net ir mažiau
rumas
ir
stoka
šaltumo,
ši

na savo pavaldinius ir patys niekas nuo jų nenuperka.
didelis
mokslinčius, nuodug sausžemio; pietvakarinis, priešingai, atgabe sius, stangiausius gyvybės diegus. Užtai
save. Teip yra ant svieto.
Kaltas vagis, kuris vagia, tas pasidavimas upui valan
na labai daug drėgnumo, kadangi jis pučia kyla dabar klausimas: iš ko pradėjo vystyŠešiais mėnesiais pirma su bet ir tas ne be kaltės, kuris dos nepriduoda daug rimty nus galvotoj a s, inteligentiš nuo oceano; drėgnumas tas ir puola ant že tiesi gyvybė? Kas užvaisino žemę?
sekimo Dougherty’o, pra duoda save apvogti. Reikia bei jo ypatinių atsinešimų. kas gyventojas šitame prasi mės pavidale smarkių lytų besitraukiančių
Galbūtvsavaimingu užsi veisimu užMokslinčiai, kurie, pamylėję blaivinusiame dvidešimtame su mažoms pertraukoms per visų pusmetį, sivaisino? Šitas yra kebliausiu iš visų klau
gaišinusio Peorijos Tautiškų gintis.
jį už nuodugnumų jo minčių šiintmetyj, kuris sulaukęs 60 kol pučia pietvakariniai mussonai. Tarpas simų, kuriuos ikišiol turėjome. Užtai neužsiBankų, Chicagos mokyklos
ir valandinį įžymumų jo teo metų yra laimingu žmogum. terp vieno ir kito vėjo traukiasi maždaug per imsime daug jo atsakymu ir aiškinimu, bet
mokytoja Misa Margaret
vienų mėnesį; tųsyk tuose kraštuose užstoja kliudysime jį vien tik maž-daug. Knygelė
Lombroso
akyse
jo
duk

rijų, ateina pasikalbėti su Iš ,,Review of Reviews.”
Haley, nupeikė Peorijos švie
bevėjiniai
laikai, kurių teip bijosi visi žėgli- je ,,Žmogaus Paėjimas” aiškina klausimų
ters.
juo, dideliai nusistebi iš ištėjų, kaipo beteisį žmogų.
niai laivai; tų tykumų ardo tik kada nekada mokslinčius Wilh. Boeleche su didžiausiu ga
Nupeikimas tas buvo pada Laikraštyje , ,Nuova Anto- našumo šito didelio pražilu Reforma susituokimo pučianti nepastovus vėjai ir smarkios au bumu ir kuogeriausiai. (Vokiškame išleidi
dros.
rytas ant konvencijos Tau logia,” Romoje patilpo ne sio kūdikio, negalinčio pas
me knygelė apie „Žmogaus paėjimų” pasiro
Prancūzijoje.
išpasakytai
akyvas
straipsnis
lėpti
jokio
užpludžio
jausmo.
Mussonus gimdo metinės permainos oro dė pirmiaus už šiųjų, todėl, mokslinčius, gali
tiško Apšvietimo draugijos
Dabartinis išvyzdis tuokiAshbury Parke, N. J. prie iš kasdieninio šeimyniško gy Jo duktė kalba maloniai apie mori neužganėdino prancūzų spaudimo tuose kraštuose kur pučia tie vė jų aprašyti. Vert.). Minėtoje knygelėje
Čia yra taš pats, kų matėme prie besi- pamatuoja autorius savo išvedžiojimus ant
kelių tūkstančių mokytojų. venimo didžiojo itališko sme jo sugėdinančių ir pilnų atvi jau nuo seniai, dėlto jie ėmė jai.
darymo
brizų, tas tik skirtumas, kad brizus to, kad įvykęs savaimingas užsiveisimas, t.
Ji pasakė jiems savo viešoj genų specialisto, Cesare Lom- rumo kalbų teip gražiai be
gimdo
įšilimas
žemės ir jūrių per ištisų parų y., pirmutinė organiška celė susitvėrė ant
si
daryti
jame
nuodugnias
kalboj, kad Dougherty yra broso, parašytas jo dukters įžeidimo, kad net jo aukos
ir
nevienodas
oro
spaudimas per ištisų parų, žemės iš beorganiškų medegų, ir tas įvyko
reformas. Vasario mėnesyj
aristokratiškas, apsukrus fi- Paolos. Visam svietui žino negali ant jo pykti.
mussonas
gi
gimdo
nevienoda šiluma ir oro tuomet, kada ant žemės buvo visos apystošių metų susitvėrė komisija spaudimas per ištisus
metus. Pažiurėjus į vos reikalingos vystymuisi gyvybės, paveiknansierius ir apkaltino, kad mas psichologas, paprastai Vienų vakarų jis užsimanė
iš įtekmingi} žmonių ir pasi žemlapį liepoj ir sausio izobarų, nesunku su slan, kada buvo tamtikra temperatūra, van
laikomas
už
smarkų
ir
skau

nuveiti
su
savo
dviem
dukte

jis mėgino konfiskuoti $175žadėjo surasti geriausius bu prasti priežastis pūtimo mussouų. Teip, pa- duo, oras ir tt.. Svarbiausias dalykas prie
000 Tautiško
Ašvietimo dinantį žmogii šiolaikiniame rim į svečius. Jos priešinosi,
veikslan, mussonus Gvinėjos jūrių kojos gim
vienok, yra tas, kad pripažinome ikišiol
draugijos fondo. Tas turėjo protavime, kurio radikališ- bet galiaus sutiko, jam pri dus įvedimui tokių permai do sekančios priežastys: vasaros laike Sacha šito,
kiekvienam
gyvam daiktui pajautimą, kurį,
nų
į
įstatymus
liečiančius
su

ap kreipti keno nors atidų. kos ir drųsios teorijos bei iš žadėjus neilgai užtrukti.
ros tirų pieska įkaista labiau negu vandenys kaip mums rodosi, negyvai gamtai negalime
tuoki
mų,
kurios
geriausiai
Bot keli tūkstančiai mokyto radimai pervertė daug paiši Nuėjus į namus jis su pasi
Atlantiko, todėl nuo viršaus šaltesnis, bet pripažinti, kas gyvų ir negyvų gamtų nesujų tik nusišypsojo ir pakratė ni mo sulyg tikro budo gero gardžiavimu pasakoja šeimy- atsakytų visuomeniškoms šau labiau praskiestas oras leidžiasi žemyn, tų vienyjamai atskiria. Mat išlaukinius gyvos
syk, suprantama, apačioj oro spaudimas turi gamtos apsireiškimus galime išaiškinti iš jos galvas.
Dougherty buvo ir blogo, yra parodytas čion niūkei: „Tamista negali su ly goms.
Komisija ta jau užbaigė būt mažesnis, arba barometras puls žemyn. pasikrutinimų, iš chemiškų ypatybių, proce
nedėlinės mokyklos perdėti- šviesoje stebėtinai naujoje, prasti kiek aš vargo turėjau,
Pažiurėjus į izobarų žemlapį atrasime: jog
niu. Jis pamokslininkavo ir nepaprastoje ir nelauktinai kol priprašiau mergas eiti su savo darbų ir surengė tam liepos mėnesyj ant Atlantiko barometras ro sų ir tt., arba bent surandame, kad tas yra
galimu dalyku, vienok pajautimų ir sųmonę,
meldėsi, kad stabmeldžiai ap meilioje. Duktė pradeda sa manim. Jos įsibauginę, kad tikrų projektų/ kuris neužil- do 764 milimetrus, prie Afrikos pakrančių kurie apsireiškia, sulyg šito, ir visųžemiau- '
joms nusibosę, bet aš priža gio bus £aduqįas parlamen 760 milim., o ties Sacharos tirais — 756 mi siose gyvumose atsakančiame elementariška
linkui jį pastotų teisus ir ve vo rašinį sakydama:
tui.
gį J
•
lini.. Tai iš vietų didesnio spaudimo oras me laipsnyje, negalime jokiu budu išaiškin
stų dorų gyvenimų. Jis sa ,,Daugiau kaip šešiųdešim- dėjau joms, kad busime kol
Įžanginiai
.
pasergėjimai
tų
metų
amžiaus,
praleidęs
teka į vietas mažesnio spaudimo, taigi nuo ti iš pasikrutinimų. Mokslinčius Boelsche,
suvalgysime
smagurius
ir
ei

kė, kad pirm viso ko reikia
projekte
sako,
kad
numone
Atlantiko Sacharos tirų link, kur tame laike tiesa, randa kitokį išaiškinimų, kitokių išei
daugybę
sunkenybių,
mano
sime!”
būti teisingu. Jis negalėjo
būva
teip vadinamas minimum, taigi mažiau gų. Jis mat aiškina, kad ir negyva gamta
komisijos
sutuokmė
pergy

