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niekada nesinorės broMautis mas, iš kurio lėkė bombos, skalų ir davadų, suokalbių Laikraščiuose rašo, kad rašymo, skaitliavimo ir geo vo viena akis išdurta., Juo
valdžia neišdrysta išsiųsti vi netrukus visuose mokslo ap- grafijos, išmokydamas pirma du pusgyviu nuvežė Panevė
su budeliais jo brolių ir tė buvo tuščias.
sus
kareivius iš J Havanos. skričiuese busiu įtaisytos mokytojus ir parašydamas žio ligonbutin. Sako, kad
Žinia
apie
pasikėsinimų
vų; jis atjaus skausmų išžu
Revoliucija MaskoliJoJ. dymo jo šeimynos ir ta šird ant Bkalono iššaukė valdžios Viso karei vijos yra 8000 ku moterims-mokytojoms moky jiems rankvedžius. Vaisiai nebelabai išgysiu.
Caras po išgųsdinimui jo gėla pasiliks jame ant visa srityse neišpasakytų panikų. rios 500 yra išsklaidyta po klos visai tokioė-pat, kaip jo darbų buvo dideli, kadan Sujudus žmonėms dėl to
tėdės Nikalojaus Nikolajevi- da. Tų gyvulinamų, skau Daugumas žandarų ir polici- Pinar dėl Rio į>ęDvincijų. dabartinės vyrų -mokytojų gi neliko nė vieno jo parapi kios žmogžudystės teirautis,
čio Kresname Sele, manė dinamų žmonių, su krauju stų apleidžia vietas.
. .
joje, kuris nebūtų galėjęs ėmė ir policija mušikų jieško]
Visi Kad užbėgti šitų, trukumų, seminarijos.
pats ten nesirodyti, bet pa užkopusioms nuo įnirtimo urėdninkai mato ir tiki, kad likosi kongrese Užgyrta pa Kadangi dabar vyriausybė skaityti ir rašyti. Garbė to ti. Buvo suimta apie 40
skui ateidrųsino ir apsilankė. širdimis ant savo budelių, jie pasmerkti myriui ir bėga dvigubinti * • karju^ėniškas buk ketina bežemiams ir ma kiam kunigui. Bet ar rasi žmonių. Juos visus nuvedė
Ten jis sveikinosi ir bučiavo yra Maskolijoje ne vienas, ne kad išnešti savo kailį.
žažemiams duoti kiek žemės, me kitų tokį, kaip jis? — ligonbutin. Kazlaučiunienė,
pajiegas.
si bu kareiviais, rodė jiems du, bet pilna šalis. Jų bu- Caras labai širdingų tele Ūmu savo užptiolimu ant Vilniuje valdžios žemės val Turbut jis tik viens tėra tok* truputį tuo tarpu atsigavusi,
savo įpėdinį ir „žmonų” ir delių-biurokratų yra tik ma gramų pasiuntė Skalonui, iš suokalbiaujančių revoliucijo- dyba gavo įsakymų tuo tarpu sai.
pažino iš jų keturis: Švilpų,
„duosnia savo ranka” dalino ža dalis. Jie turi savo kovo reikšdamas džiaugsmų, kad nierių Pairuos valdžia išvedė neišdavinėti nuomon žmo
Ivankų, Baltrušaitį ir Šukį.
šėringę.
Kareiviai, gavę je su žmonėmis savo pagel jis išliko gyvas. Bet tas ca į aikštę suokalbį, kuris jau nėms žemės ilgiems metams, Iš Širvintos, Vilu, apskr.. Išviso buvę plėšti 6 vyrai.
ant degtinės, šaukė ura už tai jų nesusipratėlius bro ro širdingumas vargiai Ska- nuo senei buvo viręs.
iki nebus išaiškintas žemės 9 d. liepos žemiečių virši Pavogė jie 300 r., laikrodį ir
jo didybę ir jis persitikrino, lius. Bet' eilės tų jų pagel- lonų galėjo apeiti, kadangi Abelnai buvo šnekama jau klausymas ir nebus išrinktas ninkas sušaukė valsčiun vy žiedų. Du plėšiku dabar
kad jų lojališkumas sostui bininkų vis retinasi, jie pra jis ikšiol nėra atėjęs dar į sa keli mėnesiai atgal Havano vietinės dalykų komisijos.
rus. Daug jisai prisakė apie dar j ieškomu.
yra tikras ir kad tolesniam deda matyti, kad jie šaudo ve. Caras karštai dėkavoja je, kad dabar suareštuotos Išleistas yra pinigų mini durnų, kalbėjo, kad ministeužsilaikymui ant savo sosto ir skerdžia savo brolius, ku Dievui, kad jis teikėsi išgelh ypatos snokalbiaio išveržti sterijos sųrašas, kiek yra že riai liepę išrinkti tokias ap Iš Skrebotiškio, Pan pav.
jis gali drąsiai remtis ant jų. rie, kaip ir jie patys, tokį pat bėti gyvastį Bkalono „caro ir valdžių iš Palmos Ir liberalų mės Rusijoje įvairiuose ban skričių komisijas žemės daly 13 d. birželio buvo sušauk
Vienok užsilaikymas ant vargų vargsta ir reikalauja Rusijos labui”, ragindamas jį nuo laiko užėmime! vietų vir kuose ilgiems metams užsta kams tvarkyti. Bet męs nė ti valsčiaus raštinėu vyrai
to sosto yra labai keblus. sau teisybės, prigimtų sau laikytis prieš anarchistus ir šininkais rudenyj išrinktais. tyta. Iš to surašo matyti, tų jo kalbų gerai nesuprato rinkti atstovų žemės dalykų
Nors revoliucijonieriai išro tiesų. Suskausta jiems šir vesti aštrių su jais kovų. Ki Bet jokia politiška veikmė, kad šiais, 1906 metais, Vil me, nė mums tos komisijos komisijon, kuri yra sumany
Galveniškių ta vyriausybės. Žmonės vie
do dabar įveiktais, bet jie dys ir jie meta savo ginklus ti laiko šitų telegramų už nu* kaip manoma, nedavė tiesos niaus banke esu užstatyta že reikalingos.
valstiečiai neprisiėmė rinkti, nu balsu atsisakė rinkti.
visgi valdžiai yra dideliu atsisakydami pildyti budelio mojimų ant to, kad Lenkijo sukilti ir šitas dabartinis su mės už 105699900 rb..
teippat
ir męs atsisakėme. ,,Męs jau turime — sakė
kaulu gerklėje. Vidurinių darbų ir žmonių širdys atok- je bus įvestas karės metas ir bruzdimas esąs tik ypatiškais Krasoms ir gelžkeliams vy
Sudėjome
pinigų ir išleidome žmonės — savo atstovus Pe
’ dalykų ministeris yra užver sta, jie įgauna daugiau drų- keliatas daugiau pulkų bus u žsi geidimais.
riausybės Vilniuje įsakyta
stas skundais nuo policijos sos ir dar smarkiau ant savo pasiųsta apipažindinimui len Didžiausiais kaltininkais labai sekti ir žiutėtl priimant durnos pirmininkui telegra terburge, kurie rūpinasi mu
mų, klausdami, kam tos nau sų . reikalais.
Daugiau
viršininkų iš visų kraštų budelių puolasi.
kų su konstitucija duota pa suokalbio yra — gen. Carlos ir išduodant siuntiniai, kad
josios
komisijos
reikalingos;
mums
atstovų
nebereikia,
viešpatystės, kad policistai Pereitos sanvaitės statisti vasarį.
Garcia, gen. Loynkz dėl Cas- nebūtų krasa siuntinėjami
pulkais atsisako tarnauti. ka parodo, kad 58 viršinin
tillo ir Juau Gilberto Gomez, spausdinti atsišaukimai, ku bet atsakymo nebesulaukė męs nenorime, kad vyriausy
Bet ir kaip jie neatsisakys, kai buvo užmušti ir 43 sužei
Kuba.
visi terp savęs draugai ir vi riuos durnos atstovai yra iš me: mat durna jau buvo pa bė mus apgaudinėtų.”
jei juos muša visur kaip šu sti tikrojoj Rusijoj, susekta Dabartinė Kubos valdžia si protestavo drduge prieš leidę Viborge 10 d. liepos. leista. Paberžėje, sako, rin Skrebotiškyje yito valsčiaus '
nis ir šaudo aut gatvių kaip 50 bombų krautuvių, 6 kasos yra varoma į baimę nepasiga- valdžių.Rasti atsišaukimai liepiama kę tas valdžios sumanyiųsias mokykla. Žiemų, per sujui,.
v
žemei tvarkyti komisijas.
d į, mokytojas rusas pasimirė,
zuikius? išplėšta ir 63 ypatos apiplė nėdinusių savo gaivalų, ku Karlos Garcija, vienas ge gubernatoriaus kanceliarijon
Nors
Širvintuose
policijos
ir mokykla liko be mokytojo.
Žinoma atsisakius polici- štos. Šitas skaitlius lypsto, rie, kaip sako, pasikėsinę nerolo Kalinto Garoijos sū nešti* Paskutinėmis dieno
prigrūsta
pilna
(12
sargybi