vogti. Jis negalėjo meluoti. tėvas pasiliko nepaprastai Signor Lombroso visai ne
sias
spaudimas.
Tas ir padaro vėjus teip turi pajautimų ir tai nuo pat pradžių; tokiu
vena
kritiškų
valandų,
kad
Dougherty buvo teisingas, jaunas, atviras, skaistus, su apeina formališki akademijų
vadinamus
vasarinius
mussonus. Pažiūrėki budu išeina, kad gamtoje nėra nieko negy
Jo bankas buvo ištikimas, jaunišku gyvumu, ir šitas guodai (garbės) ir juokingas išlygos šlįubinio kontrakto ir me ant žemlapio į sausio izobarus. Sausio vo, viskas yra gyvu. Sulyg jo, įgauna gy
Jis pats tų sakė daugelį sy* ne vien dėl jo neatkeičiamo atsitikimas yra pasakojamas būdas darymo jo turi būti mėnesyj ties Sacharos tirais oro spaudimas vybė tiktai tuomet tų formų pajautimo (ant
sugiebumo turėti džiaugsmų apie tai. Gavo jis laiškų permainffa, kitaip visuome būva 766 milim., ant atlantiško oceano 760 kurios pasiremdami atskiriame gyvų nuo ne
Bigelow, Milwaukės , ,tei- iš labai mažų daiktų, bet kartų, laiškų pranešantį, kad nė kuę tqĮpiu«|la.nkiaųftapsi- milim.. Tai suprantama, kad tųsyk, taigi gyvo), kada viešpatauja tam tikros apystolaike, pus vėjas nuo Sacharos Atlan vos, sanlygos. Taigi, sulyg to, atjaučia ir
singasis žmogus” turėjo tokį teipgi dėl jo lankstaus ūpo, jis likosi priimtas į garbės eidinės beAliulo. Šitie pa žiemos
tiko
link,
taigi iš vietos didesnio spaudimo, akmuo tam tikrame, labai mažame, laipsny
jau vardų, kaip ir Dougherty. dėl jo visiško nepažinimo suvarius tūlos įžymios rusiš* sergėjimai yra pamatu pro — taigi Šiaurrytinis mussonas; kadangi vė je, kada męs ant jo vaikščiojame, kada męs
Jis susiartino su bankieriais svieto, kas padaro jį laikomu k >s moksliškos draugystės. jektui. Darymas tuoktinės jas tas tųsyk pučia nuo išdžiuvusių Sacharos jį trypiame. Skirtumas, mat, vien tame,
ir kuomet jį išrinko į aukštų visų šešėlyje globos, dides Jis numetė laiškų į šalį, pra sutarmės ketina būti supra tirų, tai jis būva sausas, turi mažai vaudens kad akmuo neturi jokių organų, parodančių
savo pajautimų, lyginai kaip ir augmenys te
urėdų, jis pasinaudodamas iš nėje meilėje negu formalia- šydamas dukters parašyti stintas, netinkančios išlygos garų ir neatgabena smarkesnių lytų Z"
Priežastys gimdančios -indiškus musso- turi labai neišvystytus pajautimo organus,
šeip-teip laiškų padėkavonės ir įrituojanti formališkumai
progos pasakė kalbų apie iš- kas paguodoj imas.”
našumų teisingumo. Pirma Jis juokadėja skundžiasi, ir numetė didelį su antspau- atmesta, per kų laukiama pa nus yra tokios jau. Iš sausio mėnesio izo už kų per ilgų laikų žmonės nepripažino aug
męs matome, kad ties Azija, kuri, kaip menims jokių pajautimų. Apart šito butų
Bankierių Draugijos susirin kad jis galutinai yra apval džiu, raikščiuotų diplomų į sidauginimo gerų susituoki barų
kiekvienas
sausžemis, žiemos laike atšala la augmenys, sulyg ta nuomone, vidurinis, ri
kimo New Yorke, Waldorf dytas savo pačios ir vaikų, ir gurbų. Po kelių dienų atei mų—susituokimų iš meilės. biau negu jūrės, ties ja oro spaudimas būva šantis produktas išsivysčiusios gyvybės.
Visiška lygybė abiejų pu didelis. Ties sausžemiu oro spaudimas būva Prieštarauti šitai nuomonei ir išvedžiojimams
Astoria viešbutyj, keliais mė apsisukęs klausia jų apie bi- na kitas dipliomas su persinesiais pirmiau jo susekimo, le kokį gyvenimo mažmožį. prašymo laišku, kuriame pa rių žada būti užtikrinta — 780 milim., o ties oceanu tik 760 milim.. negalima, teipgi negalima pasakyti, kad tas
jis kartojo Roberto Liudviko ,,Ar man vilktis fraku’ar va sakyta, kad išsiunčiant di tos pačios teisės, vienokia at Tai ir traukia oras nuo sausžemio, taigi nuo dalykas negalimas. Vienok nurodytu keliu .
Sutuokminiai didesnio spaudimo mažesnio link. Tas gim galima eiti toliau nuomonėse negu anas fankariniu švarku?” klausia jis plomus klaida buvo padary sakomybė.
Stephensono maldų:
pančiai
neapsuukins
teip, do šaltų, sausų šiaurrytinį mussonų, su ku- taziškas rašėjas apie kurį jau minėjau pirmu
Būti teisingu, būti malo visų šeimynoje. Anie visi ta, kad jam prisiųstasis pri
riuom atsimaino ir oras, baigiasi lytus, už tinėj knygelėj šito rankiaus, p.*v. , ^Kada ir
num; pelnyti mažai ir pra pataria jam vilktis fraku. klauso kitam mokslinčiui ir kaip šiųdien, kadangi daran stoja sausa su mažai lytaus metų dalis. Va kokiu budu gali svietas kada-nors pasibaig
leisti dar mažiau; atsižadėti „Jus visi pašėlę!” sušunka kad jis malonėtų jį sugrųžin- ti susijungimų turės visokių saros laike būva atbulai. Azijos sausžemis ti?”; mat tas rašėjas tvirtino, kad visi kosmijeigu reikia ir nerustauti; jis juokdamasi ir apsivelka ti. Subruzdimas kilo Lom galimų laisvę, tokių bent, ko labiau įkaista, o drauge su tuom ir oro spau ški kūnai yra gyvūnais, arba, kitaip sakant,
turėti kelis draugus, bet tuos vakariniu švarku. Išeinant broso šeimynoje ir galvatrūk kia duosis sutaikyti su teisė dimas pasimažina, barometras nupuola iki celės didesnio gyvūno. Užtai galime sakyti,
be pasidavimo; daugiau už jam iš namų kas-nors turi čiais visi puolėsi j ieškoti nu mis susituokimo ainių ir bu 748 milim.. Ties Indišku oceanu spaudimas kad teip vadinama negyva medega yra kūno
tas pats kų ir žiemos la’ike, jis sie kaulais, o męs, žmonės, ir visi kiti gyvūnai
viekų, ant tų pačių rūsčių prižiūrėti, ar jis turi mašnų mesto diplomo, kuris galiaus tikslais visuomeniškos tvar pasilieka
kia
760
milim.
— todėl tai nuo jūrių ir pu — celės, kurios grupuojasi aplink tuos kau
išlygų, turėti draugus su sa su savim ir ar joje yra pini buvo atrastas pusėtinai su- kos. Ištekėjusi moteris Pran čia pietvakarinis mussonas; jis nuo jūrių at lus, aplink žemės celių centrų.
cūzijoje nuogšiol turės tų pa gabena daug drėgnumo ir gimdo Indijose ly
vim — tai yra uždavinis vis gai, kitaip jis atsidurs ant grumečiotame stovyje.
Keblumas yra su nuomone mokslinčiaus
kam, kų žmogus turi stipraus karo be cento. Jo nepažini- Neišpasakytai, ąklinai mie- čių tiesų valdyti savo savas- tų laikų.
Boelsche vien šitas, kad tų viską negalima
mas pinigiškų dalykų yra laširdingas, jis duoda almuž- čia, kaip ir anglė sulyg naujo
ir švelnaus.
Šiaurinėj dalyj rytinių Azijos pakran- darodyti tikrais, matomais faktais, nors, tief Bigelow, kuris keliais mė kolosališkas ir kad jam pri nų kožnam elgetai, atsako įstatymo apie savastį ir turtų Čių teipgi pučia panašus, pastovus vėjas; iš sa ir užginčyti negalima. Mat pats mokslin
jų vienas, šaltas šiaurvakarinis mussonas yra čius ir jo nuomonė gana aiškiai tvirtina, kad
nesiais vėliaus likosi numas- reikia pasirašyti ant čekio, kiekvienų prašymo laiškų ir ištekėjusių moterų.
ir pučia su dideliu smarkumu; jis męs niekada nepatėmysime akmens gyvybės
kuotas, stovėjo būryj savo tai jis klausia rodos visos yra prigaunainas kožno ap Rašėjai prancūziškojo pro pastovus
atgabena
sausų orų iš vidurių Azijos sausže- ženklus, užtai, žinoma, negalėsime niekada
draugų ir kartojo šituos gra šeimynos. Jis sykį iškako į gaviko. Jis perdaug geras, jekto eina net toliau — jie mio. Priežastį jo nesunku suprasti pažiurė tikrai susekti, ar akmuo turi pajautimų ar
žius žodžius, kaipo išraiškų Maskolijų ant terptautiško kad atsakyti kokį prašymų ir sako, kad lygybė turi būti jus į žemlapį su izobarais. Marimum, taigi ne. Teisybė, męs verste-verčia m i prie išriši
savo paties budo. Jis vilkė- daktarų seimo, ir jo kelionė jis griebiasi kūdikiškiausių viropusiška, kad todėl ir mo didžiausias spaudimas, urnai pereina į mini mo to svarbaus klausimo privestuoju keliu,
' jo gerus drabužius. Jo iš- buvo komiška Odyesėja. Vie išsisukimų nuo laikraščių teris, norinti gauti persisky mum — 758 mil.. Prie teip žymaus skirtu ypač todėl, kad visur aiškiai matome, jog
veizdis buvo patinkamas, jo noje jis pametė savo mašnų reporterių, klausiančių pras rimų, turi stoti ant lygios su mo ir vėjas būva smarkus, kadangi, juo dide kiekvienas daiktas išsivystė nuo žemesnio
snis skirtumas ^paudimo, juo smarkiau teka į augštesnį, į tobulesnį.
Laikui bė
akys žiurėjo - tiesiog tau į su visais pinigais viešbutyj. mės jo veikalo, apie kų jam vyru. PripažyBta jie atvirai, oras iš didesnio spaudimo mažesniojo link, o gant
išsivystė
kosmiški
kūnai,
gyvūnai,
pa
akis, jo nusišypsojimas buvo Įpykęs jis bėga jieškoti pa- nesinori pasakoti. Valgyme kad persiskyrimai daro vien- oro tekėjimas ir yra vėju. Peržiūrėdami izo jautimas (ant kiek męs tų patėmijame), sų• malonus ir lipšnus, jo balsas gelbos policijos, nepamislijęs jis prisilaiko didelio prastu valinį pavojingumų ateitei barus, męs lengvai galime suprasti ir žinoti monė, protiškas žmogaus gyvenimas ir, žo
buvo švelnus ir žodžiai gerai pirma pranešti viešbučiu už- mo, vynų menkai kada ra moters, bef ’telp^pat jie sako, su kokiu smarkumu ir koki vėjai kur turi džiu sakantį viskas. Sulyg dabar visur vie
pritaikyti. Ir aukščiau jo žiūrėtojams apie savo pame gauja ir geriau mėgsta lemo- kad dėl gęffo pačios moters pusti. Jeigu vietos didelio ir mažo spaudi špataujančia nuomone turėjo tuomet, kada
sklido garsas pasisekimo. timų. Pinigus atrado vieš nadų; ir jis turi mažo vaiko palengvinimai gaut perski mo yra toli viena nuo kitos, tai vėjas bus žemė buvo pakaktinai atvėsusi, įvykti netikė
tas ir neregėtas stebuklas: mat dvase, staiga
rs s turi bubi verčiau padau silpnesnis negu jeigu tos vietos butų neto atsiradusi
Reikėjo būti dideliu radika bučio tarnas ir jis juos pa mėgimų saldžių daiktų.
iš nieko (nes pirma nebuvo juk
liese.
lu, kad paabejoti jo nuošir ėmęs pradėjo skirstyti po ki- Vienas iš akyviausių nu ginti, o ne1 pamažinti, ir kad
jos
ant
išdegtos
žemės!), įėjo umu laiku į ak
Ant tūlų jūrių pasitaiko perijodiški,
dumui tų vakarų. Bet be- šenius, valyzas ir krepšius. pasakojimų šitame šeimyniš tikrų jai Apgynimų padaro taigi pastovus vėjai, besikeičianti bu metų menį, į molį; iš gabalo juodos žemės pasida
' teršdamas savo lupas tais Šitų jis darė tam, kad antru kame pranešime apie jo gy jos pačios gyventas, užsilai dalims; jie paeina nuo jūrių krantų pavida rė pirmutinė amoebė*), pirmutinis diegas vi
prakilniais sentimentais, pa- žygiu nepamestų visų pinigų venimų yra jo būdas dirbimo kymas ir pągeiįntas stovis lo. Teip,' paveikslan, Brazilijoj (Pietinėj sos gyvybės, iš kurio išsivystė ir žmogus!
Amerikoj), pavasaryj pučia šiaurrytinis, o Taigi, visame vystymąsi svietų buvo reika
jų V
1 rašytais teisingos vėlės, jis ant syk, bet žinoma, liuosos Jis nereikalauja ypatingos tiesų.
rudenyj
—? pietvakarinis mussonas. Ant lingas tiktai tas vienas stebuklas, viekų tole
j
■>»
leido pinigus vargingų žino-' popieros vįenval jam ny rašyklos, atskiro kambario, ........ ■ ■■■
Terpžeminių
jūrių teipgi pučia pastovus vė snio galima išaiškinti, nore, tiesa,
nių miesto, kurie garbino jį, ko tokiu budu. Perkant jo tykumo, ar įprastos plunks | Japoniškas kariškas lai jai, kuriuos vadina etčiškais vėjais (nuo gre- da daug kas reikia išaiškinti. Jei
imdamas centus šimtų nusi- papratimu yra atidaryti maš* nos, kad parašyti tuos paste vas Mikasa, kuris buvo pas kiško žodžio ttos — metai), kadangi jie riša- gu, vienok, priimsime, kad ir akmuo turi
miniškai varomų vyrų ir mo nų ir liepti vaisbiui išsiimti bėtinai nuodugnius, neapsi kendęs iš priežasties eipliozi- si su metų dalims. Kaip žinome, į pietus šiokių-tokių miegančių sųmonę, tada pasiro
terų užmokėti už rumiškųjį kiek jam relkįa.
rinkančiai liogiškus ir tan jos torpedos, p? ilgų nenusi nuo Terpžeminių jūrių yra karšti dideli Sa dys, kad tokia stebuklas visai nebuvo reikabandymų, likori ant charos tirai. . Neturinti vandenų tie, neišpa
gyvenimų, kurį jis užėmė Kada jis yra gerame upe, kiai žiauriai neatsakytinus sekusių
•) Viencelia gyvūnai: matyti jį galima vien tik per labai
galo iškeltas viršun ir uždė sakyto didumo, .susidedanti iš sausos pieskoe
didžiojo New Yorko viešbu kas yra kuone visuomet, tai straipsnius. Jie yra parašo tas ant dokų taikymui. Išė tirai labai įkaista nuo beveik vertikališkai gėrę mikroskopę. Gyvūnai išrodo kai pi gličios madagoa spuo
gelis; viduryj spuogelio arba amoeMs yra teip vadinama protyj, užmokėti už jo vynų, ku jo geras ūpas yra kaip vaiko, mi bile-kur, bile kaip, bite mimas jo atsiėjo 100 tūkstan
tophaasMk - diegas viso* gyvybes. Vert.
(Toliaus bus)rį jis pylė teip gausiai savo be pertrukos, be ūkanos, — kada. Vienintėlio galvio jis čių dol.
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lingas, jo visai nebuvo, o budavonė svieto iš- lis erdmės šaltis nė kiek nekenkia, bet prisi- formas net iki Šiai dienai, o kaip matome iš
Laikui bėgant pasididino ir sausžemiai,
Turtingas vargšas.
rodis mums tuomet daug-aiškesnė, lygesnė ir gavę diegai į tinkamas apystovas, sanlygas žemės sluogsnių, yra gyvūnai gyvenę ant že vanduo nudžiūvo ir žemė pasidarė kas-kart
teisingesnė.
gali toliau vystytiesi ir veistis. Daleiskime, mės paviršiaus nemažiau kaip šimtus milijo tinkamesnė vystymuisi augmenų. Augėle Teip pavadina darbinin
Aiškinimas šito pastatyto klausimo yra jeigu tie mažiatisi diegai už labai ilgo laiko nų metų atgal. O senei-senei jau nėra nė sniuose sluogsniuose devoniško peri jodo at kiškas laikraštis „Appeal to
lyginai kaipi išpažintis. Mat pertikrinan ant kito kosmiško kūno nusisės, ant kurio vieno trilobito< mųsų šiądieninėse jūrėse. randame jau ir pėdsakius šiokių-tokių saus- Reason” neseniai mirusį mi<
čių davadų negali surasti nė viena nė antra viešpataus maž-daug tokįos-jau apystovos ir Kada trilobitaįjanVftemės gyveno, nebuvo da žeminių augmenų. Tarpe liekanų tuomlai- lijonierių Russell Sage, ku.
puse. Teisybė, mat, yra, kad abelnus pa sanlygos, kaip ant to kūno, nuo kurio diegai jokių žuvių. ylsi |nomlaikiniai gyvūnai ta kinių augalų atrandame teipgi ir liekanas riam mirus nė pamokslo ant
matus besivystymo gyvybės atrandame ly atlėkė per erdmę, tai jie, be abejonės, rėjo labai negrkžiap formas ir visi rėpliojo inzektų, bet paprastai tokių, kurie mėgsta jo kapo nebuvo kam pasaky
giai gyvoje kaip ir negyvoje gamtoje. Už turi būtinai užvaisinti naują kūną. Dabar ant jūrių dugno; kitokiu budu negalėjo jie
šilumą ir tamsą, ti, kadangi nesirado tokio,
tai ne be pamato atsirado nayviška, kūdiki jau pilnai darodėme šituom išaiškinimu, kad pasikrutinti. Pėd^kius gyvulių ar augme
lyginai kaip šią
ška senovės žmonių prabočių nuomonė, kad gyvybės diegai, gyvybė gali persinešti nuo nų negalime atrasti sluogsniuose tos gady
dien i nes kandys kuris butų panorėjęs jį gir
svietas susitveręs iš meilės ir neapykantos vieno kosmiško kūno ant kito, taigi, kad vie nės. Matomai, tuojnet nebuvo da ant žemės
(Blattidae).
Iš ti ir statyti jaunuomenei paelementų prieš viens-kitą. O dabar žinome, nas kosmiškas kūnas gali užsivaisinti nuo ki jokio apgyventino sausžemio.
šito galime sprę vyzdyn.
kad savitarpinė pritraukimo pajiega mede to be jokio stebuklo, be jokios ypatingos
Bet juo aųgšteoins uolų sluogsnius ty
sti, kad atmosfe „Vienintelis pasimokini*
gos, nepergalima meilė akmens susivienyti dvasios. Bet ypatybę, už vaisinti kitus dan rinėjame, tuo labiau ir tankiau atrandame
ra buvo labai tir mas
iš gyvenimo Russell
su sau lygiu, pagimdė, sutvėrė iš chaoso gra gaus kunus, yra gavusi musų žemė, be abe pėdsakius augščiau išsivysčiusių gyvūnų,
šta ir tamsi, nebu Sage, — sako tasai laikraštis
jonės,
nuo
kitų
kosmiškų
kūnų.
Gyvybė,
žią, stebuklų pilną karalystę ir tvarką ant
tuo labiau išsišakoja gyvybės kelmas, atran
vo teip giedru
yra tai prasergėjimas.
musų planetos, aut žemės. Ir jeigu užsiim- arba, kitaip sakant, jos diegai turėjo būti dame kaskart daugiau gyvūnų atmainų.
kaip šiądien.
nai
lyte-nulyti
iš
dangaus
ant
musų
žemės.
Kadangi pirma ant žemės jokių gyvūnų ne
tume čia sulyginimais poetiškame stiliuje,
Staiga, vie Yra abejojama, ar nors
tai atrastume tame atominiame sviete (ku
Lijimas diegų iš dangaus ant žemės bu buvo, nebuvo gyvybės, tai tokiu budu ir te
nok, pasidarė di viena žmogysta apgailavo jo
riame nieko negalime darodyti faktais) daug vo jau nuo amžių ir yra da ir šiądien. Vie galėjo prasiplatinti gyvybė žingsnis po žing Serdokine žuvis ii devonižkojo delis perversmas. myrį.
peri jodo.
visokiij įvairių laipsnių simpatijos ir antipa nok viešpataujant norinališkoms sanlygoms, sniui, įgauti kas-kart dailesnes formas, žino
Dabar užstojo ak Jis buvo apgailėtiniausias
Pagal Zittel, Palaeozoologie.
tijos, kurių apsireiškimai labai ankštai rišasi tegali prisigriebti prie musų žemės tiktai vi- ma, tas vistiek kas privertė gyvybę padailin
meninių anglių gasųmažiausi gyvybės diegai, vien toki, kokiais ti savo forma*. Gal-but, kad kova už būvį dynb, kurioje visokį augmenys pasiekė milži- iš visų sutvėrimų — žmogus
ir lyginasi su apsireiškimais musų dvasios.
Vienok, tas viskas yra tik grynu fanta pripildytas musų oras. Męs, žinoma, nega (ką aiškina darvinizmas) išvystė, sutvėrė niškumo laipsnį. Augmenys užviešpatavo be draugų. Ir liūdniausias
zijos išmislu. Ir, man rodos, kad klausimas lime jokiu budu susekti iš kur paeina tie kas-kart gražesnes, tobulesnes formas, arba tuomet visą žemės paviršių, visur vystėsi dalykas, kad jis neužsipelnė
nė tuomet nebūtų galutinai išrištas, jeigu musų ore lekiojanti gyvybės diegai, ypač to gal būt kad nuolatinis besimainymas gyveni augmenys milžiniško didumo, o iš jų pasida turėti draugus, Jo gyvenitas ir butų tikra teisybė. Mat męs negalime dėl, kad mažiausioj mikroskopiškoj dalelėj mo aplinkybių, nuolatai' besimažinanti tem rė vėliau, šiądien raudamų, anglių sluogsnis. mas padarė jį netinkančiu
susekti ir išaiškinti nė vieno, nė kito; stebė galime surasti net šimtus tokių naujokų, at peratūra, besididinimas sausžemio ir jo besi- Kaip rodosi, vystymasis augmenų buvo tuo prie draugystes ir jis savo
keitimas, sutvėrė gražesnes, tobulesnes for met labai greitas, augalai greitai išsiplėstė
tinus apsireiškimus ir pobūdžius kiltos dva ėjūnų nuo kitų svieto iš toliausios erdmės.
pasielgimais atstume drau
Kol žemės paviršius ir jos oro sluogsnis mas, ką aiškina teorija garsaus Lamarck’o. ant viso žemės paviršiaus. Tyri, be augalų,
sios (kuri gyvūnus, matomai su tuom apteik
gus.
tus, dievasžin kaip toli atskiria nuo papra buvo labai karšti, tuomet negalėjo atlėkę iš Vienok, kaip ten ne buvo, visgi gyvybė to tuometiniai sausžemiai, kontinentai apsipuo
Be galo saumylus, garbi
stų gamtos medegų ir darbų), ir tos-pat dva kitur gyvybės diegai ant žemės išsilaikyti — bulinosi žingsnis po žingsniui, povaliai, bet šę, kaip bematant, žalumynais; juoda žemė
nuolatai;
perėjimas
vienos
formos
į
kitą,
ge

nantis
tik Auksinį Dievą, su
sios miegančiame pavidale, paveizdan, akme jie mirė, nes karštis diegus sunaikina. To
apsidengė umu laiku gražiausiu žaliu kauru.
resnę,
įvyko
ne
šuoliais,
bet
rainiai,
pamaži.
kiu
budu
laikui
bėgant
užsivaisino
tais
die

Greitumas
besivystymo
augmenų
gana
len

gotumu randamu tik jo eilė
ny JTeip, paveizdan, siluriškoje formacijoje, gvai išaiškinamas. Žemės paviršius buvo se, Sage neturėjo jokio žmo
Bet, ar dėlto yra jau būtinai reikalinga gais augščiausi sluogsniai žemės oro, kadan
priimti, kad svietą kokia-nors dvasė sutvė gi ten maž-daug tokia temperatūra viešpata kuri yra tuojau viršuj kambriškos formaci tuomet da labai šiltas, o jį apsiautė tirštas niško jausmo; ugnis giminin
rė? Argi negalėjo būti ta tverianti pajiega vo kaip ir erdmėje, taigi, šitokioj temperatū jos sluogsnių, atrandame daug didesnį skai oro sluogsnis, lyginai kaip apitamsus stiklas gumo sU žmonija išgeso jo
jau nuo amžių, lyginai kaip medega ir jos roj galėjo išsilaikyti diegai. Kada prisirin tlių įvairių rųšių minėtų trilobitų, negu oranžerijų; tirštas oro sluogsnis, žinoma, ne širdyje, palikdama ant auku
amžini pasikrutinimai? Jeigu męs priima ko diegų labai daug ore, pradėjo jie kristi kambriškoje formacijoje, be to yra ir formos leido žemei greitai atvėsti, neleido šilumą į
mo, kad pasikrutinimas niekada negali būti žemyn belyjant; mat lytus visgi kur-kas šal kur-kas labiau išsivysčiusios. Iš formų gali dausas išleisti. Taigi, tuomet viešpatavo ro jo esybės tik šaltus pele
dvasia, taigi, kad besąmoniški krutėjimai tesnis negu oras tematinių sluogsnių. Vie me matyti, kad jos jau turėjo šiokį-tokį pri- ant žemės šiltnamių (namų, kur žolynus au nus šykštumo ir benaudinmaterijos gyvūnuose, yra tiktai, apsireiški nok nors ir lijo iš debesių, visgi buvo žemės rengimą arba pavidalą akies, nors, tiesa, gy gina) temperatūra, nors, tiesa, truko šiek- gas zinzdras tuščio valdymo.
mais didesnės galybės tos dvasios, kuri valdo paviršius da labai karštas ir ant jo, žinohia, vūnai neturėjo da akių. Gyvybė, mat, tapo -tiek šviesos. Be šviesos, vienok, negali aug Imk kokį nori milijonie
pagal savo valią, nesimainančias gamtos pa- negalėjo diegai užsilaikyti, negalėjo gyventi sutverta akla, lyginai kaip šiądien kad dau ti jokis augmuo: šviesa, mat, yra pamatu Vi rių, vis atrasi, kad jis krau
.jiegas, tai tame turime jau trečią elementą ir vystytiesi. Kas kita, vienok, su jūrėmis; gumas gyvūnų gema aklais, vienok gyvybė sai gyvybei, yra būtinai reikalinga besivy- damas savo turtus, turėjo
Vien šviesa
svietų tvėrimo. Su pagelba šitos pajiegos jūrių paviršiaus temperatūra visada yra tapo priruošiama matymui, tapo išvystomos stymui kokios-n'ors gyvybės.
gali dvasė atlikti didžiausius uždavinius, sie- daug žemesnė'negu sausžemio, kadangi tan tokios formos, kurios galėtų turėti matymo padaro stebuklus — sutveria iš negyvos me kokį nors tikslą, ar tai butų
k nius ir šita pajiega turėjo būti jau nuo pat kus lytus ant jūrių jį kas kart atšaldo. Bet organus. Viduriniuose sluogsniuose pami degos gyvybę; iš atomų juodos žemės pagim meilė valdymo, ar troškimas
pradžios, lyginai kaip ir medega ir jos besi- šalčiausia vieta ant žemės buvo tuomet, lygi nėtos formacijos atitinkame liekanas tikro do įdomiais u organizuotą organizmą, bet, ži garbės, ar kas kitas, kas ga
nai kaip ir šiądien, jūrių sietuvos, gelmės, vėžio su didelėmis akimis, nors vėžys tiesa, noma, tuomet, kada gyvybes diegas užkrinta lėjo nutildyti nesuskaitomus
krutinimas.
ant tos juodos žemės. Gyvenimas, mat, rei troškimus žmogaus tuštumo.
Klausimas svietų užvaisinimo padarė kadangi sunkesnis vanduo, taigi ir šaltesnis
kalauja šviesos, be jos negali apsieiti. Tie
labai daug galvasukčio net goriausiems mok visada grimsta į gelmes. Nuo vandens, ži
sa, betyrinėdami, matėme, kad buvo ir yra ir Antra vėl, turėjimas dide
slinčiams ir tirinėtojams, užtai kilo visada nomai atšalo ir jūrių dugnas ir tokiu budu
tokių gyvūnų, kurie nereikalauja šviesos, lių turtų daugumoje atsiti
] as juos manymas, kad būtinai turėjo įvyk pasidarė ten žemės sluogsnis daug storesnis
negu
sausžemių
žemės
sluogsniai.
Juo
že

kurie be jos apsieina, tačiaus visi tie gyvū kimų padaro reikalingu dėl
ti ant žemės stebuklas — pasidarymas negy
mės
sluogsnis
darėsi
storesniu
jūrių
dugne,
nai juk minta augmenims, o augmenys, kaip jų išlaikymo tverti dideles
vos medegčs gyva arba dvasia. Vienok ši
žinome, vystosi vien su pagelba šviesos, taigi įstaigas, įkurti didžiausias
toks aiškinimas gali gimti vien tuomet, kad tuo tapo jis ir tvirtesniu ir vulkaniškos pa
augmenyse yra teipgi šviesa, bet, žinoma, ki pramones, statyti laivus, tie
aiškinant klausimą eina kalba vien apie mu jiegos negalėjo pajiegti jį sudraskyti, nuo
ko,
žinoriia
įvyko
ten
ir
didesnis
ramumas.
tokiame pavidale. Iki kol pradėjo vystytiesų žemę, taigi, atskiriant ją nuo kitų kosmisti geležinkelius ir atidarinė
Šitokiu
budu
atsirado
jūrių
gelmėse
pir

škų kūnų, kurie, sulyg to, yra neužvaisinti naujas viešpatijas vaisbištais. Šitokia nuomonė yra liekana svietų miausios ir geriausios sanlygos diegų besi vy
stymui.
Jūrių
gelmės,
vienok,
buvo
ir
yra
kiems reikalams.
VHys it siliuritkojo peri jodo.
teorijos, buvusios pirm Koperniko. Mat ta
Pateikt )Ui» peratato tlkrj gyvūno didumu. Pagal Fraaa.
da
ir
šiądien
labai
tamsios,
užtai
niekas
ne

Sage gi nieku tuo neužsi
senoviška teorija aiškina, kad musų žemė
o. m
yra centru visų kitų dangaus kūnų, ir abel norėjo tikėti per ilgą laiką, kad ten gyvena labai neišvystytos,
ėmė.
Jis darė pinigus tik
nedailios formos. Teisy
nai viso dangaus, o kiti visi kūnai ir visa kokia-nors gyvybė; mat kiekviena gyvybė, bė, gal nepasiekė tuomet šviesa 1a* jūrių
pinigams
ir vartojo, ką jis
medega yra be vertės, nedaro jokio įspūdžio net ir visųžemiausia, paprasčiausia ant by- gelmės, nepasiekė buveinių tų vėžių, bet gal
įgijo
tik
padarymui
daugiau
ant musų žemės. Šiądien, vienok, žinome, kokio kūno, reikalauja augimui šviesos. Vi prasidėjo tuomet vystymąsi šviečiančios fau
pinigų, o ne kad iš to turėtų^
kad žemė yra tiktai labai maža dalele mede si gyvūnai jūrių gelmių gali gyventi tiktai nos (gyvūnų abelnai) jūrių gelmių, nes ten
nuo
augmenų,
o
augmenys,
kaip
žinome,
ir

kokią naudą svietas. Jis ne
gos visatoje, labai ankštai besirišančiame
atrandame jau pėdsakais te i p vadinamų jū
davė nieko, nesutvėrė nieko,
sviete, kurio visos dalys subudavotos pagal gi negali gyventi be šviesos. Vienok į jurh} rių kempių (Spongea, Euplectella, Hyalovieną, abelną plianą. Vienok, labai maža gelmes nuneša augmeninį maistą „plankto nema, Coeloptychium) ir jūrių lelijų (Crinoinenuveikė nieko. Jo milijo
dalis žmonių pradėjo nuodugniai svarstyti nas”; planktonu vadinama visųraažiausius jū dee). Maž-daug tokių formų tuometinių
nai buvo teip be vertės, kaip
musų nuomones ir aiškinimus, užtai teįsten rių gyvūnėlius, kurie liuosai vandenyj plau- gyvūnų randasi da ir šiądien jūrių gelmėse.
ir jo paties sunaikintas gy
gė labai maža dalis žmonių galutinai atsiliuo- kinėja, tarpe kurių randasi šviesos prigau- Be to, atrandame jau ir pėdsakius įvairių
venimas. Jie neturėjo galy
suoti nuo tos perkaršusios, pirm Koperninko namuose sluogsniuose ir jūrių maurai (Al- moliuskų, straigių (Cochleae), panašių į skibės, neturėjo pajiegos, ne
gaes),
taigi,
augmenys.
Nė
vienas
šitų
gy

viešpatavusios, teorijos.
dą (Sepia), nautilų, jūrinių žvaigždžių (AsteUveisdia temės akmeninių anglių gadynes.
vūnų
nepriklauso
sausžemiui,
bet
visų
tėvyskaitant to blogo, kuris pri
Jeigu gi piešime klausimą toliau apie
yra jūrės. Jeigu ant žemės paviršiaus ria) ir jūrių ežių (Echinus). Viršutiniuo si ant žemės paviršiaus, ant sausžemio, auga klauso galingam pinigų sko
atsiradimą gyvybės ant žemės, tai prieisime škė
se sluogsniuose siluriškos formacijos galima
prie to, jog buvo būtinas reikalas, švietė kokia-nors saulė, tai atlėkę iš dausų rasti net ir žuvių pėdsakius. Teipgi atranda lai, nebuvo ant žemės tikros šviesos. Bet lintojui.
kad gyvybės elementai, lyginai kaip ir visi gyvybės diegai atrado augščiausiuose sluog me pėdsakius jūrinių augmenų, paveizdan, kada žemės lukštas labiau atvėso, medegos Jei buvo kas pastebėtino
kiti apsireiškimai gamtos ir svietų besivysty sniuose žemės oro tokias jau apystovas besi- jūrinių maurų (Algae), apart to ir pėdsakius. labiau sutirštėjo, užako ir skylės žemės luk pobūdyje Russellio Sage, tai
mo procese, turėjo būti jau nuo pat vystymui kaip jūrėse planktoną. Lyjant, sausiem i ų augmenų, kas parodo, kad tuomet šte, per ką, žinoma, nepakilo atmosferon jo drąsa gyventi teip, kaip
pradžių. Gyvybės elementai arba diegai „orinis planktonas”, grimzdo į žemesnius at buvo jau ant žemės paviršiaus šiokia tokia tiek daug dūmų ir pelenų. Nuo to išsigie
yra tada prasiplatinę nuo vieno kosmiško mosferos sluogsnius ir praplatino gyvybę, už prieblanda. Apart minėtų augščiau išsivy drijo žemės dangus, atmosfera tapo daug ai-' jam patiko, neatsižiurint ant
kūno ant kito ir tokiu budu juos užvaisinę. veisė ir tuos plotus, kur jau nebegalėjo pri sčiusių gyvūnų, susideda sluogsniai iš liekanų škesnė ir saulės spinduliai galėjo daug leng nuomonių ir kritikavimų ki
• Bet jeigu užsiimsime aiškinimu šitos nuomo sigriebti joki saulės spinduliai, o galų-gale radiolarijų ir foraminiferų (tai yra mažiau viau pasiekti žemės paviršių. Žemės pavir tų. Net pavojus baisaus my
nės, tai tuomet nebebus jau reikalo beaiškin nugrimzdo tie diegai ir į jūrių gelmes. Lai si gyvūnai, kurie turi labai gražų kūno sudė šius pasidarė šiltnamiu ir augmenys galėjo rio negalėjo sulaikyti jo ma
ti pirmesnes, būtent, ar įvyko kada-nors sa- kui bėgant galėjo diegai ir ant sausžemio iš jimą ir šviečia, nuo ko paeina ir vardas ,,ra- kuogeriausiai vystytiesi. Be to buvo ant že žiausios vertės mierio.Kie
silaikyti ir vystytiesi, jeigu, žinoma, tempemės tuomet daug daugiau angliarūgšties ne
vaimas užsiveisimas ir ar yra akmenyj mie tat
diolarijos”). Iš šitų mažųjų gyvūnėlių susi gu šiądien, kas yra svarbiausiu augmenų tai įsitikėjęs į save jis nieki
ura
buvo
atsa

ganti gyvybė. Žinoma, rėmėjai šitos nuomo
deda didesnėj d ai yj ir teip vadinamas „plank maistu; ypač jau todėl turėjo būti ant žemės no nemėgumais net viso svie
kanti; nuo švie
nės gali visgi turėti tame dalyke tiesą. sos
tonas”; šitas planktonas lyja paprastai iš tų daugiau angliarūgšties, kad tuomet buvo
tuomet
jau
ne

Bet savaimas užsiveisimas nėra jau daugiau prigulėjo diegai,
sluogsnių, kurie apšviesčiausi, į tamsesnius, daug daugiau vulkanų, iš kurių išeina mi to, kaip jis niekino jo no
reikalingas.
arba kitaip sakant, planktonas susitveria ap nėtas gazas, angliarugštis (tą patėmyjame da rais. Jis buvo nuosaikus sa
jie galėjo gyventi
Dabar turime darodyti faktais du daly ir vystytiesi tam- g
šviestuose vandens sluogsniuose ir grimsta į ir šiądien). Su pagelba šviesos išskyrė aug vo paimtame gyvenime, skai
ku, būtent, pirmą^— kad viešpatauja gyvy soje.
gelmes, į ten, kur jau nepasiekia šviesos menys angliarugštį, gyvūnams vodingą gazą tydamas, kad tas, khip jis
1
bė ir ant kitų kosmiškų kūnų ir, antrą —
spinduliai ir tokiu budu maitina gelmėse iš žemės ir jį sunaudojo,bet benaudodami ati gyvena, neturi apeiti nieko
Remdamiesi I
kad šita gyvybė gali prisigriebti kokiu-nors ant šitos nuomo- I
esančius jūrių gyvūnus.
davė orui oxygeną, reikalingą gyvūnams. kito, tik jį patį. Ir nuo ši
budu ir ant musų žemės. Pirmutinį dalyką nėš ir išvedžioji- I
Virš siluriškojo žemės sluogsnio guli Nors, tiesa, nė augmenys negalėjo vien ang- to atžvilgio parėjo liogiškas
arba klausimą, tiesa, niekada negalėsime pa mų, surandame (1
teip vadinamas devoniškas sluogams. Šitame liarugščia vystyties, bet turėjo naudotis ir
remti neužginčytinais faktais, nes be abejo betyrinėdami že- 1
sluogsnyje teipgi atrandame liekanas gyvū kitomis medegomis,. vienok kitos medegos atlyginimas. Draugija ėmė
nės, negalėsime niekada optiškus instrumen miausiuose sluognų, žinoma, jau kiek tobulesnių, augščiau pasidarė pelkėse nuo supuvimo tų augmenų, nepaisyti, kaip jis gyveno —
tus ant tiek pagerinti, kad perjuos galėtume sniuose (taigi tuo
išsivysčiusių; tačiaus ir tų gyvūnų formos taigi, augmenims netruko nė vienos būtinai ar kaip jis mirė.
matyti aiškias žymes kokios-nors gyvybės aut se, kurie yra pasi
išrodo da labai prastos, neišvystytos. Užtai reikalingos medegos. Laikui bėgant pasida Įdomu gana, kad be jokio
kitų kosmiškų kūnų.
Tikrumas kanalų darę nusisėdimu
nė viena forma tuometinių [gyvūnų nesusi rė tos pelkės tikrais guoliais angliarūgšties, tikslo gyventi, Šitas žmogus
planetos Marso ir kitų tam panašių dalykų ant kristališkų uo
tinka su forma šiądien gyvenančių gyvūnų; o šiądien, po milijonų metų, naudojamėsi iš išgyveno ilgiau vidutinio am
•’ visada bus paabejotinas. Vienok, męs ne lų) labai nežymius
formos teturi labai pažą panašumą. Kaip pirmutinių saulės spindulių, pasiekusių mu žiaus. Bet, jei į gyvenimą
galime jokiu budu sutikti su nuomone — iš pėdsakius visųžejau pirma paminėjome, atrandame siluriška- sų žemės paviršių, iš anglių. Tuomet buvo
skiriant aiškinimą iš atžvilgio pirm Koperni iniausios gyvybės.
me sluogsnyje jau ir pėdsakius šiokių-tokių svarbiausiu ir, turbut, vieninteliu uždavimu žiūrėti teip,kaip jisištikroyra
*y 1
ko viešpatavusios teorijos — kad tiktai mu Bet augėlesniuose
Kambriškas trilobitas.
žuvių, taigi, kaip rėdos, žuvys pradėjo vy- saulės spindulių, didinti ant žemės augmenų imamas, tai jis negyveno vi
sų žemė — atomas visatoje — už nežinia ko sluogsniuose užtinkame jau neabejotinus stytiesi silūre, bet devone užtinkame jau di karalystę, auginti augmenis, nes gyvūnų, sai.
kią geradarystą, apdovanota tokia negirdėta pėdsakius gyvūnų, turinčių maž-daug formą delį skaitlių žuvių, užtinkame jau gana daug kaip rodos, nebuvo tuomet ant žemės, gal to Su visais savo turtais Rusir neapimama mielaširdyste — gimdyti ir šiądieninių jūrių gelmių gyvūnų. Visi gy atmainų. Gyvybė, » mat, pradėjo vystytiesi dėl,
žemės ore buvo perdaug angliarūg sėli Sage numirė vargingu
vystyti gyvybę. Bet apart šito galime daro vūnai buvo akli; į jų gyvenimo vietas nepri- ant jūrių dugną, tamsiausiose jūrių gelmėse, šties,kad
kuris
jiems vodingas. Taigi, iš šito žmogum — dvasišku plikšum
dyti, kad žemė būtinai kitus kosmiškus kū sigiiebė šviesos spinduliai, o kaip rodos, ne o iš ten kilo laipsniškai į plačias jūres, į
matome,
kad
augmenys turėjo labai svarbų — draugijiniu bankrotu.
nus užveisė, žinoma, jeigu ant jų nebuvo jo turėjo tuomlaikiniai gyvūnai nė ypatybės augštesnius vaįdenžr sluogsnius, iš kurių, uždavinį, būtent,
išvalyti orą nuo visų, aug- Sage buvo apgailėtina
kios gyvybės. Mat męs suradome, kad die patys apsišviesti, ką turi beveik kiekviena kaip rodos, nugHmzdb gyvybės diegai į gel štesniems gyvūnams
vodingų, gazų.
gai žemiausių ant žemės esančių gyvūnų, rųšis šiądieninių jūrių gelmių gyvūnų. Aug- mes, sietuvas. Taigi galime sakyti, kad jū
Anglinės
gadynės
augmenų karalystė žmogysta, kandangi jis buvo
teip vadinamų bakterijų yia toki maži, kad ščiausiai išsivystę gyvūnai kambriškos forma rių gelmės ir sietuvos buvo lopšiais pirmu
produktu sistemos, už kurią
kaip-kada gali net išsikelti į augščiausius cijos arba žemiausio sluogsnio teip vadinamos tinės gyvybės;^!iš -iėn paeina visa šiądien susidėjo daugiausiai iš milžiniškų paparčių, ne jis pats, bet draugija yra
kerpių,
jasluklių
(Eąuisetina)
ir
kitokių
pel