Dabar vėl jau netoli mokslo
stams tų šuniškų tarnystę pil žinoma, tik nuostolius pada yra nužudyti prezidentų Pai nų, buvo Kubos mhUsteriu mis Vilniaus gelžkelio stoty
nių
ir
urėdninkas
su
prfstometų
pradžia, todėl skrebotidyti, jų vietos bus apstatytos rytas valdžiai. Valdžia ne mu ir išvaikyti dabartinę val Meksikoje * pirm astuonių je tų atsišaukimų apie 300
vu),
bet
vagių
apylinkėje
ne

škiams reikėtų pasirūpinti
kareiviais ir net gal bus siun užsiima skaitymu to, kų ji džių. Šiomis dienomis likosi mėnesių. Bebūdamas Mek suturėta.
regėtai
daug
priviso.
:
La

veikiau gauti mokytojų-lietinėjamos bausmės ekspedi pati yra padariusi: kiek ji areštuoti septyni liberalų va sikoje jis pasipiktino iš pre 29 d.- liepoą, Vilniaus Jė
biausiai
vagia
arklius;
pavo

tuvį. ; Reikėtų sueiti vyrams
cijos; kraujas liesis sriovė- apiplėšė žmonių, kiek sušau dovai, terp kurių yra trys zidento . Palmos^ sn matomu geriuose 3-sai ir 4-sai Sųratugę,
vedasi,
miškap
ir
lupa
valsčiun ir nusiųsti .Vilniaus
mis, bet tas žmonių užsidegi dė, apkalino ir išvarė į Sibe- sūnus gen. Kalixto Garcijos, pasigerinimu pasiūliusio vi- vos pulko batalijonas, kaip
odų.
Neseniai
sugavo
vienų
apskričio mokslo globėjui
mo neužgesys; priešingai, dar rijų; šitos skaitlinės jų neap atsižymėjusio karėje su Ispa ce-prezidentystę į’ ] Mendezin dėl netik ūmo viralo visai ne
iš
Širvintėltų
vaikinų
jojant
raštas
reikalaujant duoti to- jį labiaus sukurs. Kožnas eina, bet jos yra milžiniškos. nais. Valdžia yra subruzdus Capotes, buvusiam gen. Ra valgė pietų, išpylė visų val
miškan
ant
kumelės;
tas
vai

kį
mokytojų,
kuris galėtų
žiaurumas, kožna nedorybė Iš vieno Peterburgo pereitų iš paskutinios. Visi muitų listo Gomew priešu ir pa gymų iš katilų ant žemės.
kinas
prisipažino,
kad
jau
1.2
vaikus
gerai
lietuviškai
mo
atmonyjimo šaukia ir kožnu subatų išsiųsta ištrėmiman tarnai yra apginkluoti ir pi- siuntė jis atvirų laiškų vie Įsikarščiavę kareiviai jau bu
kumelių
nulupęs
per
šių
va