sluogsnius musų atmosferos, wo išsikėlę į tas paleozoiškos gadynes yra trilobitai. Trilobitai esanti ant žemės ^gyvybė.
kinių augmenų. Šiądien atrandami augme atsakanti.
augštumas, gali atsiliuosuoti nuo žemės pri- yra gyvūnais jūrių gelmių ir priskaitomi
Tarpe tuometinių žuvių atrandame ir at nys tų pačių atmainų yra tiktai sunykusiais Tegul draugija nebūtų nu
> traukimo pajiegos ir tada liuosai skraidžioti prie vėžių atmainos (veizėk į augščiau esantį mainą rekinų (3ųualus). Rėk i na s priklauso
po erdmę. Be to, galime priimti, kad užten paveikslėlį). Kaip rodosi, yra toje gadynėje prie žemiausios rųšies kremzlinių arbaganoi- epigonais arba liekanoms anuolaikinių milži sidėjusi kuomi nors kitu, tai
ka jau vieno šviesos spaudimo, idant juos buvę labai daug tų gyvūnų ir dagi labai ma dinių žuvių ir yra tikru jūrių plėšiku. Gi nų; tačiaus ir šiądien atrandami tų atmainų ji visgi turi būti skaitoma
augmenys auga, tankiausiai, pelkėse ir pa
pernešti
nuo vieno
kosmiško
kūno
p
...
,
----- ;— ,—
. ,—ant kito.
.
zobo
žose atmainoje,
atmainose, nes
uos ua
d a ir
ir Biąmeu
šiądien gmiuie
galime uvraatra- minė šitų jūrių plėšikų, mat, išsilaikė nuo prastai saulės spindulių neužgaunamose vie didele kaltininke už padary- ,
galiausiai tapo darodjta, kad šitie diegai, o sU jų iabai didelę daugybę kaip-kuriofe vie- dienos jų susitvėpmo net iki šiai dienai. tose. Užtai reikia manyti, kad ir tuomet da mą tokios begalinės žaizdos
net ir sėklos augščiau pasikėlusių gyvūnų, tose. Mat kietas gyvūnų lukštas ir ypatin Sunku, mat, išnaikinti giminę tokių baisių
Šitam žmogui,” užbaigia mij
atlaiko erdmės šaltį; taigi, jiems labai dide- gas būdas jų suakmenėjimo telaikė gyvūnų plėšikų.
nėtasis laikraštis.
(Toliaus bus.)
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Žmogus ant oro.
paslapty daugeriopos ypaty-Į Aš miegodama baisų sapnų dideliu nusistebėjimu. Tre taikiau ant juodojo taško
Daugybės sankrovų yra iš
naikinta. Angliškoji polici
„Ant galo gi padariau kų bes rausti ir numoja ant to, mačiau, anot kurio tu patek voras mat nojužinodino jo su ore. Trevoras, padidintas
savo
paslapčia,
norėdamas
jį
si
į
didelį
pavojų
ir
kad
ga

buvo
daūgiau
matomas,
ir
aš
ja
neįstengia žmonių nuram
kad
svietas
gangreit,
nežiū

nors! Ateik greitai, pama
|
Madride
sulyg
parodymų
nustebintku
»
o*
ilaus
tave
ištiks
baisinga
išsigandau
pamatęs,
kaip
jis
dyti.
tysi— Trevoras.” Tiek te rint ant musų pajautimų, yra
kaidcnrių išsigelbėjusių nuo
buvo žodžių ant greito sura musų, mums panorėjus, jei mirtis, jei tu užsispirs! tikėti „■Tai jad’* viekas gerai, ro veltai bandė pasukti blauzdidosi,” tarėjpan# brolėnas, iš nes lazdeles. Matyt jis ne paskendusio itališko 1 laivo
| Anglijos valdžia rengia
šytos korčiukės kurių mano rnęs priderančiai panorėsi nežinomoms pajiegoms.
Sirio,
yra
kaltinamas
laivo
tiesdamas
pečius
ir
atsikvėp

savo kaštais expedicijų mo
Atsisakydama tekėti už ta
galėjo užstumti varinių riti
pati padavė man, su dideliu me.
kapitonas,
jisai
tuojau
po
‘
damas
giliui.
paštai
eina!
”
kytojų į Suvienytas Valsti
vęs,
aš
pasitikiu
tave
atkal

nių.
Vaizdas
bdvb
apgailė

„Aš išradau tų visai iš ne
užsiėmimu betaisant man
pirmutiniam
sutrenkimui
nė

Jis
pasilenkė
ir
pasuko
jas.
Iš viso ims joje daly vutinas
ir
liūdnas.
binti
ir
išgelbėti
tave
nuo
klaidas mano naujo vei žinių; maniau, rods, visuo
jo
nei
prie
styro
nei
ant
til

truputėlį
blauzdines
lazdeles,
mę
600
ypatų. Tikslu expeNet man bežiūrint jis ėjo
kalo apie vystymusi ka met, kad tokia dalykas yra ypatiško išmėginimo tavo iš
to
;tęsyk
žmonės
puolėsi
į
val

nuo
ko
jiš
iškilo
oran
apie
dicijos yra ištirti sistemų mo
vis mažyn. Aš atitraukiau
nopinių žindžių. . Aš akylai galimas, ir stebuklui radiumo radimo. Nesuprask manęs
tis rėkdami: „Žednas sau.” kyklų mokslo Amerikoje.
ant
dešimtas
pėdų.
klaidingai,
Jonuti,
meldžiu.
žiūronų
nuo
akies,
atsidusda

pasižiūrėjęs numečiau kor apėmus mus kaip vesulai, aš
Kilo baisus sumišimas terp Ikišiol apturėjo valdžia ke
pamačiau pirmą savęs atsida Mano širdis pliš besiskiriant Dixas žioptelėjo iš persigan- mas ir paėmė jį Dixas.
Čiukę ant stalo.
dimo:
„(į,
tu
l$eve!
”
ir
at

„Mielas Dieve!” pasigirdo pasažierių, su akaklumu be- lio!/* 4 ..ketančių aplikacijų,
„Dėl malonės, kų jis da rant naujų kelių tardymų. su tavim, bet aš nepermal
šlijo į užpakalį tartum keno jo balsas vėliau, ir jis teipgi siniaujančių už valtis ir dir prisirašyti prie expedicijos.
bar yra nuveikęs?” Klau Ji yra juokingai prasta, šita daujama.
stumiamas, ištempęs akis ir nuleido žiūronų, su dreban žus. Marininkai su peiliais Priimami bus tik geriausi mo
' Tave mylinti Rachelė.
siau ašarindamas savo pavar nauja pajiega. . Šmočiukas
dantyse ir oficierai su revol
išsižiojęs visa burna.
gusias akis. „Turbut jam platinos ir šmočiukas vario Trevoras susijudinęs žings Trevoras juokėsi ir atidarė čioms rankoms kaip nuo dru veriais rankose gelbėjo sa kytojai.
gio.
atėjo nauja mintis apie lekio pavilktas su — bet tas ir yra niavo po kambarį geleži ms
| Romoje, Italijoje antra
dangtį nuo pryšakio diržo.
Pana Mears, sujudinta mu ve.
jimo mašinų? Et! Aš per visa paslaptis to visko. Aš prie jo kojų tarškant nuo at
savaitė
einastraikas gatvinių
Iš to išėjo tas, kad jis ėmė sų pasielgimu, pašoko ant
daug užimtas, kad gaišuočiau nepasakosiu nieko apie ji simušimo į viena kitų. Susi
|
Ispanijoje
kilo
didelis
karų darbininkų ir nesimato,
varytis atbulas oru. Jis už kojų surikdama. Aš buvau
dėl tokių dalykų kaip lekio tuo tarpu. Ritinys platinos maišęs aš sudėjau laiškų ir
susirėmimas valdžios su vys kad straikas galėtų užsibaig
darė
tų
dangtį
ir
atidarė
kitų
beeinąs
prie
jos
pašnekinti
jimo mašinos — tai yra juo pavilktas su mano nauju padaviau jam.
kupais. Nuo keliolikos sa ti. Du trečdaliai darbihin,,Tu man užduodi didelį užpakalyj, paskui pramainu, | suraminančiai bent tiek kiek vaičių vyskupai sulyg prisa
kingos ir pavojingos baisy- santaisiniu, kuriame, galiu
kų gaudavo lygšiol mažiau
tai viename šone, tai kitame. mano prigimtas nerangumas
klės! Rachilė Mears sustab- sakyti, radiumas lošia šiek- klausimų,” tariau aš, „aš
kymų
apturėtų
iš
Romos
ne

kaip tris lyras už dienų —
Prie kiekvienos atmainos jis ant tokių dalykų leis man,
dis tuos dalykus, užtikrinu, tiek, turi varymo pajiegų di vargiai težinau kų beatsaky
leidžia laidoti ant katalikiš dabar jie visi reikalauja pa
varėsi
ton
pusėn,
kurion
jis
kaip
išgirdome
dūzgiantį
delio smarkumo.
ti. Kų tu manai pats apie
kaip jis apsives su ja.”
pa misi i j o.
balsę ir mažas braižininiš ru kų kapinių, ėmusių civiliškų kėlimo algos. Valdžia laiko
„Geriau nueik,” patarė man Aš sakau, varymo pajiegų, tai?”
šliubę. Šitas jų pasielgimas
bet terp mus šnekant, aš ne ,, Po vilai,” atsakė jis karš „Tai tikras nusisekamas,” tulys — Trevoro žinoma — dideliai suerzino žmones. 9 si sulyg šito straiko neutrapati ramiai.
liškai. Ant didesnių gatvių
Trevoras buvo mano gimi tikiu, kad šitas konvencijo- tai, „tai yra negalimas daik šaukė jis iš viršaus: „geriau apjuostas gumine juostele, d. šio mėn. ministerijos tary patarnauja miestinė policija.
negu
aš
galėjau
laukti.
Aš
nupuolė
beveik
pas
pačias
naitis, pasiturįs jaunikis ir naliskas užvadinimas pride tas, tiesiog negalimas. Išra
ba nutarė nepaisyti ant pri
- džentlemanas ėronautas San- rančią! atsineštų prie įdomios dimas yra perdaug svarbus, manau išsikelsiu aukščiau ir jos kojas. Ji užmynė ir paė- sakymų vyskupų ir laidoti
| Pabrikantai audiminių
- tos Dumont rųšies. Jo na pajiegos. Dėl stokos geres — perdaug didelės vertės padarysiu keletu patėmijimų mė. Kažinkas ant jo atk/ei- mirusius ant kapinių kad ir išdirbinių Austrijos miestuo
mai buvo tik per kelis žings nio užvadinimo aš tuo tarpu žmonijai, idant aš šiteip ga ant pasekmių įvairių aukštu-|pė jos atydų. Su dideliu at su pagelba kariumenės. Po se Bielitz-Biala uždarė pasidusimu ji parpuolė ant že
nius nuo mus. Aš užsidėjau vadinu jų juokingu ir visiš lėčiau jam atkreipti savo už mų.
šitam nusprendimui atsišau brikus dėl nesusitaikymo su
kai nepritinkančiu vardu: pakalį. Vyro meilė prie mo Pasuko jis iki galui blauz mės ir apalpo.
skrybėlę ir išėjau.
kė popiežiaus nuncius ir ža darbininkais. Tuomi ji no
Praeidamas/ pro langų jo Priešasvermė. Pajiega šitos ters yra .didelė — bet argi dines lazdeles ir tuojaus šovė Degdamas žingeidumu, aš dėjo pasirūpinti apie sutai ri išalkinti darbininkus, kad
ištraukiau rutulį neatidavęs
■> darbinio kambario aš pažiu įdomios veiklos tuo yra di nėra kiti dalykai tiek-pat di aukštyn kaip kulka.
jiems paskui nusileistų. Ši
„Pasiutęs
vyras!
”
šaukė
jai.
Ant rutulio-subraižyto kymų. •
rėjau vidun. Iš to, kų pa desnė, kuo yra didesnis atlie deliais? Mirtis yra beveik
tas uždarymas liečia 12 tūks
„Jis užsi- paišeliu aš perskaičiau: .
mačiau ten, labai nusistebė kamas plotas iškišto metalo. tokio jau didumo, teip pat Dixas išbalęs.
| Baisi nelaimė ištiko kai tančių darbininkų ir jų Šei
„Kažinkas blogo. LazdeDangtis gurnu apvilkto vario yra svarbus mano išradimas muš.”
jau.
mų Courneauz, Prancūzijoje mynas.
Trevoras,
žinoma,
perdėjo,
(lės
nulužę. Aš be pajiegos
Ant lygaus aukščio su ma neutralizuoja pajiegų. Ant svietui abelnai ir ateinan
dėl patvinimo upės Charno akimis kabojo pora kojų vidpačių savo čeverykuose čioms gentkartėms. Aš tu- Galbūt jis nenorėjo iškilti I ir galiu nupulti bile valandų maix nuo didelių lietų; visas
| Prefektas policijos Pary
geltonuose kamašiuose. Nie aš turiu ritinius pritvirtin riu atlikti savo darbų, Aš teip aukštai, ir be abejonės, ar niekados.”
kaimas užplautas vandeniu žiuje Lepine uždraudė tverti
neapskaitė gerai pajiegos iri Gryžtumas turinio šitos
ko daugiau a&,negalėjau ma tus iš pritaisytos platinos, negaliu jo apleisti.”
ir apie 50 namų sunaikinta. unijų policijos viršininkams
„Ir bet — ir bet —” Jie ypatybės savo naujo išradi- kortelės tartum su vitrioliu- Bažnyčia nugrimzdusi per ir policistams. Du tukstautyti, kadangi užlaida buvo drauge su vario uždengimu,
nutraukta pusiau žemyn ir kuris gali būti nutrauktas nužėrė rankoms plaukus nuo mo. Kaip ten nebūk, jis mi apipylė mano smegenis, 60 centimetrų dumble, o čiai policijos viršininkų ir
vidurys kambario buvo tam ar užtrauktas kas sykis su kaktos. „Ne! aš negaliu jo dabar buvo iškilęs kelis šim- Aš atsisukau į D irų žiūrono, kapinės nuplautos ir kapai policistų užgyrusių sutverti
sus. Man bedėpsant su nu pagelba šitų sujungiančių apleisti — aš negaliu! Vie tus j>ėdų ore ir dar vis kilo. Jis spoksojo į mane išsižiojęs. išnyko. Rūmas de L’Eglise unijų laikosi sa^o ir yra pasi
sistebėjimu į kybančias ko lazdelių.
nas turi \ nukentėti už gerovę Męs stovėjome ’ten, Dixas ir Jo lupos sujudo.
išnyko ir koplyčia likosi nu rengę šaukti didelį susirinki
Dabar žiūrėk, aš pamaži daugelio. Tai yra didžiau aš, galvasISžri^tę, su nekan- „Jis nu.vėjo!” ištarė jis už- plauta. Kadangi tas viskas mų, ant kurio pastatysę rei
jas, jos pamaželia nusileido,
tartum čiuoždamos, kol pra suku lazdeles, dangčiai užei sias įstatymas. Viens turi trumu dabodami įdomų apsi- kimusiai.
atsitiko arti terptautiškos kalavimu 8 vai. darbo dienos
na ant platinos, platina ma išsižadėti savęs labui gerovės reiškimų aftkščiftus mus. Ir Aš ištraukiau iš jo žiūronų stoties Modiue ir geležinkelis ir pasilsio nedeldieniais.
nyko iš mano akių.
Iš pirmo mano nusistebėji žiau pasilieka ląuke ir aš lei didumos. Vargšė Rachelė!” vis juodas^, taškas tesiliovė'ir jieškojau po dangų. Į iš didelės dalies nuplautas,
•&
visas puses kreipiau savo
mas buvo teip didelis, kad aš džiuosi žemyn, kol, ve, atsi Jis stovėjo ant vietos, kilti.
o vieškelis užtvinęs, tai dau
stovėjau kaip prikaltas prie stoju ant žemės.
žvelgdamas nematančiomis Staiga, išgasties perimtas 'akis, bet veltui.
gelis keleivių, ėjusių į ItaliTrevoras pradingo erdmėžemės ir man užėjo mintis ar Prisitaisęs tokius ritinius akimis per langų. Man paki balsas pašaukė "mane vardu.
jų ir kitur yra sustabdytas.
— Užpereitų panedėlį po
tik Trevoras nepasikorė. prie pečių, krutinės ir šonų, lus jis vėl prašneko greitai, Aš atsisukau i n pažiurėjau į je.
ypatų beateinančių ^rie mus
Paskui pamislijau, kad tai aš galėsiu varytis į kurių pu riek sujudęs.
| Iš Peterburgo praneša, pietų vaistinio peržiūrėtojo
neužgirstų,
per
1
žoles.
Tai
yra kvaila mislis, nes kaip sę panorėsiu. Aš teipgi ge „Povilai,” jei aš žinočiau,
kad Rusijos valdžia išdirbo bankų Jones’o ant Milwaukee
buvo
Rachelė
Mears.
Ant
gi jis butų galėjęs pasikarti riau galėsiu sukontroliuoti kad mano visas aparatai vei
jau projektų dalinimo žemės avė, ir Carpenter st. bankokelio
stovėjo
arklys
su
ratais.
po paprastai išplėsteruotoms savo lyga vary bę tųsyk.
žmonėms. Mieriu valdžios je likosi susektos didelės šel
dą kaip reikia — liemens
|
Iš
New
Yorko
praneša,
luboms? — klausiau aš pats Šitas, brolau Dixon, perei diržas ve — tai aš bučiau už Ji buvo išvažiavus pasivaži
yra atitraukti kaimiečius nuo mystes, daromos jau gal ko
kad
Edisonas
neužilgo
ketina
nėti
ir
pamatė
Trevorų
ant
savęs. Norėdamas atsiliuo- na visokių lekiojimo mašinų ganėdintas. Galiaus, kaipo
revoliucijinės partijos ir pa ki penki metai. Pirm’ninpagarsinti
pasekmes
naujauoro.
suoti nuo abejonės ir išrišti kuomet nors išsapnuotų, ne išradėjas, aš manau atlikęs
daryti carę žmonių geradėju, kas bankos P. O. Stensland
jausių
savo
tardymų,
kurios
mįslį, aš įėjau į vidų namo šnekant jau apie padirbtų. gana savo pareigų. Aš pa „O, tamista Dixone!” šau
davusiam žmonėms žemę be nuduodamas pasirašymus sa
visiškai
perkeįsę,
dabartinį
ir priėjau prie kambario. Du Tik mislyk! Męs dirbome daryčiau savo paslaptį visuo kė ji su išmetinėjimu užlanžišreikalavimo dūmos. Tokiu vo klijentų pridirbo netikrų
važinėjimo
būdų.
Edisonas
dama
rankas,
„kam
tamista
ris, pamėginęs atidaryti, at visiškai ne toj pusėj per vi meniška nuosavybe ir tegul
budu valdžia nori nuraminti skolinimo raštų ant kelioli
važinėdamai-dąbar
su
auto