kyti.
atvėju jos priderančiai yra 2300 žmonių, o 750 pasūdyta nigynas sergiamas didelės nam iš žymesnių laikrašččių vę visų virtuvę bedaužų, bet
sarų.
„Liet. Ūkininkas.”
atmokamos. Žmonės įnirti į traukinius einančius į vidu sargybos..
Havanos. Turinys to laiško tuomlafk atėjęs divizijono
,L.
U.
’
mu virė, kada buvo užmuštas rines gubernijas — policijos Prezidentas Paima neišei buvo teip šiurkštus, kad jis viršininkas šeip-teip juos nuIš Suvalkų gub..
niekšiškos rankos, valdžios prefektas von Launitz mano, na iš rūmo, susieidamas su privertė Garcijų atsisakyti ramdęs.
Iš Kauno.
Per Šv. Onų liepos 26 d.
pasiųstos, visų guodojamas mat, tokiu budu apvalysęs so- valdybos viršininkais ir da nuo vietos ir tas buvo pra Vilniaus spaustuvininkai
30 d. liepos, apie 7 vai. ry Senapylėje buvo lietuvių-možmonių užtarėjas profesorids stapylį nuo valkatų. Bet vinėdamas padavadyjimus džia jo subruzdimo prieš val buvo pakviesti spaustuvių
to, į Leivando spaustuvę atė kytojų susivažiavimas. Su
Hercensteinae. Šitas purvi valkata valdžios akyse yra kariumenei, policijai ir arti džių.
inspektoriaus.
Inspektd- jo apie 20 vyrų ir padavė rei
si važiavusiojie
mokytojai
nas valdžios darbas negali kožnas, kas jai nesilenkia; lerijai.
rius spaustuvininkams ap kalavimų raštu nuo Kauno maždaug tokį nutarimų pa
būti užmirštas — ir jis nieką, tokiu budu tiems ponams bus Visu pakraščiu keliai iš
San Domingo.
skelbė, jog Vilniaus gen.-gu- Komisijos žydų soc.-darbin. darė: — Dabar caro valdžia
da nebus užmirštas.
Bet daug darbo, kol jie visus Havanos yra akylai saugoja Smarkus sukilimas kilo bernatorius įsakęs, kad, jei
partijos atspausti spaustuvė teip išleido savo nagus,! kaip
to akli caro tarnai nesupran žmones perki Irios.
mi ir daugelio motoristų, no ant San Domingo salos, Bū kurioje spaustuvėje busiu je manifestų sųnarių dūmos. ikišiol dar nebuvo dariusi.
ta ir kaskartas aršiau pikti Bet, turbut, daugiausiai rėjusių išvažiuoti iš miesto, riai maištuojių gen. Navarro spauzdinamas durnos atstovų
Visos durys buvo uždarytos Susivažiavusiejie Senapylėje
na žmones savo darbais, da trukšmo
revoliucijonieriai buvo sugrųžinta atgal. Mai vedami užpuolė ir apėmė išleistasai Viborge atsišauki ir atėjusiejie pradėjo statyti
mokytoj ai-lietu vi ai apsvarstę
rydami iš jų tikrus karžy pridirbo carui ir jo bernams štininkai yra suėmę krasų miestų Dajabonų, kurį išplė mas, ar skyrium, ar kuriam
manifestų. Bet polycmeiste- šių dienų gyvenimų nuspren
gius. Štai, gvardininkams pereitų sanvaitę, pasikėsinę, garlaivio Consolacion. Val šę apleido, kritus dvidešim laikraščiui, tad toji spaustu
rio buvo prisakyta slapta da dė pritarti politiškiemsiems
sumušus merginų* Smirnov subatoje, ant gyvasties Var- džia įsteigė cenzūrų laikra čiai ypatų. Revoliucijonie- vė tuojaus busianti valdžios
boti spaustuves, per kų nuo mokytojų lietuvių sųjung s
Peterburge, visi žmonės išėjo šavos
gen.-gubernatoriaus ščių žinioms ir visi telegra riai yra arti Guajabino ir uždaryta, patys gi spaustu vadoje dasižinota apie tai ir
reikalavimams ir išrinkti iš
iš kantrybės ir revoliucijinės Skalono, Varšavoje. Jau jie mai yra pavėlinami.
eina linkui. . Mobte Cristi. vininkai busiu teisman pa būrys žemskių likosi pasių
savo tarpo tam tikrų žmonių
bombos nepaliko ant miesto seniai ant jo dantį griežė, bet Paskatiniai nuotikai paro Jie laukia ateinant gen. De- šaukti. Tie spaustuvinin
stas ten. Nežinomiejie, iš būrelį. To būrelio bus prie
gatvių nė vieno gyvo polici- vis negavo progos; gen.-gu do, kad valdžia pamatė aiški} schampso, kuris ketinęs vesti kai, kuriė norėtų turėti savo
girdę apie atėjimų policijos, dermė žadinti žmones į atvi
sto. Varšavoje, sukišus ka- bernatorius sėdėjo namiej ir reikalų netik apmalšinti su kariumenę prieš. valdžių bu spaustuvėje iš policijos sar
išbėgiojo nepabaigę savo dar rųjų prieš caro valdžių kovų
lėjiman be jokio reikalo 140 niekur nesirodė. Tųsyk re kilimų, prasidėjusį vakarinė vusiam prezidentui J imi ne gybų, turi kreiptis tuo reika
bo.
Sustatytas jų raides ir kviesti visus kitus draudarbininkų, policistus ant voliucijonieriai, kaip pasa je Kuboje, bet teipgi sugau- žili. Šiaurinėje dalyje San lu į gubernatorių.
tuojaus išardė.
gus-mokytojus prisidėti į tų
gatvių ėmė šaudyti kaip zui koja korespondentas, ėmėsi džius susodyti kalėjiman su to Domingo viešpatauja ti Už spausdinimų atstovų į Tarnaujanti ant arklinių
atvirosios kovos darbų, kuris
kius, anot pranešimų kore gudrumo: pasirengė vienas kilimo vadovus, kurie labai kra anarchija. Visokia vai* žmones atsišaukimo, išleisto
geležinkelių Kaune buvo pa galutinai sugriautų dabarti
spondentų. Žinoma, caro oficieru ir nuėjęs pas voki yra nužiūrimi suokalbyje už sba su vidžemiu yrą sustoju Viborge, sustabdytas žydų davę reikalavimus sau gere
nę prispaudimo tvarkų.
tarnai šaudyme neapsileidžia škų konsulį apdaužė jam ant mušti prezideutų ir numesti si ir pirkinėjimas šiauriniuo dienraštis „Hazman” ir užda
snių išlygų, * bet kompani
ir tam savo darbui jie skir ausius; gen.-gubernatorius valdžių per kovų.
se apskričiuose uždrausta.
ryta spaustuvė. , Teippat už joms neapsiimant aė vieno Iš Sena pilės, Suv. gub..
stymų nedaro — ar kaltas, priverstas buvo nuėjęs pas jį Iš Pinar dėl Rio yra pra
daryta dėl tbs-pat priežasties jų reikalavimo išpildyti, visi 26 d. liepos pradėjo neri
ar nekaltas, šaudo jie į visu® išsiteisinti; ir štai jam beva nešama, kad maištininkai
ir kita — Romo spaustuvė. sustreikavo ir vaikščiojimas muoti ir Benapylės kareiviai.
lygiai ir vaizdas jų darbų y- žiuojant pas vokiškų konsulį gauna ten daugelį šalininkų
Čia pradėjo šiauštis 111-to
Šiomis dienomis pasibaigė karų apsistojo.
ra žmonėms išgųstingu. Štai Natolinska gatve, plyšo bom tolymesniuose apskričiueee.
straikas Birkino spaustuvės.
Vyriausybės manifesto, kad Dono pulko pėstininkai. Pypo šaudymui pereitos sanvai ba — viena, kita ir trečia; Paskalai apie susirėmimus
Išviso buvo streikuojama durna paleista, Kauue esu kos išėjo dėl šinelių: mat vy
Iš Vilniaus
tės Varšavoje kų korespon ratuose buvo tik jis ir važny- maištininkų su kareiviais
daugiau kaip 5 sanvaitee. lietuviškai išspausdinta 15 resnybė naujų, vietoje norėjo
dentas iš ten rašo:
čia. Bombos plyšo su neiš nėra patikrinami.
Žyme- Vilniuje yra mokytojų mo Visi svarbesniejie darbinin tūkstančių lapelių ir tie la duoti kaieiviams senus šineVil kų reikalavimai beveik išpil peliai siuntinėjami po visų liusį jau gerokai panešiotus;
,,Kas čia nebūva, tas su pasakytu smarkumu tenpat sniejie veteranai renka Uuos- kykla, vadinančiai
kareiviai tokius šinelius atsi
pratimo negali turėti apie šalę ratų, bet nekliudė nė norius, kad užpulti ir išvai niaus mokytojų institutas.” dyti.
Kauno gub..
tai, kas čia dedasi. Visur ratų nė general-gubernato- kyti visas maištuolių minias. šitan institutan ikisioĮ galė
sakė
imti.
,L. U.’
26
d.
liepos,
Kauno
prie

Kiek
seniau toks nesusilavonai arba sužeisti. Kur riaus. Vežikas neatsižiurė- Maištininkai tvirtina, kad davo patekti tik |įeni |jravomiestyje
Aleksote,
policija
pratimas buvo kilęs dėl ke
pažiūrėsi,
visur
namų damas į užpakalį dar smar valdžia buvusi be jokios tei slavai, baigiusiejie paprastų- Iš Panemunėlės, Ažerėnų
susekė vietų, kur dirbama purių, bet tada^iskas ramiai
murai aptaškyti krauju. kiau varėarklius pasukęs sybės reikaluose rinkimų ir sias mokytojų ^ųzmi^ar i jas.
pav., Vilu. gub..
bombos. Rasta dvi visai su pasibaigė.
Šiuo gi kartu
Buvau vieno lingonbučio la tiesiog ruman. . Atidarius nuskyrimų ir kad ji. neišpil- Dabar nuo šių mętų rudens,
Nesenei
parapijonys
Panetaisyti bombi, medegos 7 kareivių perkalbėti nebepa
kaip
rašo
laikreščfcj,
lis
pri

voninėj, kur suskaičiau 31 la karietos duris, kurioje jis va džiusi savo prižadėjimų suciunėles parapijos apvaik bomboms ir šaudomųjų prie
vyko ir šeštadienį jie padarė
vonų dar nesuvisai atšalu žiavo, rado Jį visai apkvaitu- lyg visuomeniškų pagerini imami tau Vilniaus institu ščiojo sukaktuves 50 metų
taisų. Suimta du žmogų.
netoli
nuo savo vasarinių gy
tan
ir
mokytojai
lietuviai.
sius. Yra ten kūnų ir se sį. Iš mažos žaizdos galvoje mų ir tt.. * Maištininkai ato
kunigavimo ir svietiško triū
venimų
mitingų. Mitingan
nių, o teippat ir moterių. sunkėsi kraujas, bet žaizda kesniuose apskričiuose esu Kaip apskaito apšvietimo so vietinio klebono kn. Ka Iš Katkų, Panevėžio pav..
atėjo
daugybė
kareivių, išsiŽmonės, tiesiog, iŠ galvų ei buvo menka.. Po tyrinėjimo gerai apsiginklavę ir pilnai ministerija ; įvesti . visuoti13 d. liepos į Katkų sodžių
teles.
rado tuojau ir kalbėtojų;
na matydami kas dedasi. pasirodė, kad expliozijos su turį amunicijos.
Kn. Katele nuveikė labai (netoli Panevėžio) naktyj at prakalbos didžiai patiko kar
mokinimui
Rusijoje
išeisiu
Viename žydiškame išmiesty- krėtė jam smegenis ir stovis
daug apšvietimui žmonių ir ėjo iš Panevėžio keli valkatos eiviams.
Kareiviai yra suruošti ga
Mitingų vaikyti
je kazokai sužeidė mažiausiai Jo sveikatos gana rustus.
atgaivinimui lietuvystes. Ka ir subadė ūkininkų Kazlau- buvo siunčiami Eiizavetgrabenti į Pinar dėl Rio ir Va 366 tuksta
*r.; vie da dar niekam nė nesisapna- čiunų ir jo žmpnų. Rytų juo do pulko dragūnai, bet tie
tris šimtus žmonių. ”
Pakėlus trukšmų subėgo
kariniam geležinkeliui yra nam Vilniaus
^apskri
 vo, galbūt, apie lietuvystę, du rado baisiai sukruvintu, atsisakė eiti mitingų vaikyti.
Toki žvėriški darbai palie visas garnizonas ir žandarai
ka opų įspūdį ant žmonių. ant vietos pasikėsinimo, bet pranešta, kad reikalaujamas čiui reikėsių toms moky tai jis jau savo parapijoje subadytu, sumuštu ir nu Tada pasiuntė kazokus; mi
į Tegul sau ir su Atbukinusiais pasikėsinusių nesurado, nors bus traukinys tam tikslui bi kloms išleisti 8 mik, 512 tukrengė mokyklėles skaitymo, plautomis ausimis; vyrui bu- tingų padariusiejie kareiviai
jausmais žmogus bus, jam išjieškojo visų gatvę. Na te valandų. Akivaizdoje pa-lstančių, 140 rub
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tas paaiškėja, ikad tadaiik
atstovai galės žmonių teisin
gus reikalavimus ir norus įvykdinti, gtkadąi bus įveisti
visuotinieĮie likimai ir ka
da žmonės_fia.v(i—įduotuosiuos
reikalevimus, eidami išvieno,
ištikrųjų 5§aiė& paturėti ne
vien tik žodžiais, bet ir dar
bais. Getfuoj tf pas mus da
bar niekok negalina.
Juozas Kubilius.

T Bkesdav, Pa. Kietųjų
Po too raštu yra pasirašę buvo vidutiniškai 1.6 nuoš.
atsinešė šautuvus ir kazokai kaip susidės santikiai ir pirm gavo, bet jiems nuėjus, su*
gryžę
broliai
rado
palikta
81
žmogų*.
anglių
kautynėse darbai eina
per
adynų
didesnės
negu
laiko
nedaryti
neapsvarstyto
tuojau atsitraukė.
jiems
kaimiečių
gerokai
mai

gerai;
dirba
po 7 vai. kas
1904
m.,
kuomet
ilgis
valan

ŠAULIAI. Šauliškiai be
Pirmadienį liepos 17 d. ba žingsnio.
Ant atsibuvusių susirinki* sto.
žemiai ir mažažemiai susirin dų darbo; vidutiniškai imabt, dien. Uždarbis nuo $1.00
Neseniai
įvyko
netoli
nuo
nepradėti
mų
buvo
nutarta
kę birželio 25 d., nutarė, kad yra tas pa ta Skaitlius dir iki $3.00. C- • 't
Buvo net keturi kalbėtojai.
Rygos
jų
susirėmimas
su
ka

žemė batų duodate a ne nuo bančių tose įstaigose pasidi T PrrrsyiKLD, Mąss. ViiDu kalbėtoju buvę oficierų jokio bruzdėjimo.
zokais.
Kazokai
turėjo
bėg
tramvajų
savybėn, bet nuomom Be dino 6.3 nuoš. Kasi Ink kai nos, medvilnės, geležies ir ki
papirktųjų kareivių sugautu, Vaikščiojimas
ti,
palikę
savų
du
užmuštu
motormadėl
sustraikavimo
to
dar, susirinkusiųjų buri) nų pragyvenimo daiktams tose dirbtuvėse darbai eira
bet kiti kareiviai juodu pair
6
sunkiai
sužeistus.
apsistojo
nų
ir
konduktorių
surašyta ir daugybė kitokių retailinėje pirklystėje, tai labai gerai; dirba po 8, 10
liuosavę. — Kareiviai sura
Iš
brolių
buvo
tik
viens
Streikas
reikalavimų, kurie pagerintų buvo 6.1 nuoš. aukštesnės ne valandų kasdien. Mokestis
šė vyresnybei savo reikalavi 31 d. liepos ryte,
sunkiai
sužeistas,
kuris
ne

varguolio būvį. Terp ko ki gu 1904 m.
mus. Terp ko kito reikalau tęsiasi toliaus alaus laidynė
$1.25, $1.50, >1 75. Darbų
norėdamas
apsunkinti
savo
se,
daugelyje
spaustuvių
ir
to, reikalaujama, kad butų T Carlisle, W. Va. Yra galima gauti.
jama: kad nereiktų oficiepanaikintos ,,Valstybės Da čia kastynės anglių. Darbai
rams garbės atiduoti, kad kaipkuriuose fabrikuose. Rei draugų, pats save pribaigė,
Valsčių nutarimai.
pirmto palikdama savo šau
ma” ir „Valstybės Taryba”, eina vidutiniškai; dirba po
kareivijoje tik dveji metai kalavimai ekonomiški.
dyklę geriausiam savo drau 5 d. liepos Buvo MANKU- jų gi vietoje butų sušauktas
reikėtų tarnauti, kad butų
NU valsčiaus sueiga.
Tų visos Rusijos „ Įsteigiamasai 10 vai. kas dien. Mokestis
Iš Latvijos.
gų šaudytojų.
išgabenti iš Senapylės kazo
„Volkszeitung”. dienų vyriausybės buvo įsa Seimas”, išrinktas visuotiniu, nuo $2 00 iki $3.00 už dienų.
kai, kad butų ta pati vėl su Bausminė ekspedicija gen.
kyta valsčiams išrinkti komi lygiu, tiesiu ir slaptu baisa- i Streiko nėra ir darbų galima Naujas lietuviškas laik
Orlovo pagimdė ypatingu su
gražinta durna ir tt.
gauti, gyvenimų teipgi.
raštis.
sijungimų teip vadinamų Buvusiojo Lietuvos atsto sijų, kuri apsvarstytų ir ap vi m u.
Brooklyn,
N. Y. čia yra
vo
pranešimas.
galvotų žemės dalykus. Man' 5 Donoba, Pa. Yra minkš
Iš Baltstogės, Gardino gb. ,,girinių brolių” — savo bu
Reikalavimai tie išsiųsti
rengiama išleisti naujas lie
Apie 150 našlaičių, kurių do draugystės liuosnorių šau Kaip jau žinote, 21 d. lie kunų valsčiaus vyrai, kaip atstovams Lopui ir Kubiliui. tųjų anglių kastynės, dirba
tuviškas laikraštis, už kelių
po
10,
12j
vai.
kasdien.
Mo