leidai
jam
tų
daryti?
”
Neiš

radau užrakintoms.
sus šituos metus. Kaip tei riti sau laksto begeri n darni
bruzdėjimę kaimiečių ir tiki kos šimtų tūstančių dolerių,
mobiliu
po
pietines
valstijas
mintingas žmogus! O, neiš
„Tuoj aus”, atsiliepė balsas singi tie žodžiai yra, kurių jo vartojimų.
si,kad užganėdinimas reikalo o priimdamas į padėjimų pi
Amerikos
atrado
šiaurinėje
Trevoro iš vidaus.
aš negaliu atkartoti atminti Aš tik baigiu savo diržų, mintingas žmogus. Jis nu
dalinimo žemės duos užmirš nigus užrašydavo juos savo
dalyj
Karolinos
ir
Tennessee
puls
ir
užsimuš.
Oh,
aš
ne

Ąš nusišypsojau.
Kaip nai, apie stebuklus gamtoje, Užbaigsiu jį su puse valauti, jog durna kuomet yra gy slapton knygon, pasiimdamas
valstijų
didelius
klodus
ko

pinigus į savo kišenių. Su
ten nebūk, jis yra gyvas. apie kuriuos filozofija žmo dos. O kų, jeigu pirma at galiu žiūrėti! Tai yra bai
venusi.
balto,
kurio
priderantis
pa

uodęs,
kad tas išeis į aikštę
Jam atidarius duris aš įėjau gaus nesapnuoja!
sakymo Rachelei, ar nenuė su!”
naudojimas
padaris
tikrų
re

| Paryžiuje terp valdžios pirmininkas pabėgo; buvo
pilnas žingeidumo.
Nutrenktas magiškumn jo jus mudviem po pietų ant at Ji uždengė akis rankomis ir
ęrityje
elektriško

voliucijų
stovėjo
visa
sugležus
ir
dre

gaivalų ir kitų pakilo didelis pasislėpęs ir kasierius H. W.
,,Susimildamas, kų tu čia išradimo,aš atsidrėbiau į kre- viro lauko išmėginti pajiegų
sios
pramptiės.
Edisonas
ti

neramumas iš priežasties pas Hering, bet pasislapstęs ke
tokio padarei?” paklausiau sę ir dėbsojau į jį.
diržo varymo į bilę kurių gei banti.
kisi
pritaikins
kobaltų
suma

kutinių atsitikimų Maskoll- lias dienas pasidavė policijai
aš, akylai žvalgydamas po Į duris pabarškino kas ir džiamų pusę? Aš neprašau „Aš nemanau, kad su juo
žinti
sunkumų
baterijos
pu

kas
blogo
atsitiktų,
pana
joje. Yra baimijamasi, kad — matyt tikisi išsisukti. Karuimų. „Prie ko tu buvai su laišku įėjo jo užlaikytoja daugiau. Tik vienų gerų iš
siau,
per
ką
sumažėsianti
Mears,
”
ištariau
aš
susimai

artinasi didelė katastrofa, si erių s dabar visų kaltę ver
pasikabinęs man dirstelėjus namo. Jis paėmė laiškų iš mėginimų ir aš busiu užga
kaina
automobili
a
pis
iki
to

šęs, kadangi padėjimas buvo
kuri turi pasibaigti puolimu čia ant pirmininko, išrod i ne
vidun per langų?”
jos ir persiprašydamas ma nėdintas.”
kio
laipsnio,
kad
jie
bus
pri

dinastijos. Teipgi vienvali- darnas šelmystas ir kaip jos
Jis juokėsi. „Matei mane nęs, atplėšė konvertų ir skai Matomai jis pradėjo abejo neišpasakytai keblus. „Jis
einami
daug
platesnėms
sri

gali
gryžti
kada
tik
panorės
nis puolimas maskoliškų po- buvo daromos, ~T>et iš jo pa
- pasikabinusį, kų?”
tė. Jo akims bėga ūda nt ei ti. Meilė prie moters ėmė
tims,
negu
dabar.
Jis
Turi
pierų daro neramumų savi rodymų matosi, kad jis,yra
„Už ko?” klausiau aš pil lutes veidas jo balo. Su nu- viršų. Bet senajai meilei ir išradimas rodosi veikia pil
viltį,
kad
jam
pasiseks
pa

ne be kaltės. Viso suvogtų
ninkams tų popierų.
nas žingeidumo. z
liudusiu veidu jis padavė bebeldžiant į duris jis glamo nai gerai.”
dirbti
tokis
motoras,
kuris
pinigų skaito suviršum ant
Surikimas Dixo privertė
,, Aš maniau tave pasikoru laiškų man.
nėjosi su nauja.
atpigins
kaštus
važinėjimo
milijono dol. 22000 žmonių,
|
Kopenhagoje,
Danijoje
mane
pažiūrėti
viršun.
Aš
sį esant. ”
„Povilai,” tarė jis sujudu Aš veikiai nusimalšinau,
ant
55
nuoš.
turėjusių
toj batikoj padėtus
7
d.
šio
mėn.
prasidėjo
posė

• „O, ne,” atsakė juokdama siu balsu, perskaityk tų. neturėdamas nieko didelio nustebau pamatęs, kad Tre
džiai terptautiškos moterų savo pinigus, randasi palydė
si ir pasilenkdamas žemyn Tu žinai mano reikalus — prieš tai ir, ištikro, būdamas voras dabar neišrodė dides
lygos. Pirmininke yra Car- ję savo Futaupinimus. Keli
niu
už
kepurę
—
menkas
taš

jis pasuko dvi rankenas ant perskaityk ir pasakyk man, labai akyvas atsižinoti dau
rie
Catt iš New Yorko. Dvy jau per tai ir gyvasties nete
kelis
ant
to
mėlynojo
ploto.
dviejų metalinių lazdučių, kų manai. Aš buvau pas giau apie šitų naujų pasikė
lika šalių yra atstovima. ko; vienas nusišovė, išgirdęs
kurios buvo pritvirtintos jam Rachelę vakar vakarų ir pa limo būdų oran. Po šiai die Ištikro, niekas nebūtų galė
Pamokslai
b
a
k
uMieriu lygos yra iškovoti tas žinias, kitas prie telefono
prie blauzdų, kaip stulpų pasakojau jai savo išradimų. nai išmėtinėju aš sau už tų jęs sakyti, kad juodas taškas
n i g o, parašė Jonas Gerutis, moterims visame sviete teisę šnekėdamas parpuolė negy
aukštai
antį
baisaus
dangaus
laipiotojo geležys....
Ji visai be reikalo susirūpino viskų, kas atsitiko. Sužino
sulyg lenkiško „Slovo Bože” balsuoti politiškuose rinki vas, o trečias iš proto išėjo,
Tuojaus, kaip bematant ir stengėsi mane atkalbėti mas, kad aš galėjau nedalel- buvo žmognš; ištikro gi buvo
K. Bojanauskio. Yra tai
besirūpindamas kad jo visi
jis iškilo aukštyn ir galva jo daryti mėginimus. Tas at sti to, spinkso neišrautinai tai žmogusįjr dar net be to „Dirvos” išleidimas už Rug- muose.
pinigai,kiek jie turėjo $2000,
atsirėmė į lubas.
sitikimas, kurį aš turėjau juodume mano minčių kaip kios silpnos atramos kaip piučio mėnesį/ Veikalas pa
| Samaroje likosi sugautas gal sunkiai surinkti per dau
žvirblio
porąsparnų.
„Kad tu nežinia!” ištariau pernai metų, įbaidė jų galuti fosforas naktyje.
tiektas, anot autoriaus žo užmušėjas
gubernatoriaus
aš nusistebėjęs iš tokio ne nai, nors tai buvo tikras Męs sutarėme sueiti arti Aš greitai dirstelėjau į pa džių tiems, kurie negali išei Blocko Frolov; jis pasisakė gelį metų — žuvo. Pirmi
paprasto parodymo. „Tai menkniekis ir atsitiko dėl namų draugo p. Dixo, gamti nų Mears. 1 Ji b$vo sudribusi ti bažnyčion šventdieniais, visai nesigailįs savo darbo. ninkas nėra surastas lygšiol
ve kų tu manei? Kas tas po mano neapžinrumo, jog neper ninko, kurio namai šalę Ed- sėdoms aut žolės ir žvelgė kuriems likus namie reikią Jeigu mano bomba, girdi, ir policija nei pati nežino,
galų yra? Na gi, žmogau tas sitikrinau tikrai, ar darbi gewaro kelio būvio iš visų aukštyn & kėntėjimo aki- daboti grįčia, vaikai ir galvi- nebūtų pataikiusi, tai ant kur jo bejieškoti. Pirmiaus
yra nesuprantamu!”
ninkas pripildė statinėlę ga pusių apsiausti laukais. Po mis ir išbalusiu, pakeltu vei- vijai, idant jie, kad ir nebu gatvės laukė vienuolika ma manė, kad jis išdūmė į savo
tėvynę — Norvegijų per KaJis nusišypsojo į mane iš zolino. Šitas laiškas pereina sutarimui aš parėjau namon. dU.
vę
ant
pamaldos
žinotų,
kų
no
draugų.
.
Butų
metę
bom.
nadų ir ten jį vijosi, bet be
Dixas staiga nubėgo linkui
viskų.”
didžiai ir gražiai.
Kada, apie trečių valandų savo namoj’i'iirftf stovėjo apie kunigas sakė. Yra čia Įli bas viens po kitam.
pasisekimo.
Dabar pasako
,,Didžiausias
stebuklas Aš perskaičiau jį.
aš atėjau ant sutartos vietos už penkių šimtų mastų prie pusios 52 evangelijos su pa
jama,
kad
jį
matę
parubežėje
šimtmečių,* tarė jis, slinkda Brangus Joneli.
— didelio lauko šalę kelio — kelio. Neužilgo jis sugryžo aiškinimais prie kožuos.
| Kapstadte, pietinėje Af Meksiko. Policija tvirtina,
mas oru tai į vienų tai kitų Po tavo išėjimo vakar Trevoras jau buvo ten. Jis
rikoje iškilo smarkus sukili kad ji tikisi jį neužilgo su
pusę pasistumęs nuo vienos vakare aš pasižadėjau nebūti jau baigė beužsisegti platų atgal pas nyis su dideliu se
|
Anglių
kastynėse
Grekimas
išsuktas bedarbių žmo.
siencs prie kitos. „Sumuša tavo pačia, kol tu prižadėsi šikšninį diržų, kuris juose jo nos mados žiūrou u rango joje kilo abelnas straikas. nių. Kaip baltiejie, teip imti. Jo sūnūs, prie pi r mi
liukas bankos buvo teipgi
jis j ieškoj imu pirminės mede- nedaryti pavojingų išmėgini liemenį. Su juo buvo musų se.Nemislijęs; aš piktai
___ iš Dvylika tukątančių darbinin- vietiniai gyventojai ima da suimtas, bet jo advokatui
gos į kartų obuolį, priverčia mų su savo nauju išradimu. draugas, Dixas, bežiūrįs su traukiau j"fiš',jo rankų ir nu-Jkų metė darbų panedėlyj.
ly v urnų tuose sukilimuose. uždėjus už jį $5000 kaucijos,

iŠ VISUR.

Vietines Žinios.

NAUJljRAMAI.

NAUJI RAŠTAI,

jį paleido. Dabar policija ma, kad ji uždirba po $18.00 AR NEGERIAU TURĖTI Pajieszkau Juose Kakaraucko, Su vaikugub., Pajivonio parapijos, Uibalhf
apsižiūrėjo, kad budus ir ne- kas savaite, ir galinti Jį už PINIGINIUS REIKALUS’1 kaimo.
Trys miUi kaip Amerikoje,
mažiaus tame kaltas ir norė laikyti, bet ateivystės valdy SU SAVAIS, KAIP SU Seniau gyveno Chiėagofk Turiu prie jo
labai svarbu reikpta-H Jio pats ar kas
tą jį išnaujo suimti, bet jo ba pareikalavo jį sugražinti,
SVETIMTAUČIAIS?
kitas teiksis duoti žinia, adresu:
advokatas pasakė,. kad jis kadangi ji atvyko čion prisi ,,Bell Clothing Co.” yra ta‘ LieJ pozas Petrarkas,
Jdhnston City, UI.
jam liepęs iš miešto išvažiuo dengdama melu.'
tuviSkas Drapanų štoras, taigi jis, P. O. Box 183,
yra savas. ,,American Reserved Pajiesakau savž brolio, Jono Kalati dėl pasilsio.
Bond Co.” ir ,,Milwaukee avė. sziuskio, Pajooofif kąjpo, Garliavos
šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
Priėmėjai apsiima depoziState Banka” buvo amerikonai, parapijos, Marijampolės' pavieto, Suval
Europą,
iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkortoriams išmokėti tuojaus po
kų gub. Apie '■fcusaoUu motu kaip
norvegai ir kiti svetimtaučiai. Tie, Amerikoje. Pirpitu gyveno Ashland,
tes nuo Porto iki .Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul
suvedimui bankoje tvarkos
kurie pirko akcijas nuo Lietuviško Wis., 1905 m. gruodžio men. persikėle
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
20 nuoš., o paskui dar kiek Kurią laikas prenumeratos Štoro, šiądien džiaugiasi, o kurie Chicagon. Jis pati ar kai kitas teiksis
duoti
žinia
adrestf:
b
r
£
kelionė kaštuos.
«
pridėtinės dalybos.
už ,,Lietuvą” pasibaigė ir no dėjo pinigus į ,,AmericanReserved
Kasis Kalaszinskai,
Bond
Co.
”
ir
,,Milwaukee
avė.
Žmonės kasdien susirenka ri gauti ,,Lietuvą” toliau,
Box 3,
Glon Rock, Wyo.
būriais apie banką ir laukia. tai malonėkite atnaujinti State Banką”, šiądien verkia, nes Pajieezkan Kazimiero Klimauoko,
if
SlfkertS k»Muo)»
Terp depozitorių yra didelis prenumeratą užsimokėdami tos abi svetimtautiškos bankos su- Kauno gub., Vabalninko m teateito, gy*
nuo Porto Į
bankrūtyje ir žmomių pinigai žuvo. veno Rygoj. 9 menesiai kaip in Lietu
Portas
Diena išplau
Valanda
skaitlius lenką, kurie, netu už metą arba nors pusmetį. Taigi ar negeriau turėti piniginius ve*, 29 metu amžiaus, be usu, tamsaus
Tilžę
lEydtku*
LAIVO VARDAS
Kompanijos vardas
' ii kur iiplaukia
ki ino
išlaukinio
I nūs
rėdami ką kitą, kaltina savo Kas iki 23 d. šio mėnesio ne- reikalus su lietuviais, su savais, o gymio, mažai kalba, kalbėdamas ranko
tautietį, priėmiką Fr. Koval- užimokės tiems ,,Lietuvą” ne su svetimtaučiais, kurie mus mis skėtrioję. 25 d. birželio praslssali- AR ABIC............... ............ White Star
Boston Mass.
Rugpiučio30
9 36.65 36.70
7 ryto
AMERICA............................ Hamburg American
uo nuo musu, laikrasjtyje suslrinM sa
New York
„ 30
2 vakaro 10 37.80
skį, dirbusį toje bankoje, ir sulaikysime. Tad, kurie no apvagia? Ar negeriau pirkti kele va
BULGARIA..........................
darbines drapanas. Kaip girdėti,gy
18
14
3 „
37.80 37.95
........................
Rugsėjo
6
10 37.80 37.95
9 ryto
kur susitikę išmetinėjo jam, rite kad nebūtą ,,Lietuva” tą akcijų Lietuviško Drapaną Što vena dabar ChicagojA Kas apie ji duos BLUECHER
BARBARO63A..................... North German Lloyd
10
..
23
10
39.15
39.20
ro,
ir
imti
gerą
pelną
negu
pado

man žinia, gaus 85.00 atlyginimo.
BREMEN..............................
kad jis dirbdamas ten per 13 sulaikyta, pasiskubinkite su
„
28 10 „
11 39.15 39.20
BRESLAU............................
Jonas Motėj u nes,
vanoti savo pinigus visokiems
Baltimore Md.
Rugplučio29
2 vakaro 13 36.65 36.7o
metą ir žinodamas stovį rei užmokesčiu pirm 23 d. šio „čutabokiams.”
BALTIC................................ White Star
New York
P. O. Box 188,
Steger, III.
7 41.80 41.95
.. 29 12 diena
CELTIC............................
Rugsėjo
7
7 41.80 41.95
10 ryto
kalą, ėmė ją pinigus; jo tei mėneso.
CYMRIO................................
Bell Clothing Lietuviškas Dra Pajlesskau nejaunos merginos ar
Boston Mass.
Rugpiu£io24
9 37.80 37.95
0 >.
CEDRIC
.........................
..
New York
„ 22
7 41.80 41.95
sinimaisi buvo per niek ir A.Olševskis, „Liet.’Tšleistojas paną Štoras yra tai biznis, ne ban naszles be vaiku už gaspadine. Alga CARMANIA................ ......... Cunard
8 „
„
28 12 diena
7 41.80 41.95
CARONIA............... . ..........
ka. Biznis negali bankrutyti, to gera, darbas lengvas. Tiktai reikia nu
jam netikėjo, kad ir jo gimi
Rugsėjo 11 13 ..
7 41.80 41.95
simanyti biski prie sztoro pagelbėt!,
CAMPANIA......... .............
7 43.80 43.95
4 vakaro
.. 18
dėl, kad jo pinigai neguli ant ran nors tada, kada ass iszai n u in namu.
nės buvo pasidėję ten $40000.
DOMINION .......................... Dominion
M on t re ai Que.
18
10
36.65 36.70
7 ..
EMPRESS OF IRELAND.. Canadian Pacific R.
Civilizacija
—
priežastis
kos,
bet
yra
sudėti
į
tavorą,
o
ta7
Atsiszauatl
ant
adreso:
Rugsėjo
7
6
37.90 37.95
Ernus lenkams ant jo per
• »•
EMPRESS OFBR1TAIN...
6
„
23
37.90 37.95
M. Sslaužis,
7
vorą negalima teip lengvai išnešti
ETRURIA............................ Cunard
New York”
ligi
8
daug užsivarinėti, jis parėjęs
..
25
12
diena
41.80 41.95
Chioago, UL
FRIESLAND........................ American
kaip pinigus. Už parduotą tavo 4507 8a Wood st.,
Philadelphia Pa RugpiučiolS 12 „
8 36.65 36.70
Neseniai sugryžo nuo sa
FINLAND............................ Red Star
(31—8)
namon nusišovė.
New
York
18
8 41.80 41.95
3 vakaro
rą perka naują, o atlikusį uždarbį
FRIEDRICH d, GRO88E.. North German Lloyd
Rugsėjo 13 10 ryto
10 39.15 39.30
Pajienkau savo broliu, Jono ir FranKiek tos šelmystes pa vo tyrinėjimo kelionės po akcijonieriai išsidalina.
CROSSER KURFUERST..
10
14
10 „
39.15 39.20
HAVERFORD ...7.......... !. American
Grlmallu, Kauno gub.,Raseinių
Philadelphia Pa.
9 36.65 36.70
11 10 „
trauks su savim auką, nega Afrika garsus chirurgas, Bell Clothing Drapanų Štoras ciukaua
HANOVER................... .
North German Lloyd Baltimore Md.
Rugsėjo 12
pav., kaimo Sodininku. Pirmtaus gy
2 vakaro 13 36.65 36.70
.............................. Cunard
Boston Mass.
9 36.30 36.45
Rugsėjo 4 H
lima tuo tarpu žinoti. Pabė prof. Senu ir išleido knygą, daro gražų biznį ant Milwaukee veno Soranton, Pa. Jie patys ar kas IVERNIA
KRONPRINZ WILHELM. North German Lloyd New York
7 44.15 44.20
Rugsėjo
7 „
KAISERWIL. d GROSSE.
gęs pirmininkas banko turė kurioje aprašo savo patyri avė., o šį rudenį atidarys savo ant kitas teiksis duoti žine adresu:
7 44.15 44.20
11 10
KAISER WILHELM II.... _ •• _ 9*
rą, dar didesnį Štorą A. Olševskio
Grlmalti,
Rugpiučio21
7 44.15 44.20
»»
jo uždėjęs ten jau šalę ban- mus kaslink vėžio ligos tarpe naujame name ant Haisted ir 83 136 W. 15th Juos.
KROONLAND
.....................
Red
Star
8
„ 18
2 vakaro
st.,
Chioago, III.
41.80 41.95
AUG. VICTORIA Hamburg American
10 37.80 37.95
Rugsėjo 13
2 „
kos didelę kooperativišką tengimią. Knygoje užtikrų ulyčių. Kas čia įdės savo pini Pajieszkau savo pažystamo Adomo KAISER.
LAKE MANITOBA........... Canadian Pacific R.
Montreal Que.
9 36.65 36.70
Rugsėjo
1
7 ryto
CHAMPLAlN..........
9 36.65 36.70
sankrovą; jai jis paskolino iš na mokslinčius, kad ta bai gus tas džiaugsis geru pelnu. Ak Žvirblio, Suvaiko gub., Benapiles pav., LAKE
,t
M
7 „
LAKE ER1E........................
9 36.65 36.70
RugpiuČiol8
7 „
gmino, Putrisu kaimo.
LUCANIA......... .................. Cunard
bankos $91000; dabar fa sioji liga atrandama vien tar cijas dabar parduoda po £10.00, o Balbieriszklu
New York
Rugsėjo 1
2 vakaro 9 43.80 43.95
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
MAIN........... . ........................ North German Lloyd Baltimore Md.
13
15 10 ryto
39.15 39.20
sankrova bus išparduota; jo pe civilizuotą tautą. Kągi kada štoras atsidarys, akcijos bus adresu:
MAJESTIC............. ;............ White Star
New York
7 43.80 43.95
•5 10 „
MKRION
..............................
American
Philadelphia
Pa.
9
daug
brangesnės.
Akcijas
todėl
Rugsėjo
galime
padaryti,
idant
su

10
„
36 65 36.70
Mike Cerkanic,
je turėjo žmonės pirkę akci
NECKAR.............................. North German Lloyd Baltimore Md.
Spalio
3
2 vakaro 14 36.65 36.70
Hotel
VVilliams,
Poltsville,
Pa.
dabar
parduoda
pigiai,
kadangi
NEVY
YORK
.......................
American
New York
7 43.80 43.95
25
9 ryto
ją už $30000 ir tie dabar stabdyti besiplatinimą džio
NORDLAND.........................
Philadelphia Pa.
9 36.65 36.70
Rugsėjo
8 10 „
vos ir vėžio, be jokios perkei yra reikalingi pinigai ant supirki Pajieszkau savo draugu, Motiejaus OTTAWA............................. Dominion
jiems, be abejonės, žus.
Montreal Que.
10
15
36.65 36.70
4
7 „
mo tavoro atidarymui štoro. Ka Liūno ir Jono Amižio, Kauno gub.,
OCEANIC.............................. White Btar
New
York
7 43.80 43.95
12
2 vakaro
timo
musą
gyvenimo
budo,
pavieto,
Papilės
parapijos,
Sztauliu
PHILADELPHIA
...............
American
7
8
da
bus
visas
tavoras
supirktas
ir
43.80 43.95
— Skaitlius saliuną Chi9
PENNSYLVANIA........... . Hamburg American
14 37.80 37.95
Triksziu sodžiaus.
Pirataus gyveno
Rugpiučio25
musą
gyvenimo?
Vartodami
8 ,,
štoras
atidarytas,
tada
jau
pinigą
PATRICIA........................
cagoje
aprubežiuota iki
14 37.80 37.95
Rugsėjo
8
8 „
Oglesby, 111. Jie patys ar Lai kitas
RHKIN.................................. North German Lloyd Baltimore Md.
„ 19
2 vakaro 14 36.65 36.70
7353 per kelis ateisiančius Trinerio Amerikoniškąjį Elik nereiks, ir kas tada norfis prie šito teiksis duoti žinia adresu:
REPUBLIC.......................... While Star
Boston Mass.
9 36.65 36.70
„
13
7 ryto
štoro prigulėti turės už akcijas
SAKONIA ............................ Cunard
Antanas Meižys,
* 9 36.30 36.45 ‘
Rugpiučioūl H ..
metus. Nuogšiol naują lais- syrą Karčiojo Vyno galime brangiai
8AINT
PAUL
......................
American
New
York
8
443
Colllnsville
avė.,
SL
Louis,Ill.
RugpiučiolS
mokėti. Taigi jei nori
43.80 43.95
9 N
8AINT LOUIS.....................
8 43.80 43.95
Rugsėjo 1
nią nebus duota nei vienam, sutvirtinti savo sistemą ant tapti savininku gero štoro, tai pirk Pajieszkau savo žzvogerio, Antano 8OUTHWARK
9 „
..................... Dominion
Montreal Que.
Rugpiu£io25
10 36.65 36.70
tokio
laipsnio,
kad
ji
lengvai
7
TEUTONIO.......................... White Star
kol skaitlius gyventoją nepa
New York
22 10 „
8 43.80 43 95
tuojaus kelias akcijas, kol jos pi Pluskio, Kauno gub., Sztauliu pavieto,
UMBRIA...............................
>
Rugsėio
8 10
8 41.80 41.95
sididins po 500 ant kožno atstovės prieš visus tą dvie- gios ir naudokis geru pelnu su ki Lukis parapijos, Uilefszkiu kaimo. 6 VADERLAND..................... Cunard
Red Star z
8 41.80 41.95
Rugsėjo 25
8 „
motai
kaip
gyveqą
A
Marikoje,
pirma
ją
ligą
užpuolimus,
arba,
WE8TERLAND
...................
American
Philadelphia
Pa.
9 36 65 36.70
Rugpiučio25
tais akcijonieriais. Akcijas gali
10 „
naujai atidaromo saliuno.
ZEELAND.......................... Red Star
gyveno Pituburg, .Pa. Ass esu Elzbie
New
York
Rugsėjo
8
8 41.80 41.95
10
„
pergalės
ligas,
Vaistas
paužsirašyti
pas
štoro
direktorių
ta Vaitkevlczalto.po vyru Siratavioziene
Šitą žinodami saliuninkai
pats ar kas kitas teiksis duoti žine
naujino laisnius per viens gimdo veiklumą gromuliavi- KAZIMIERA SLUŽINSKA Jis
adresu:
+
mo
organą,
kas
nuolatai
atKurs
tari
savo
valandas
„Lietu

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio, Žemiau parokitą, ypatingai tą darė saliu
Antanas Sirataviczia,
” redakcijoje ketvergais nuo P. O. Box 18,
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:
1' Harrisburg, DL
ną savininkai, sakydami, kad naujina kraują, Jeigu gi 6vos
iki 9 vakarais ir nedėliotus nuo Paj tesakau savo psJbrolio Antano
bile
vienas
iš
jusą
šeimynos
Chicagos į New Y orką.......... v......... ..£16.00
už metą jie atsiimsę už Lais
9 iki 12 rytais.
Keidoniaus, Bu^k^gub, Benapiles
,,
nesijausią
gerai,
”
duok
jam
„ . ■ „ Bostoną...................................... £16.00
nius įmokėtus dvigubus pi
pav., Šunėku kaimo irgmlno. 24 metai
tuojaus
paminėtą
gyduolę;
»• * •> Philadelphią.................................. £15.50
kaip
Amerikoje,
pirmiau!
gyvenoPennnigus, kadangi laisnius leista
„
„ Baltimorę..........................
£15.00
sylvanljos valstijoje. Toriu prie jo svar
teipgi
ir
pats
turi
visada
var

yra pervesti kitam. Prie dabu reikale. Kas apie ji duoe žinia gaus
„
„Montreal
.............
..........................
£15.00
■ifc.
I.
bartinią miesto padavadiji- toti, kada jautiesi nusilpu
85.00.
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
E. Dzedollkline,
mą žmonija Chicagos turi siu, suerzintu, nervišku, ka Chicago. Pranesziinas.
Chicagos
iki
Tilžės ar Eydtkunų
Lietuviu
Neprigulmingu
P.
O.
Box
432
Colllnsville,
D(.
pasidauginti iki 3677000 kol da negali valgyti, dirbti, Kliubai turei 18 d. rugpiuezio ant 7j
Iš
Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
PraneszlmM,,
nors vienam naujam saliunui miegoti, arba kada veidas valandos vakare, extra luilrlnkima, L.
na
3
vai.
po
pietų.
pageltęs, persimainęs išrodo. Ažuko laleje, 3301 Auburn avė., ant ku 2 metai ir 3 menesiai atgal likausi
bus leista atidaryti duris.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
visi Kliubo canariai turi pribūti Ir anglekastynese sužeistu. Bulužau nu
Gaunamas aptiekose, arba rio
garkauli ir dabar esu valstijos ligonbulaivą,
tik
dėl
stokos vietos visą sutalpinti negalime. Musų šifkorčią prekės yra teip pigios kaip pa
kiekvienai
bent
po
viena
nauja
drauga
— Mokyklą Taryba, nu pas patį fabrikantą Juozapą ateiveiti dėl prisiraisymo.
tyjo, Fountain Springs, Pa. Dabar ne
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šią laivą gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
sprendusi šįmet permainyti Trinerį, 7$9 S. Ashland av.,
galiu ne klek paeiti, ir, turbūt, negalė
Komitetas.
duosime tau £50.00. Pamėgink ir persitikrink.
siu visame amžiuje. Turiu vienval lo
skaitymo knygeles Chicagos Chicago, III.
Tiek daug teip greitą knvą ir teip teisingų prekių niekur uerasi kaip pas:
voj gulėti. Jeigu buczlau nevedei, tai
mokyklose išrinko komisiją
ADRESAI nimą,
gal kaip nore galeoziau padaryti gyve
kadangi esmi vedei ir turiu
parinkimui naują skaitymo
Pranešimas. .
CENTRALIŠKU VIRŠININKU sunu 4bet
A. OLSZEWSKĮ
metu sena, tat gyvenimas mano
knygelių; šita komisija iš Dar kartą priversti pasa SDSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE: labai vargingas. Užtai atsiszaukiu in
924 33rd Street, Stątion 60, Chicago, UL
rinko 3, iš kurią McMillano kyt, kad nereiktų atkartot Prezidentas = P. W. Blrttonas
brolius lietuvius, idant kuom nors mane
suszolptu
Ir
pagelbėtų
gyventa
Jeigu
205 W. Oak 8L, Shenandoah, Pa.
skaitymo knygelės jau be laikraštyje bei apie tą patį
Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
tureczlau už ka nusipirkt! važlnojanczia
Vici-Prezid. = J. Taraila, veik buvo išbalsuotos priim dalyką per laiškus atsakinėt,
kodo,
tai
gal
galeczlau
pats
pinigu
susi

laike greitą ir gerą laivą.
22 Star St., Ansonia, Conn.
rinkti ant gatvių kampu, bot dabar ne
ti, kaip kilo karštas ginčas kurių daugybės su užklausy- Sekretorius — M. J. Damijonaitis,
to negaliu. Paeinu isz Suvalkų gub.,
3120 So. Haisted St., Chicago, III.
dėl straipsnio 5toje skaitymo mais priplaukė. Ar męs už
Kalvarijos pavieto, Kirsnos gmino, Iszknygelėje iš Ruskino pasako laikome paslaptis (sekretus) Kasteriu! — J. Skritulskas,
landžiu kaimą Dabartinis mano adre Aukos reikalams revolluctjinio
43 Pasakos U gyvenimo lietuvilku Veliu bei
“LIETUVOS ŪKININKAS”
Velnių, surinktos D-ro J. Basanavičiaus,
26 Broad SL, New Britais, Conn. sas yra toks:
judėjimo MaskolijoJ.
puslap , Chicago, III. IDOS m. Šioje knygoje
jimo apie aukso upę, kuris atsišaukusių su visokioms, o
Liikreitii
skiriamu
Lietuvos
darbo
žmonėms
telpa
keli Simui gražiu pasakų: apie rojų
KASOS GLOBĖJAI:
John Grubliek,
įsi Rosoland, III. Surinkta per vestu Reiną du kartus per savaitę ii Vilniaus Lletuv.
(danguj, ėyHiu. pekla; apie giltine, maru,
’ esąs įžeidimu katalikiškam labiausiai slaptoms ligoms A. Ramanauskas, 10 Henderson SL,
6 South Emirick sL Shenandoach, Pa. ves 8t. Valaako: 8. Valeikas 11.00, 8.
ketera, apie dvasea (dužias), velnius, *u vai
Jame telpa teisingos žinios iš visos
dinimas! ir U. Pasakos užražytesit kiote
SomervHle Sta. Boston, Mass.
(34-8)
tikėjimui, kadangi ten pasa išgydžius, ir ar nepagarsina
Valeikas, P. Vaiaakiena, A. K. po 50c; Lietuvos ir kitų kraštų svieto. Lietuvoj
kalboje kokioje buvo pasakotos Ksuho gub,
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. ingai
J.
Vedluga,
V.
Sababaliauckaa,
M.
ŽaA. J. Povllaika,
824 Bank SL,
suvalkiečiu
kalba.Prusu Lietuvoje pagal Pru>
kyta, kaip vaikas pasigailė me laikraštyje.
metą prekė 8^-80; Amerikoje........ 32.50
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
Materbury, Conn.
borskia, SL Voailla, 8. Griežes, A. Va
Kam
yr
miela
prigimta
Šalis
tėvynėir
tt.
Kas
mėgsta
gražias pasakas, tegul nu
jęs savo dvėstančio šuns, gel Pertai atsakome ant kart Knygius = M. Paltanavlčla,
Reikalaujame 50000 vyru in South ir leikas, P. Aukszlakalnis po 25c; T.
siperku Ua knyga. Preke neapdar— H.KO
Lietuva, tai uisirašykit minėtąjį laikraštį
Apdarytos
..........................................
412.00
North
Dakota
prie
lauku
valymo.
Mo