vienas
žmogus
nutarė
val

pos,
valstybės
durna,
carui
100 yra maži vaikai, kreipėsi lių. Tai yra ginkluoti kai
Po tais reikalavimais pasirašė
savaičių.
Vardas jo busiąs
kestis
$1.50
ant
dienos
ir
džios
liepiamosios
komisijos
į nešimo pagelbos aukoms žu miečiai nė už kų nenorinti liepiant, buvo paleista. Da
išviso 69 žmonės, prisiketinrodosi
„Pasaulė,
” ir eis tau
dynių komisijų, prašydami pasiduoti į valdžios rankas, bartinei Rusijos vyriausybei nerinkti. „Męs turime du dami, kiek tik galėdami, pa daugiau, streiko nėra. Kas
apsirūpinimo jais. Komisija ėmusiejie dalyvumų sukili netiko durna labiausiai dėlto, rnų ir lauksime kų durna nu turėti atstovus ir kovoti už nori dirbti gali rasti ten dar tiškoje, progresyviškoje pa
bų, kadangi rengiama yra kraipoje, laikraštį Įeisiąs B.
nusprendė išsiųsti našlaičius me, kurių neįveikė nė bau kad geidė permainyti visų tars” atsakė vyrai.
laisvę, šviesų ir duonų.
Vytautas, kaip rodosi geras
užsienin, jei tik jų giminės sminė kulka, nė kartuvės. dabartinį valstybės sutvar NAUJAMIESTIS, Pane IŠ PANEVĖŽIO, liepos 1 statyti kelis pa brikus.
sutiks ant to ir ten juos ati Tai yra žmonės, kurie dėka kymų: reikalavo, kad butų vėžio apskr.. Apsilankęs čia d., dūmos atstovas Juozas 5 Duluth, Mink. Yra Čia tautietis. Lietuviai norinti
duoti į visokias mokslines į- tik laimei išvengė mirties, duotos žmonėms tikrosios žemiečių viršininkas apskel Kubilius gavo tokį telegra lentų plovyklos, degtukų, pamatyti tų naujų laikraštį,
arba jį raštais pašelpti, ir jį*
s taigas. Našlaičius be tėvo bet jų gyvastis vienval kabo liuosybės, kad butų atmainy bė, kad reikių rinkti iš vals mų:
dervos dirdtavės, dokai, pa
ir motinos nutarta siųsti kaip ant plauko, pas kuriuos ti varžantiejie žmones įstaty čiaus po vienų žmogų į komi „Žemiečių vitšininkas rei dėjimas kietųjų anglių, do praplatinti, gali atsišaukti
adresu: B. Vytautas, % Ma
nieko nėra ir kurie neturi mai ir paliepimai, kad butų sijų žemės dalykams išrišti,
Amerikon.
kalauja išrinkti žmogų žemės kai geležinės rudos ir tt. Va caitis, 122 Grand st., Brook
atmainyta
pačių
durnos
rin

bet vyrai atsisakė, pasitikė
r Kur ir kokius vaikus sių ką žudyti. Jie prisiekę atdalykų komisijom Rinkti, landų darbo 8 iki 10. Mo lyn, N. J.
kimų
tvarka,
kad
kraštų
val

monyti
už
visus
prasižengi

dami
durnos atstovais. Tų
sti, nuspręs kaipkurios lab
kestis nuo $1.50 iki $2.50.
ar ne? Atsakykite.”
J. Pašalinis.
daringos įstaigos užsienyje, mus bausmininkų ir apskelbė dytų ne ištvirkusi biurokra pačių dienų jie padarė kitų Kubilius teip atsakęs: ,,Mi- Dabar reikalinga ten daily
tija,
su
skiriamaisiais
pačios
kruvinų
karę
visiems
šnipams
nutarimų:
dabartinį rusų
kurios panorės globėtis vai
nisterių komisijos niekam ne džių prie statymo namų ir tt.
E. St Louis, 111.
kais. Komisija apreiškė jau ir išdavikams, gelbėjusiems vyriausybės ministeriais, bet mokintojų atstatyti, jo vie vertos; geri aus nerinkite.” Paprasto darbo daug, kaip
Išvažiavus iš čia kn. Šlaapie tų- nusprendimų vaikų bausminiam burini laike kad ministeriai butų iš pačių ton išrinkti lietuv|. Tų nu
ve grysti ulyčias, ant geležin mui, vietinė lietuvių parapi
IŠ
KAVARSKO,
Ukmerg.
motinoms, kurių 35 jau suti ekspedicijos. Jie geriau ne žmonių atstoviu renkami ir t. tarimų naujamiestiečiai keti
apskr., tam pačiam atstovui kelių, lentų plovyklose, ant ja neturi kunigo. Dabar
ko siuntimui. Kitos nesu gu kas nebūk žino vietines t.; ypač vyriausybei netiko na siųsti Vilniaus apskričio
dokų, . farmų ir aplinkinėse
mano kų daryti, ar skirtis su sanlygas, be latviškos jokia durnos sumanymas, kuriuo mokslo globėjui. Jau yra buvo tokis atsiųstas 'telegra giriose. Mokestis nuo $2.00 rengia susirinkimus, ir taiso
mas:
si, jieškoti kito kunigo. Da
vaikais, ar ne. Pasakius su kita kalba nekalba, ir laikosi norima buvo duoti bežemiams surinkta nemažai parašų.
iki
$3.00.
Pragyvenimas
nuo
žemiečių
lis tamsuolių kelia riksmų
sirinkusiems komisijos apie mažais būriais gilumoje savo ir mažažemiams žemės, pai RAMYGALOJE, Panevfr „Reikalaujant
$3.00 iki $5.00 per savaitę. ant kun. Šlamo buk tas išva
viršininkui,
valsčiaus
vyrija
mant
jų
iš
valdžios,
caro
gi

nutarimų, visi pradėjo verk prigimtų girių, kur ant kožžio apskričio, teippat nerin
Darbininkų reikalaujama la žiuodamas juos nuskriaudė,
ti, verkė motinos ir vaikai, o no žingsnio laukia jų mirtis. minės, cerkvių, bažnyčių, ko žmogaus į tų valdžios su turi išrinkti žmogų į rengia bai daug. ■
bet teisybę sakant, tai kun.
Iš čia jie kartas nuo karto vienuolynų ir dvarininkų. manomųjų žemės dalykams mųjų apskričio žemės dalykų
net ir sųnariai komisijos.
komisijų,
kuri
nurodys,
kur
C
rystal
C
ity
,
Mo.
Rei

Šlamas jų visai nenuskriau
Norėdama
žmonių
akyse
iš

daro
savo
ekspedicijas
į
ap

Policija, vardu gen.-guber
komisijų, tik jaugiau jie nie
pirkties
savais
pinigais
žemę.
4
kalauja
daug
dailydžių
prie
dė.
Vienas toks ponassaliuniekinti
durnų
ir
parodyti
natoriaus pareikalavo nuo linkinius rumus, ganytkieko nenųiarė. Gaila. Ir ra
Meldžiamu
pasakyti,
verta
ar
statymo
stiklo
pa
briko,
vertės
ninkas
Jocis rašo 30 num.
savininkų vietinių knygynų mius, užpuldinėja ant baro buk labiau besirūpinanti ra ygaliečįamsreikė tų nesnau
neverta
riekti?
”
3 milijonų dol.
,,Keleivio”
apšmeiždamas
raštu, bėgyje 7 d. sudėti po nų, žemsargių, kazokų, dra žmonėmis, vyriausybė išleido sti, išanksto įsirūpinti gau
Kubilius
teip
atsakęs:
„Mikun.
Šlamu,
ir
E.
St. Loui’so
tokį
raštų,
kuriuo
tyčiomis
gūnų
ir
visų
tų,
kurie
turi
licijai ,,ceuzurinius” katalo
ti mokintojų. ,
•f Celsea, M a ss. Yra čia
nisterių
komisijos
nereikalin

lietuvius,
kurie
anot
jo ėsų
visai
klaidingai
buvo
aiški

gus visų knygų, kokios ran nors mažiausių susirišimų su
geležies dirbtuvės, gurbų
ČYPĘNU yALSČIUS, Pa gos. Geriau nerinkite.”
valdžia. Nereikia minėti, nami dūmos apie žemę suma
dasi pas juos.
pinykloe, staliorinės ir iškro girtuokliai, paleistuviai ir
nevėžio .apskr., durnos atsto
,L
U.
’
nymais
Atstovai,
pasipikti

kad
visas
jų
įnirtimas
virsta
Kaipkurie prisižadėjo tų
vimas anglių iš laivų. Dar tt., tuo tarpu jis pats, užsi
vui, Jujo^ui Kubiliui, tokį nu
nę
tokiu
begėdišku
vyriau

ant
tų,
kurie
gelbėjo
susekti
išpildyti, bet daugumas teip
bai visuomet eina gerai. Už dėjęs karčiamų, platina terp
siuntė nįštų:
sybės
pasielgimu
sutarė
iš

revoliucijonierius.
gi nesutiko ant to.
darbis nuo $9.00 iki $11.00 lietuvių giituoklystę, ir iš to
„Siųsdami savo atstovus
,,Giriniai broliai” puikiai leisti žmonėms paaiškinimų,
kas savaite. Prie iškrovimo netikusio savo darbo, prisi
Iš Slonimo, Gardino gub.. apsiginklavę ir pastebėtinai kaip ištikrųjų yra. Vyriau dunion žinojome, jog caro
rinkęs lietuvių dolerių daro
anglių po 30c už adynų.
valdžia nepanorės išpildyti
sybė
išrado
piktu
darbu,
kad
gerai
šaudo.
Jų
kulkos
ne

sau
gerų gyvenimų. Mat kas
18 d. liepos sudegė čia
visų musų reikalavimų, bet Karė baltveidžių su juodveir
A
leksandrijoje
,
I
nd
.
durnos
atstovai
nprėjo
paai

dirbtuvė degtukų su visomis, žino nepataikymų, o žinoji
ant svieto dedasi, girtybės
vis tikėjomės, kad jinai nors
dgiais.
Yra pabrikai stiklo ir popie- platintojas, viešai lietuvius
jai priklausančioms, triobo- mas vietų daro juos visai ne- škinti žmonėms, kurių buvo
tai pildys, kų buvo pažadėju Šilas, M o. Dėl muštynių, ros. Darbai eina gerai. Lie
mis. Gaisras pasidarė kada suimamais. Čia jie iššoka, išrinkti, tų, kų jie veikia dū
išjuokia už jų girtybę, argi
si
1905 m. spalių 17 dienos kurios davedė iki veisliškos jyklose stiklo 8 vai., o pabrimoje.
Vyriausybė
jau
senei
atlieka
savo
darbų
ir
žiūrėk,
visi darbininkai buvo prie
tai negeras pamokinimas?
manifestu. Bet miuisterių karės. Čiabuviai• negrai kuo- kuoee popieros 11 vai. dieni
darbo. Akimirkoje ugnis jau jie kur kitame krašte gi jieškojo kliaučių paleisti du
deklaracija .(raštas) aiškiai greičiausiai parduoda savo nio darbo. Užmokestis nuo Lietuviai! vietoj kų nešate sa
apėmė visas triobas ir žmonės rios. Tokiu badu jie varo rnų ir, dabar suradus kliautį,
parodė mums, jog vyriausybė savastis ir'bėga. Duota jiems $1.43 iki $4.00 ant dienos. vo dolerius karčiamininkams,
kaip tik suspėjo išbėgti. Be baimę kožnam, kas turi prie paleido.*
o paskui nuo jų girdite ap
Žmonės durna buvo paeiti ne tik neketina pildyti žmo laiko trys dienos; kuris il Streiko nėra.
pastogės ir darbo likosi 150 žastį bijotis.
šmeižimus
ir išjuokimus net
nių reikalavimų, bet begėdi giau* liks, tas gaus mušti
darbininkų. Baisus skur Apštis jų, matyt, gana di kėję ir iš ne vienos vietos du
laikraščiuose,
pašvęškite ge
T Providence, R 1. Yra
delė ir valdžiai parsieina rnos atstovai gaudavo visokių škai atsisako ir nuo savo pri Prasidėjo tas iš to, kad ne čia dirbtuvės gelumbės, med riau tuos pinigus savo pačių
das.
Suorganizuota yra komisi naudotis apydikčiais bnriais raštų su visokiais reikalavi žadų. Męs pamatėme, jog grai baisiai sumušė 9 metų, vilnių ir geležies, pabrikai apšvietimui arba paskirkite
ja dalinimui jjašelpos. Prie kovai su jais. Bet tas yra mais ir pranešimais. Tokių vyriausybė nenori pildyti nė sūnų Jameso Edlemano. Po garvežių ir vielos, teipgi pa- juos tautieškieins reikalams,
komisijos prisidėjo atstovai visiškai veltas darbas. Jie raštų nemaža būdavo rašoma vieno durnos, drauge ir žmo to, baltiejie sumušė negrukų brikas baltinimo aukeklo ir tada neturės progos jus
Pearlų ir jo motinų. Įnirti
daro savo kaip darę. Čia jie ir mums, Lietuvos atstovams. nių reikalavimo. .
visokių partijų.
tt. Darbai vilnoniuose ir šmeižti jokis šlamštas, prisi
i
Pareikalavo
durna
amnesti