K ui lesalui, A. Kaliesziene po 20c; V.
bėdamas jį, supylė jam į ir ant visada, vie\pms ir už28 W. Broadway So. Boston, Mass.
kestis 82.00 iki 88.50 ant dienos. Pigi Ku Įleisi u te, J. Kulleniute po 10c. Vito o žinosit ku ten dedu! dabatiniame re 6T LtetuvilkM Pasakot Yvalrioe. Dalia I. S»
voliucijos laike. Vienu num. dėl pama
rinko Dr. 3. Basanavifiu?, Ohicago, IU-, 1M
gerklę bonką šventyto van klaustantiems:
Kad nėra
kelione tiktai rugpiuezio menesyje. •4 85.
m. pusi. 880. čia telpa 141 labai gražiu, juj
tymo 5 centai. Adresu:
kiugu ir žingeidžių paaaku. Kas litą knyga
Teipgi in Washingtono, Idahos, Orego
dens. Šitas ginčas ant Ta skirtumo, slaptos ar .sarmaturės, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
Palfeszkolimai.
no, Wyomingo, Kansas valstijas ir visas
truks. Prtke neapdarytos................ tl.Sff
M. J. Damijonaitis,
rybos posėdžio teip plačiai tlyvos ligos arba kitokios, Pijieiikiu mvo brolio Frencinksui kitas
Apdaryta................................................... Sl.riO
sielis Amerikos. Mokestis 8100 ir
3120 S. Haisted st. Chicago, III. 68 Ltetuvilkot Pasakot Yvairioa. Dalia IT. Su
įsiliepsnojo, kad sąnariai Ta nors ir nebūtų reikalo slėp Norvilo, Kauno gub , Teliziu pav., Ki- 83.50 ant dienos. Galima padaryti labai Ant pardavimo pusiau murinti namai
rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago. UL 1901
pusi. 330. Telpa čia SOS gražiu, žingeidžia it
sstoru ant dvliju augszcziu su 12 ra
rybos atsiekė asabiškumus ir tis, — su kurioms kas tik. at veiu para p., Palukai niu kaimo. Pir gera gyvenimą. Važiuok sziadlen, ne ■u
juokingu pasakų, bovyiančiu kiekviena *kaiJ
asu
veidu
psdsryslu
jaunu
gražiu
ir
mu. Pardavimo preke 85.500. Raudos czystei iszrodincziu, su psgelba mano
toja ir Klausytoj*...... -......................
"v
miau gyveno Chi eigoj e. Jis pati ar lauk rytojaus.
Apdaryta.............
*
•1.50
kuone susimušė; po ilgą gin sišaukia ir liekasi išgydytas, kas kitas tiiksii duoti žinia adresu:
atnesza 855.00. Namas po nr. 147 Rubli vaistu ir naujos metodoa. Asz tiktai gy
J. Masranauckas,
09 LtetnviKkos Pasakos Yvairioe. Dalis III. Sis
K.
ir
kampu
18th
ilreet.
Dasižinokite
dau
tokias
ligas:
3249
8d.
Haisted
si
Chicago,
III.
čą klausimas likosi nenubal- — tai padėkavones, jei kas
rinko D-ras Basanavičius. Chicago. Iii.. 190A
Petrai Norvilą
Atltiasinu kreivas bukes ir pakumpusiu
pusl.833. Telpa čia 903 gražia ir labai juokinga
pu D. Oppumann.
(7—8)
Chicago, III.
pasakų...............................................HUft
nosias; Pripildau intrauktas ir stulrauksuotas ir skaitymo' knygelės nori, tai pats pagarsint ar pa- 965 Clybourn avė.,
Reikalingi du kriaucalai prie kostuDrūtuose
apdaruose.............................. 31.50
szleiusius veidus; Iszimu parako arba
Pajieszkau geros lietuvaites merginos mierissko darbo: vienas prie kotlnio ant
matyt pasiliks po senovei tos dėkavot laikraštyje, tas pri apsivedimui,
70
Ltetavitkos Pasakos Yvairioa. Dalis IV. Su
anglių juodus ženklus; Nulmu nuo veinesenesnes kaip 26 metu. ras prie kam tolio. Meldžiu auiszaukli
rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago, III 19u6.
do,karpas, gymius ir visokius spuogus;
pusi. SM. Telpa čia 294 labai gražios ir uži
pačios Rand MgNalley ir guli nuo pačių išgydytų, nors Turi mokėti gerai įkaityti ir gerai su kuogreicsiausiai a»| adr^o:
N u gydą u plaukus nuo moteriszko veido
mančios pasakos, berijančios kiekviena skai
tytoja
ir Klausytoja ........................ ,Sl.t25
iszsyk
ant
visados;
Sulaikau
ir
užauginu
prasti
grinczioi
darbus.
Meldžiu
atsiG. F. Lanuaky,
kompanijos. Iš ginčą opo tūli iš dėkingumo teip pada
Drūtuose apdaruose ............................. S1.5C
plaukus am galvos su pagelba mano nau
236 So. Oak si,
£
itt. Carmel, Pa.
NAUJI
TAUT18ZKI
■zaukti ant adreso:
07
Pamokslai
Hstinties ir Teisyb?s ifguldinčtt
jai iszrastu cyjuollu; Prilenkiu steezias
nentą matyt, kad ir čia sve ro, bet kurios padėkavones,
galvočių visu amžių. Chicago, Iii., 1890, pus
A. Vi—nis,
ir atsikissusiss ausis ant visados; Labiau
lapiu 189 Szitoje knygele) telpa 138 gra
ria daugiau ne principai, bet yra musų apgarsinime laik 8ub. Sta 1, Bok 85 Woroester, Mass.
žios. juokingos ir Umintingos pasakaitės. Kas
siai dėl tu, kurie turi rauplių sugėdyta
nori turėti gražlu, juokingu ir pamokinančiu
Reikalingas jauitits ^yks prie atsaki
veidą.
skaitymu, tegui nusiperka iia knygele, o turės
įtekmė trustą.
raštyje, tai tik tos iš daugy Pajieszkau gero aecirio arba zeceres, nėjimo latuku prietme4ikaliszko insti
'Asą Jus nugydysiu ir isslyginsin j u su
ka papasakotįjr gnt kiekvieno klausimo mo
kė* duoti iimintiflga atsakyme......... 5Oo
gerai apelpažinusio (-sioe) ir su didesne
veidą, padarysiu czystu ir gražiu ant viso
— Cerna Feuerstein bu 9 bės vos keletą, įdedame į ap spaustuve, su cilinderine maitina. tuto. Turi būti garai pamokytas, ypacz Dabar tik išėjo iš po spaudos la amžiaus, su pagelba mano naujausio iss- 1OO Pasaka apie Kantria Alena, kurt per SS
gerai turi pažinti lietuvfszka kalba. Ge bai grąžąs tautiški Paveikslai (ab- radimo.
metu
vaikMiodama po svietą daugybe bėdų ir
Taipgi turiu mostls dėl veido,
varguiikentėjo. Chicago,III. 1909,pusi.06.12Oo
metą dvynučiais likosi išsią- garsinimą, kaip išgydytas iš Meldžiu atsissauktl ant ozia paduoto ad ra mokestis atsakkaosiJti vyrui. Ka
kad butu baltas ir gražus. Tai turi nau
rozai).
savo iszlygas.
doti m ošti (Creme Francais) 2 saizui.
ssyk pas Dr. L. Laądis, r^ox 368 Medista į New Yorką,.o iš ten at savo dėkingumo, prašo pats reso, statant
B. Vytautas cfo Masaaitls
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis •1.50 ir 83.00 R lasydami dėl plauko gy Drukuojaiuos M a* žinos Pigiai!
son Sąuare, New York, lįO E. 22nd sL
duolių, turit indeti bhki plauku in grogal Čekijon, kadangi ji atvy ar daleidžia garsint. Kitaip 123 Grand si
Brooklyn. N. Y.
Vytautas.
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
mata, tai mes padarysim gyduoles, per
Reikalingos
pardavėjos
eseveryku
ir
ko čion vfrisidengdama melu. jokiu budu nebus ir nėra gar Juozapas Zaromskls tįsėjo 8 d. szio Visokiu tavoru. Turi gyventi ant South 2, Didis Lietuvos Kunigaikštis žiūroje per mikroskopą jusu plaukus ir kuojama Maitina.
ir pasakysim kas reikia daryti ir pada
meniiio iiz County hospitaL bet negry Side.
Keistutis.
Mat jai buvo nusiuntęs laiva sina mos, nes paslaptys yra no
a įlB
Maszina Odeli Typewriter No. 4,
rysim preke ant gyduolių. Atelszaukdanamon. Kur jis dingo — nežinome.
B.
Wartel*hy,
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis mi indekit 2c marke. Raižyk lietuvlnkai kurios ikstiolei preke buvo 810.00, dabar
kortę atvažiuoti čion neva jos šventai užlaikoma ir išgydy Jeigu kas žino kur jis yra, tegul duoda 8645 So. Haisted si,
Dr. H. J. Saunders, B.8.M.D. ja galite pirkti už........................... $0.05
Chioago, Ui. Algirdas.
Faoe and Sealp Specialist
sūnūs, mylėtinis jos apsivedu tas bei kokias ligas gydėsi, žinia ant žemiau padėto adreso. Jis pa
Mat mes nupirkome uitu maitinu
Chicago, III. .1000
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis 148 State St..
eina
iss
Bslauliu
miestelio,
Kauno
gub.
iii vienos subankrutyjosios firmos
Reikalinga
10
ar
13
marginu
prie
skir

sios dukters. Atvažiavus kokius reikalus bu Institutu Apsirgusi nuvežs ligonbutin, Įsa kur pa
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
stymo popieru.
Darbai aut visada. Gediminas.
rial. Mastines yra naujutėlės, tik ka
motinai, tasai jos pasivadi turėjo, tai nieks niekada ne- leistas negry to.
Paveikslą miera 22x28 colių.
Wntern Paper Stock Oo., 1458 Indiana
iu fabriko paimtos.
Jonas Narkivyczta,
nęs sudus pametė savo pačią dasižinoB, jeigu pats nepasi
avė. arti 18 si karo, Chicago, III.
Kas reikalaujate geros drukuojamoi
Prekė 35c kožnas.
Knygų Kataliogas. maitinos,
4559 Hermitage avė.,
Chioago, III.
tai pirkite dabar pakol pigios,
ir vaikus ir išbėgo su Feur- girs, ar nenorės, kad kas ži
Reikalinga; 8 darbininkai prie malši
a .usipirk po vieną Šią paveikslų,
nes
kaip ui 1000 luparduosime, tai jau
Pajlisskau Antano Juknoi. Du me nu apdirbimui lentų aslos grindimo; 8
kitu
teip
pigiai
negausite.
o galėsi gražiai papuošti savo rui
steinienės vedusia dukteria, notų.
tei atgal pribuvo jis isz Anglijos, iss vyrai ar vaikai prie sutaikymo lentų ir
; — Kai kaltas; — Gatvei vaikai;
Kitas reiks pirkti iu fabriko, kur jos
mą.
\
palikusia savo vyrą ir vaiką. Dr.Collins Medical Institute, Giasgovo ir nuvažiavo In West Virgtuioi 4 dielinlnteai. Valiuokite 35 gatves ka
kasztuoja po 810.00. Taig pirkite dar
Prisiąsdamas pinigus adresuok:
kasyklas. Jis pats ar kas kitas teiksis relą Atoiszauktl paa
bar pakol pigios
140
W.
84
st,
Nevedusi Feuersteinienės 18
Gausite ju po
duoti žine adresu:
A. OLSZEWSKI,
Rittenhouse A Embree Oo..
New York, N. Y.
V8KL
metą duktė norėjo užlaikyti
ii gyChicago, UI.
8500 Oenter ava.,
Chioago, IR. 924 33rd st.,
75c. 924 88rd 8k
Wtterbary, Conn.
340 Beaksi.
motiną pas save, parodyda-

Laivu Kalendorius

Skaitytojams.

Draugysčių Reikalai.

PAVEIKSLAI

Lietuviai, Skaitykite Atsargei!
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Atminkite, jug duolame prietellszka roWaM
da dykai.
ObkVhAŽ -‘-/j
Anl 1>ztyrl(°0 "R” imame daug laiko.
Šiitas musu „Susitartum" turi tris pro— fesorius kurie gydė ligonbueziuose EuroP°® to kituos* kraustuose žemes. Gydome
H
,xlta* ligas:
Visas ligas moteriszkoa lyties. Ligas
odos, spuogus, p-rtzallma. suputlma, niežejima kūno ir tt. Ligas akiu, ausu, no«l*e, ger
kles iv žandu. Ligas vidurines, pHucuu. pradžia ankstu, visiszkai iszgydome. Ligas sztrdleair muilinta nlrdiee, iszgansti, vertmns krutinsj*. Ligas, vadinamas ak m no, reumatiz
mo, gėlimo gaivos, paeinanti iss musu priežasoztu. Ligas nerve iaagydonse labai greitai.
Ligos pūsles, akmens pusleje, perszalima pūsles, nervo ir pilvo. Ligas skaudsjlmo pilvo,
voži viduriuose iszgydome tariau ir tokia tuatoda. kori yru žinoma tiktai minu, dėlto, kad
turime daug praktikos ir iszgydeme tukstanczlu* ypatų. Užnuo Ujimą krauju iszgydome sn
Vis n. Ateikite ir datlrkito api* teisingumo musu raszto. antraštei musu yra,
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Chieago Medical Clinic
344 So. State St., Chieago, III.
■

mary

DR. B. M. ROSS “i'HHK!’-

k,)-

MnAjAlMA

3k

luobiukėje, negalėjimą Vaiant krutinės ir skausmą duobiukėje,
skystimu,
gyti, atsirūgimą vėju ir skr-^
— plakimą širdies,
___ _______________
ibą, užkietėjimą vidurių,
dusulį,
greitą nuilsimą, „guml
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklo nepyų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo-tai: šankerį, syfilį ir
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystėe jaunose dienose, naktinius
ir dieniniu* nubėgimus sėklos, nervišką nu*ilpoėjimąt išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir *eip tanką šlapinimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jrigu
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojau* kreipkis pas Dr.
B. M. Ross, kurto yra specijalistu, jie tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia
išgydyti Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymą

kuriame duodame kožnam, po aiszkaus isztyrimu ligos tisrumo — sveika ir prietelier.
a rodą dykai, o jeigu hgenls velija .būti
muau gydomas Ir jo toga yra dar iszgytįoma,
darome tauž labai nebrangia kaina (pre-

sBlhržarSV

Yra vienas iš pasekminriaurių

gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimą. Męydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį,
negsdejimą suvienyti mishų ant vieno dalyko, alinkimą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavnnų
paakių, spuogus ir plėinas ant veido ir kūno, katarą
nosies ii gerklės,
___t.Yx_ užimą ir t.
spingimą
_ , ausyse,sunkumą

„European Santtariuui“,

SK
JĮEįjĮ/ gJJ
B yjįą B\
Wf Isnnl I s'4a

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

SU SAVO NESVEIKUMAIS

to^kyklte ka sako senos daktaras ir iunrim'/jM lietaviazka* gydytojas tos seno
krassto:
<
MI*zvaiinejaa po\i«a Amerika ir dar neatsitiko maa sutikti gydytoje saito k rusto
kursai gydytu paslaptingas ligas europlejistku bodai Užtai daugumas ligonio kialdilija nuo neno gydytojaus pas kita be joklos naudos jleszkodaal tikros pagalbos
savo ligoje.
Valandomis apima tokius
žmonis nuliūdimas dėl nebuvimo tikrogydytojau*, kari* galėtu (sutraukti juos -iss
nelaimingo* Ilgo*. Kožna* bandymas kito
gydytojau* kasztuo|a daug pinigą, kuriu
netenka ir sveikatos neatranda. Toki gydytojai leidžia garsingu* apgarsinimas in
visus inikraszoziu* ir daug apgaulioj t svieto. Kotnas in tokiu gydytoju nori įsa nolaimingo žmonių prtsiplesati sau torto.
, Kad tokiems apgaudinėtojam* padaryti gato. paslvelijome insteigtl lietnvlsaka tustitucija po vardo:

P

M

>

EIKITE PAS DR. B M. ROSS

ANT KAMPO MONRO* *TR*CT. UZ*IK*LK SLSV«ITOR1U«S ANT Sro PLORO

Ortao V*l*vbo*:— Kasdien nuo 9 ryto iki 4 po ptrt. Vakarai*,
išskyrus UtarnĮkų ir Ketvergi, nuo 7 iki K Nedšlloa nn* 10 iki IK

yHT

„European Sanitarium”
3505 Butler st.