mas abiejų yra didelis.
užmuša pravažiuojantį oficie- Ant visų tų raštų męs atsa
medvilniniuose pabrikuose siurbęs jūsų prakaito.
ls Pinsko, Minsko gub.. rų ar dvarininkų baronų, ten kyti negalėjome: viena, jos — vyriausybė nesutiko;
„Lietuvos” skaitytojas.
ypatingai eina gerai. Va
Kareiviai šaudo žmones.
Nedėlioję 22 d. liepos ant jie išvaiko būrį dragūnų ar trumpa buvo laiko; antra, nesutiko ji duoti žmonėms ir
landų darbo 59 vai. per sa
visų miesto gatvių buvo iš kazokų ir tt.. Pas juos yra buvo daug tokių raštų, ant žodžio, spaudos, streikų, sų- Brownbvillk, Tex. Vieti
Iš Scranton, Fa.
Mokestis $1.25 ir
statytos kareivių patrolės. ankštas susirišimas su aplin kurių ir atsakyti yra labai jungų ir susirinkimų laisvių. nėj tvirtumoj Fort Brown vaitę.
7 d. rugpiuČio pasikorė Čia
aukščiau.
Stotininkams išdalyta kara kiniais kaimo žmonėmis ir sunku (visokios namų bylos Nesutiko vyriausybė panai įgula stovi vienas batalijomis
lietuvys, Jonas Mileris, seSeattle, Wash. ir Bal- uiaus vadinosi Macaitis.
binai. Žmonės, ypač žydai, reikalui parėjus jie gauna su broliais, kaimynais ir tt.). kinti karo meto ir padidinto tautiškos kariumenės, susi
dedančios iš vienų negrų. 14 larde, Wash. darbai lentų
biivo nusigandę. Daugumas nuo jų pragyvenimui reika Tačiaus nemaža buvo ir labai sios apsargos.
Pragyveno jis Amerikoje
žydų išvažinėjo iš miesto. Iš lingus daiktus.
svarbių atsiųsta žinių, kurios Nesutiko vyriausybė liau-. š.mėn.vakare kareivių vienas plovyklose ir ant gatvių,teip apie 18 metų; senumo yra
aplinkinių miestelių ėjo teip- Tankumynuose jie turi įsi butų galima buvę suvartoti tis kišus kalėjimuosna, kotus buvo užpuolęs tūlų Evansie- gi prie namų statymo, kelių apie 50 metų, paliko pačių
nę; žmonės įpykę pareikala ir tiltų tiesimo eina gerai ir
gi neramios žinios. Tas vis taisę šėtras ir net urvus su ar žemės dalykų komisijai, ir šaudžius žmonių..
Nesutiko
vyriausybė
duoti
vo peržiūrėjimo įgulos, kad darbininkas gali gauti ten su penkiatu vaikų. Mileris
kas sunkiai atsiliepė ant vai- slaptais keliais, ’slaptus san ar teisingųjų valdžios darbų
buvo protestoniško tikėjimo,
sbos ir pramonės ir skurdas dėlius maisto, kur jiems kar ištyrimo komisijai, ar kitam ir žemės bežemiams ir maža ponia Evans galėtų surasti darbų kada tik nori. Ma iš Kauno gub., Raseinių pa
vis didinasi. Didinasi teipgi tais pristato net vynų ir alų. kuriam tikslui.
Visi šitie žemiams, kaip tat reikalauja kaltininkų. Vietoje duotis žiausia mokestis $1.75 ant vieto, Jurbarko valsčiaus,
peržiūroms dvi kompanijos dienos.
laukimas, kų rytojus paro- Pasigailėjimo jie nežino. paminėtiejie raštai, dūmų atstovai.
Smukučių kaimo. Pasikorė
Vienu
žodžiu
dabartinė
negrų stvėrėsi už karabinų ir
dis.
Jų kerštas neapsileidžia jų paleidus, yra perduoti Peter
jis stuboje ant antrų lubųj
T
C
hewton
ir
W
ampum
,
neapykantai. Vienas baro burgo advokatui St. Bytau musų vyriausybė savo pasiel apgulė miestų, leisdami į gy Pa. Čia yra anglių kastynės kokia priežastis buvo jo pa
Iš Rygos.
nas užtiko vienų jų girinių tui (Manežnyj per. d. No. gimu e* atstovais parodė vi ventojus šuvius kulkų vienų
_ Išvaikymas durnos buvo prieigų ir pradėjo juos sekti. 17). Advokatatas Bytautas sam pasauliui, jog yra di- po kitam., Mieste kilo bai ir išdirbystės akmens. Va sikorimo, nežinia; iš dalies
sutiktas mieste be didelio Už kelių dienų jis turėjo per pasižadėjo visus tuos raštus džiausųis žmonių priešinin sus sumišimas. Žmonės už- landos darbo nuo 8 iki 10 jis buvo girtuoklis, bet buvo
bruzdėjimo. Nežiūrint į tai, siskirti su gyvasčia. Jų už išskirstyti į rųšis, keno yra kas ir prispaudėjas.
sidarinėjo po namus, polioi- per dienų. Kastynėse nuo geras darbininkas, visų laikų
valdyba tuojaus gavusi žinių puolimai nustebina savo ne atsiųsti koki dokumentai —
Užtąt, męs, žemiau pasira cija užsislėpė stotyse. Ne tono moka 96c,' akmenynėse dirbo anglekasyklose ir nie
apie išvaikymų, sustiprino išpąsakytu vikrumu, bepro atgal sugrųžinti, visi gi kiti šiusieji*, gūrai atsimindami grai šaudė pusę valandos ir $1.60 ant dienos. Streiko kados nebuvo sužeistas; teip
gi jis yra atitarnavęs kareivi
sargybų.
Visi progresyvi- tiška narsa ir pastebėtinu raštai ir pranešimai bus per savo Vilniaus susivažiavimo apsisukę po kamanda sugry- nėra.
škos pakraipos laikraščiai ta šaltumu, su kokiu jie išpildo duoti Lietuvos atstovams ki atstovų žodžius, jog „g e r e- žo į kazarmes. A akomis šaudy
Scrabbo, W. Va. Yra joje ir visur sveikas išliko.
Bačių Juozas.
po sustabdyti* Visi susirin savo plianus. Neįstabu, kad tai durnai susirinkus.
8niąngyvenimo ga mų krito 1 salianininkas ir anglių kastynės; darbai eina
kimai ir suėjimai uždrr usti. jų nepasiseka sugaudyti: di Ši durna, pabuvo neilgai, lėsime aru laukti tik policistas. Daugelis žmonių vidutiniškai; dirba po 8 vai.
In New Yorko lietuvišką
Į visas apygardas ir kaimus desnė dalis žmonių jiems vos vienų įstatymų teišleido; tai apgalėję senų sunkiai sužeistų.
per dienų. Užmokestis nuo
visuomenę.
buvo išsiųsti būriai žemskių sanjaučia, kita gi dalis jų daugiau kas tokiu trumpu jų valdžių”, sveikiname
$1.25 iki $2.00 už dienų.
Įstabu
pažvelgus, kaip
ir kazokų. Išlikę nuo su bijosi ir neišdrysta juos iš laiku buvo sunku ir padary savo damoje atstovus ir lin
Šviežiai atvykusiam galima
čianykščiai
lietuviai, gyven
stabdymo laikraščiai ragino duoti.
darbų gauti
ti, nes daug buvo trukdymų kime, kad jie teippat turėtų
dami Čia ilgus metus, negalė
žmones laikytis ramiai ir Žinomas, paveizdan, tok
iš pusės vyriausybės, daug omenyje musų Vilniaus nu
laukti, kų pasakis patys žmo sai atsitikimas. „Giriniams
jo suprasti, kas jiems yra
laiko sueigaišdavo darant už tarimus ir stipriai ir tvirtai,
* Washington, D. C. Dar bai prie statymo laivų eina reikalingiausiu ir naudin
nių atstovai. Gailaus, girdi, broliams”, vienos girios, pra
klausimai dėl nekaltų žmo nepasiduodami jokioms vy binis biuras garsina atskaitų labai gerai; dirba po 10 vah
reikia atminti, kad menkai dėjus perdaug smarkauti,
giausiu; jie lygšiol nemato
nių kalėjimuose kankinimo, riausybės žabangoms, gintų apie mokestį ir valandas dar ant dienos. Mechanikai ima
žmonių reikalas, atmindami, 1
saujalei latvių nėra lemta
reikalo vienytis ir viso turi
valdyba
r./““
S™
vadyba suvarė kaimiečius
kaimiečiu, dėl be jokio teJamo sataudy. jog tuomet męs valstiečiai vi- bo
didesniuose
pabrikuose
ir
!
po
$14.00
ir
$18.00
už
dienų,
tik vienų kuopų Susi v. Liet
tati vadovaujančios roles h- trijų valsčių, kurie apsupamo, dėl tyčiomis taisomųjų
somis
savo
pajiegomis
ginsi1
pramoniškose
įstaigose
Suv.
paprasti
darbininkai
gauna
Am., o juk darbininkui žmo
k»me Rusijos viešpatystes; giri, ir Smė gaudyti. 8u^ vyriausybės, tmouių tudyrnų me valstybės durnos nepalie
Valstijų 1905 m. Iš atskai po $1.50 ant dieni
dėlto reikia būtinai laukti, (gaut, tinoma, jie nieko nesū^ir t. t. Iš šitos durnos bent čiam ybę ir laisvę,”
Streiko
gui,
ypač mums, lietuviams,
i tos pasirodo, kad mokestys nėra.
dirbant prie sunkių ir pavo-