PITTSBURG, PA.

Antras floras, treeztas namas nno kampo 35 ulyczios.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Gaodotinoms tautinzkoms ir baž-i
u'tinem. 'draugystėms iszdirba*-'

GuodotiaietM Kunigams iszthr

Kstvtfears, Amorikoniarkas,
,nytinies parėdus. Visokį darbą atWellawas, . 8xarpas, Juos-1
'lieka artisties kai te laikų.
tas, Kukardas, ženklelius?
[ Norėdamos guodotinos Dr-tes,
Kepures ir dėl Marssalku,
parėdus.
<_______ __ arba guodotini Kunigai, kad Juto
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpd *awo tautatj, paveskite ji tikrai
lietuwaitiaii
*

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

DYKAI VISIEMS!
Jeigu neturite musų naujo No. 8 didžiausio lietuviško
kataliogo visokių tavorų, prašome mums pranešti, o tuojaus
aplankysite musų kataliogą dykai.

UUgllllU.

Morris forst & co.

C0|L gEC0|(|) AVE a SHITRFIELD STREET

Mes Mame pagarsėja po visa* Suv. Valstija*, kad parduoda
me geresne degtine pigiau negu
DOM kita firma ar degtines
krautuve Amerikoj.
Mea apmokame visas siuntimo lenai (kssztus) in rytus iki
New Yorko Ir in vakaru* iki Ohlcsgoe aat pirkini* vi maus 85.00.
Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 nuonimti, idant tuomi
pirkėja* parsiunsdinimo lesza* galėtu apmokėti.
Orderiuojant staukite pinigus registruotame lalszke ar per
Money Order ant varko Morris Forst & Co., Cor. Second
Avė. & Snaithfielft St., Plttabarr, Pa.
Parslstunsdinkite musu privatiszksji prekių suruza Kalba
me visose kalbose.

Labai gera amerikoniška britva,
geriausios skuros diržas ij galųstuvas su rankele, šmoteli* geriausio
kvepiančio muilo, tvirtas fr puiku*
šepetukas plaukams, aUkirioje ni
keliuotoje skrynelėje, gražus puo
dukas, karališka magnezijalr franeuziškiejie kvepalai. Viskas sudė
ta į labai puik iašikšnuotų skrynelę
su kabėmis. Kitur tie daiktai par
siduoda po 810.00. Musų prekė
tiktai.
.52.95

Morris Forst dc Co.

I

Vynas!

pittsburg, pa.

„1

1 lorKoly!

BRANGINTAS RECEPTAS

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

PRISIŪNCHAIAS DYKAI
Silpniem! ir Būriškiems Vyrams

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at.
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubčgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, - lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktj, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
" 4
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinant} išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodąi
Offlzaa atidarytai kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po plotą Ir vM
NO 6 Iki 7 vakaro. Nodoliom ir švontadienom nuo 10 iki 12.

CHicago Medical Clit-iic
344 S. State Street,1.' arti Harrison ui.,
CHICAGl

Titras Mokslas Dailani ir Gaft Gero Vaisto
______

Pergali nelaimęs ligos.

yra liydtan geriausi* (tipe ta nu, n.rvišktaras Ir
basreikaėiam* v\ra«nal Al tįsau (Mito, kad jis

Męs parduodame visokius tavoms Ir prisiunčiame į visus k raitus svieto
kas ką reikalauja. Išmainoma visokius pinigus ir išsiunčiame pinigus į
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentei gali per musų firmą 8>ati visokius tavoms piginus kaip iš magazinų (vrholesale). Pini
gus siųskite p&čto arba expreso Money Orderiu. Galima siųsti popierinius
pinigus ir mažiaus kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške.

tna, nerviškumo Ir ateina nesveikata Ir U. Al
pirma to Umlg lasu • paeisi Įstos ir įvairius vaistas
bei gydymus te matome pagertjitno. Taipgi ti
1/
/
V.J
nau, kad daugelis kitų, sirgusių ta ar kita liga ano
pereldlrblmo, jaunystė* paklydimų, prasižengimų
perdėjimų, kaip nervilk titro, noobšgių, sūny
ar
Kaip bmi Chicagoj tai atailankyk in
ki me vyry bis, btoge* atminties, sunaikinto gyvu*
rao, stokos ambicijos, Imusknybds, nedrųsumo,
skaodėjlmo strėnose, šteino nesveikame ir tt, ku
844 South State St. Chieago, 111.
rie raM man, teipgi. išsigydė; kaip ir ai pats.
IneiimiM Dykai.
Žinodamas, kaip sunku iMgydytl šitoje šalyj*,
Patemyk atebuklua Osleologijoe ai uislmaaiau pagelbCU kittens ir koinam reika-

Vyrams Tiktai!

GALERIJA MOKSLO

Cosmopolitan Trading Company
(Dept. 6)

•

COR. SECOND AVE. A 8MITHFIEL0 STREET’

No. H3. Polonia
Siuvama Mašina.

218 FULTON STREET

Slvvinp^
Viliu.

PITTSBURG, PA.

No. Hia. Barzdos
Skutimo Prietaisai.

a

Chleago, BĮ.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

NEW YORK CITY, D. S. A.

DIC

,,
„
Fiziologijos
„
n
Neurologijos
„
„
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiezkos rasos nuo
lopssio iki grabui.
Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

.M
CHICAGO, ILL.

stuuėlu ni«te zpuMteatlB Ir Betaria jokio oamUlo
liesuti plniftu ur parduoti valotų. kario tu o.r.1kaMuji, o jei ta rasi mano aoteioln<u, tai tiesiog
gali mano apskelbti por litų laikraKĮ.
Raly k llųdien. kadangi litą žinia gal neaUikartos daogian. Atmink, kad ganai receptų ir visos
patarimo* dykai ir tų nereikalauji man siųsti BOb
kol nopaavelteL Adreaae:

GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKUS

C. Bentoon, P. N. Bu 655, Chlcsgo UL

Aai 1/ Aimeffi,

0FH8AS—Kampas 31-mos ir
South Haisted Gatvių ::::::

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba gvarantuoja. ::

Mokėti po 81.00 ant eavaitealki inmo‘ktei 825.00. Tada lareai vertes 1100,00.
Gera proga. Agentu reikalaujame ir
duodam gera uždarbi.
Atsiazaukite
asabiazkai arba per laiazka lietuviszkai,
indedami už 2c marke pas
Meyen & Maaon,
1541 Unity Bldg.,
Chieago, 111.
(7-17)

KOZM1N8K1 & YONDORF,
73 Doarborn st.

ProL J. M. Brundaa
Ne* York ABrooklyn, U. 8 A

Raulai kur tu
begi? Nugi pae
Petrą Szlekl nes
labai iaztroszkss, o
pas ji galima atsivedyti, nes jis turi
puiku ir szalta bavarskaalu, gardžia
ruska ocziazczena
arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszslgerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau su tomistą kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tiumocziu
susi kalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnuslu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provooe. Atvažiavę
iu kitu miestu galite gauti pu maod
geriausia nakvyns.

itraeC. O. D. aat kiekvloBo adreso, ia parelyji
■slasegzamlnaou. Jetsebu* teks kaly rasų■e. ntetmckck ezpretei 8B 7S ir atvedimo
kaistas ir pasiimkTaikrodslr, jei na, nemokėk
m vtenoeonto. A'aink, ksd ak toki pat JalkFo
tely kitnr mokosi
00, Prie tekratello du
pndedamo 14K auksinta bte.1 pgtu lenoiugely
•o kompasą dykai.

Rxcels!or fateh Co„

Laikrodėlis ant Viso Amzlans tik $8.90.
Tikras Ils. antend Upilftas o
neaptraukus laikrodėlis,.liklai
įbriežta viduryj lukitų .14 k
Kiarantred SO years” nuo iMirjų. Iftrodolrdėvulkai,tikra*
nuteisi* laikrodėlis, tik yra dm-

;LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio įkyriau, Ulkrodėllų, tiedų, lenciūgėlių, špilkų, armonikų,
klernetų, skripkų, pbonographų
Ir daug visokių kitų daiktų.
Kvnnčir brolius lie
tuvius atsilankyti Ir
**■* *Ai kainas
visus Am.
Mteus pri
eik tu s per

8120 8. Halstod 8L,

atviru virtum, gražiai graviruo
tas. ar lygus, su gerais ameriki
niai* nikelio viduriai*, pilnai
akmenlaotas, greitėtais, Bre3neto plunksna, balta amailjin* rodyklė, visokio
yldilo, moteruk**, ar vyrilka*, i* dydi*, ar vi
dutini* 1*. o moterų ė, ar mažesnysis O dydi*.
M|* slankiame e* presu OO.D. ir duodame apžin8321 Auburn *v.,
Chieago, HL rtli pirma užmoktame; jei matysi, kad laikrea*lis už tuos piuigui yra geriausia*^ tai ttamokžk
(Tarpe 33-ios ui. ir 33-to P..)
agentui *696 ir ezpreoo kaltu*. Pulkų reteMi
prtekožoo laikroteho siunetamądMtei. o jei pini
Telephonas Yards 6013.
gai yr* prisiųsti U kalno užčždijant mums laika,
tai mų* duodame gero juodo gurno TrykiUne piukanų, ar Auksinį iUtežSlį, ir Kryželj Jtoaf, išven
giant expreso kaštas. Nesibijok Mes Ir tkomtel to
k f sakome. Bitas ialkretMii* su Elgino viduriai*
JEIGU SLENKA fž.
00 daugiau. Rašyk aiškiai ko nori. CROWN
JEIVELRY CO. J9«p. MI. Mf X. RandolpJi Str.,
Cktcago, JU.
t*i nelauk kol jie visiszkai
nuslinks. Dailus, tanku*
Naujos Fortepijonu Natos.
ir ilgi plaukai padabina
žmogų ir yr* didžiausi*
Lietuvi u Hy tanu. Žodžiai ir melo
grožybe* turtu. John'*
rista Invlgeratnr su
kiko slinkimą plauką, dija V. Kudirkos. Fortepijonui priruosutvlrtiaa szaknis, te ■ze d. K sezano vi kis, Rygoje, 1806. ,80c.
steigiu spartu auginta
ta vieton iszpuoluslu at
augina naujus, *zv*lntat,
dailius ir ilgus plaukus.
aa-rdfet
Isznalkina pleiskana* Ir
visokiu* neczyttuma*
galvoje. Žilus plauku*
sugmžlna in naturaliaska purvą. Tu k sta nėšiai
šmonin apsisaugojo nuo
praplikimo vartodami
Jrhū’s iHalr Invigorator.
Kam vaikszcziot su ne
Lietuviu Gydytoju ir Chirurgu
dailiais, retais, nutrteszusiai* plaukai* ar pra- 3255 S. Haisted st., Chica<o, III.
pl.kusta galva kad galinta užsiauginti dailius
Gydo visokias ligų moterų, vaiku ir

Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?
Jei teip, tai pirk loto ant Auburn ulyczloe arba ant 33rd ui. prieszai szv. Jur
gio bažnyczla. lotai dideli, turi dvi
allee, gražioje, ramioje, lietuviu apgyVentoje vietoje, prieczai lietuvigzka baž
nyczia.
■Lotu prekes nuo $900 Ir augss-

esiau.
Szie lotai už metu bus verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, gsroje
vietoje lota, pakol dar yra iu ko pasi
rinkti,
A. Olszevakis, 924 * 33rdf st.

Feliz J.Wcngterskl, 3137 8. Morgan st.
J. M. Tananeviczia, 3244 a Morgan st.

PLAUKAI

•m

Dr. J. Kulis

ui

Ws Sappiy Hoase, 12 Sta. H,*Cika<o.

vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokiu liinpanczlsi,
užsisenojusiu ir paslaptingu vyru Ilgu.
Dato operacijų paaekmiogal.

Žl
Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut;
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 augšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai “■ Dr* £».C. vollins 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 pritaikant, 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 Daktarus to Insti
tuto ir j u sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi — 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;
Mielas Profesoriau sn Specialistais I
Jus jas tinote mano sunkia liga, kuri

kala vi mo prisiunčia dovanai.

•pieghna* kaip ir kaklo ir p*c*iuoae, ran
kose bei knjoag, kaip peileia diegtai varste,
sunkuma* krnting ir dusinimas, neilpasakitei kankino, diegtai tonuose gbelnas nu
silpnėjimas, taip sunaikino lik leielia «rodžiau, laukiau kaip tvake tik atgeaimo,
pas visokius daktaru* nore gydAians nieko
ne pagelbėjo, bet labino* liga tik ufsendino
kad jau oro permainas, iszlaiko kaip tikra*
Prane**** r>e**kte«J ne* liga peskutinų

CMCAGO, ILL.

Petras Szlakis,

• Mes skolijame PINIGUS ant turtony*
biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai
' apmokami dosniai.

‘i

pasiųsiu nuorašų ėitorecapto Ir reikalingus pata
rimus užpečštytame Išliko dykai. Receptų gali
sutaisyti geroje apt lekoj* oš mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad Ui
Atdara kasdien nuo• ryto iki 11 vidarnakezio. geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir
Papraazyk daAlnratejo prie daru iMtavissKoe laimingas. Al už save patarnavimų reikalauju
Knygos, visai dykaiI Atslssankltsaladioa
EOo tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
844 South State St. arti Harrison daugiau ui litų mažų sumų U nereikalauju jos kol
tu visiškai nepasitaiiysi, Mae t paskui geriau gaCHICAGO, ILL.

ATTORNEY 4CMJNSEL0R at LAW

CHICAGO/ ILL.
Lietuvys sdveftata^t baigęs mokslą
jurisprudencijom Ala Amerikoj. Veda
visokias provaa. tiviliikas ir krimina1 iškas, visuoae teisumo** (suduoae).
Gyv. 8112 8. HaJsM8t.,tarti 81mos faivte

(»

ko t nn laika jaučias jtariaaa ir seriaoa, o
dabar Jas e«a su vitafsveikaa. kaip niekad ♦9 Warr,n Str.,
nesirgta. Gaila kad Ii pradžios mano ap
BozM.
Weatvilta.nl. stojimo
New RocbeUe, N. Y.
nentsiiaukiau. bute daug pinigu
Ilgydltas. nuo plaučiu. sutedyias ir senei bute teves sveikas kaip
Hgydlta nuo gumbo ligos,
dabar, ai tai labai dekavoju ir mano deka- netikru ir baitu andrapaniu
•-skausmingu dideliu die
ima. kiti daktarai nagaiia- bus ant pagelbo*. Jus iscgvdlta*
gliu viduriuos ir visam
Mn-H—r-r-*—
JSS CataT Str.,
Bluo island, UL

"V
ir ILvdE O TEZINIS 1 Kad sergi? nelauk ką d iš vnažos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę jabiaus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:
Plaučiu ligos, kosulio, k*pnnu, inkstu. vidarfa ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, diegliu Ir renmatlrmo; skaros (odos) ligas ir nietejima, '
viduriu nikietejiasa. slaptas ligas vyru ir moterų. sekina nntegima. saotagyatg su jos viapis balytes vaisiais, nervu ligas, ateiną nusilpnėjimą,

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės vžsitild mums ir musų
gyduolėms, , kuriems duodame teisin
giausių rodą per laiikų dykai.
Kalų iislgydyti Ruptura, Akių ligų,
Galvos ligų. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą. DiderviDes, Niežus ir iytiikųjį bruda. Gyduo
lės nuo dantą geriausios už 80c. Nuo ko
lą užtriną tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono lajlkų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokią tautysčių. Rašyk

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi I Slaptybe, Šventai yra
užlaikoma. Per laiška ar asabiškai atejas, badams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok, VaUtna

išsiunčia po visą Ameriką ir kitas Šalis.

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS fledical Institute,
140 W. 34th Str.,
(Netoli Broadway)
New York, N. Y.
Ofisas atdaras kasdien nuo io-ild 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
’tį.

■