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---------- ---------------------------tamsu ir nieko nesimato. ir merginų. Prakalbos*atsi apgavystėmis ~ sugabentus nį, rodija dabar, nežiūrint į tankiai męs žiūrime ramiai į ri jaknos ar inkstai. Sme
Kitur linksma žiūrėti, kaip buvo subatos vakare U d. žmones laiko surakintus pan neš^asakvtų skurdų, susilai tų patį kūdikį, kuris kemša į genys įgavę įspūdį smagų ar
žmonės darbuojasi ant įietu- rugpiučio miesto salėje. F. čiuose, jei jioš nenori joms kyti su oavimn pašei pos žmo Savo pilvų plyckus, keptus skaudų, siunčia per dirksnius
vilkos dirvos; dirba kituose BagoČius nuo 7 iki 10 vai. atidirbti už kelionėmMikietus; nėms dėlto, kad užlaikyti pasmirdusiuose
taukuose. žinių į širdį ir toji suskubina
paėstuose kiek galėdami vi kalbėjo apie svarbiausius rei kurie priešinasi^ tubs pliekia kokių kapeikų paskutinei, Toki plyckai yra daug pavo ar sulaiko plakimų. Daugu-,
si ir vyrai ir moterys, kad kalus; kalbėjo jis apie moks rykštėmis.... laisvoj šalyj. juodajai dienai. Tuo tarpu, jingesni žmogaus organizmui mas dar net šiųdien mano,
kada skurdas vis auga, ištek negu stabdymas laikrodžio ra kad širdis turi kų-nors bendro.
tik išblaškyti tas ūkanas lų ir darbininkiškų klausimų.
5i k
lius prašalinimui jo vis mąž telio šipuliu?
slegiančias musų tėvynę, tai Savo kalboj nurodė jis svar
su jausmais.
Ir vėl žemės drebėjimas. ta, ar geriaus sakant darosi
aukas dedami, tai protestus bumų mokslo, kų galima per
Milijonų milijonai žmonių, Iš šito, kų privedėme aukš
siųsdami prieš nevidonus jį atsiekti ir peikė tuos, kų Šiuo kartu ^ita ...nelaimė tiesiog utopišku. •
atėjusių į šitų pasaulę turėjo čiau, aišku yra, kaip labai
Kuomet dar durna gyvavo, mirti ir miršta be laiko vien sudėtingas yra organizmas
musų tautos. Waukegane, per savo nesupratimų nieki aplankė Čili, repubŲkų pie
liūdnai reikia prisipažinti, na mokslų, tiesiog laiko jį tinėje Amerikoje. -Dabartį galima buvo plačiai pasinau dėl nežinojimo kaip užsilai žmogaus abelnai, o kų jau
nieko tokio nėra. Vienok bedievyste ir nuo jo Šalinasi. nė nelaimė savo didumu už doti iš visuomeniškos pagel kyti, dėl nežinojimo kas ken besakyti apie sudėtingumų.
viltis yra, kad visgi atsibus Ragino jis šviestis, jei ne ki ima pirmų vietų po nelaimei bos šitam šakningam klausi kia jų organizmui, kas pa smegenų, kurios, gali sakyti, J
sykį ir Waukeganiečiai. Štai taip, tai nors per skaitymų. ištikusiai San h Francisko. mui. Durna, anksčiau ar vė gimdo ligas ir ardo sveikatų. dar visai yra neištirtos.
15 d. liepos mėn. susitvėrė Priminė teipgi apie revoliu Šimtai žmonių yra negyvų ir liau, be noro atskirų Jos frak Užkenkti sveikatai labai . Kad žmogaus smegenys yr. t
čia tautiška draugystė vardu cijų ir ragino neužmiršti ko milijonai dolerių vertės sa cijų, butų turėjusi tapti cen lengva; užtenka pažeisti vie neištirtos ir kad gydytoja:
„Lietuvos Sūnų” ir antrų sa vojančių už liuosybę brolių vasčių sunaikinta ant šimtų tru visuomeniško savaimo nų organizmo dalį, kad tas apie jas mažai dar težino
vo susirinkimų laikys 26 d. Lietuvoje ir sušelpti juos mylių ploto visu pakraščiu veiklumo šalies reikale initi- atsilieptų ant viso kūno. kaip jos veikia ir dėlko teip,
šio mėn., 3 vai. po pietų. nors savo aukomis, nurody Čili ir iš dalies Peru republi- nimo milijoninių minių kai Sudėtingumas žmogaus kūno privesiu skaitytojui kelis pa
Pasitikima, kad šita draugy damas kaip baisiai varžo caro kų pavyminiais drebėjimais miečių ir davimo joms pro yra labai didelis; nėra ant vyzdžius: Daugumas iš mus
stė pradės veikti ir lietuvy valdžia pavergtas tautas ir žemės buvusiais 16 d. šio me gos atsistoti ant kojų ir pa svieto tokios mašinos, kuri suvokia bile kų tuojaus nuo
stės darbus, pasekdama lietu ypatingai darbininkus ir,kad nesio. Labiausiai nukentė gerinti savo ukes nualintas turėtų tiek dalių, kiek žmo pirmo įgauto įspūdžio, kuo
būtinas reikalas yra kiekvie jo miestai: Valparaiso, An- galutinai. Dabar su išvai gaus kūnas. Vienų tik kau met visi kiti pasiekia tų pavius kitų miestų.
nam su sveiku protu rūpin des, Santiago ir ląuiųue.
kymu durnos mitinimo rūpe lų visokio pavidalo, pritai patį supratimų tik surink
L. Waukegonietis.
tis, idant tie visi varžymai Valparaiso miestas sunai stis vėl perėjo visa į rankas kytų visokiems reikalams dami faktus, dėdami juos į
Iš Taylorvl
ir prispaudimai pasibaigtų. kintas, bet ne teip daug kaip vietinės valdybos, kuri nepa- skaitosi suviršum du šimtai. krūvų ir juos iškošdami, teip
Visos tos kalbos daugumui Ande?, kurio liko vieni tik silianja vartojus senus „ištir Atskirų raumenų, judinan sakant. Bet žmogaus protui
Šitas miestelis yra visai
mažas; yra čia dvi anglių ka patiko, bet kiti daugelio griuvėsiai, didesnė gi pusė tus budus.” Biurokratams čių kūnų, yra daugiau kaip būnant dar tyrinėjamu, fak
syklos, dirbtuvių gi nėra jo daigtų nepermanė. Bet kal gyventojų, kurių skaitlius nėra atskiro mitinimo klau penki šimtai. Tie raumenys tai ir negali būti pakaktinais
kių; lietuvių yra keli tuzinai bėtojui priminus hpie socija siekė 15 tūkstančių, yra ne simo nuo politiškojo. Ba- yra maitinami nesuskaitomų teip lygiai, kaip ir daleidiPuikiausios triobos duojanti žmonės dalinami į kraujo indelių ir valdomi iš- mai. Kam, daleiskime, ka
ir dirba jie kasyklose. Mu lizmų, kad socijalizmas nėra gyvi.
Valparaiso
išgriuvo ir visa gerai manančius ir blogai tinkluotų plaukinių nervų— linys, neretai žmogžudys, ka
sų apigardos lietuviai visai teip baisus, kaip jis žmonėms
pinniemsiems dirksnių. Milijonų milijo lėjimui užsidegus, iš ravo
nesirodo su tautiškais dar- rodosi, tai kitiems lyg kad vaisbiškoji dalis miesto su- manančius;
dais ir bijosi, kad kų paau trošku pasidarė ir ėmė jie paralyžuota. Vielos į visas ,,prakilniai” duodama turėti nai kraujo kruopelių plau liuoso noro gesina ugnį ir
kauti savo kovojantiems tė krikti per dūris laukan. puses sutrukę ir visi geležin viltis numalšinimui bado kia tavo gyslomis kiekviena gelbsti nuo pražuvimo gyva
vynėje broliams; jei primeni Vienok aukų buvo surinkta keliai sustoję. Prie to visko (tikroj,o ne pernešamoj pras savotiškai; tose upėse tavo stis kitų? Arba turčiai, iš
jiems, kad musų broliai veda $9.00, kurie likosi paskirti dar dega gaisrai po visų mie mėj), autriejie gi gauna lei gyvasties — gyslose gyvena kurių priežasties tūkstančiai
kruvinų kovų su carizmu ir fondui padidinimo „Kovos” stų ir ugnagesiai neduoda dimų ,,be murmėjimų” mirti bilijonai gyvų kruopelių, žmonių tokių, kaip ir jie pa
rodos, pristigę vandens. Val iš bado. Kas gi liečiasi in vienval vedančių nepabaigtų tys, kenčia badų, stato na
Iš Cambridgeport, Mass. kad jie reikalauja pagelbos, ir revoliucijai.
5 d. šio mėn. vietinė kuo tai jie pasako tau, kad jiems Po prakalbi) atsirado pas paraiso miestas stovi ant šo teligentijos, norinčios sulyg kovų už tavo gyvastį ir svei mus prieglaudos,ligonbučius,
pelė vardu „Minutos Vyrai”, nereiklų kištis į tokius daly žmones visokios šnekos: vieni no kalnų prislinkusių prie savo išgalės ateiti pagalbon katų su jų priedais — perais. mokyklas ir tt.
parengė viešas prakalbas su kus ir jei jie neturi kų val kalbėtojui pritaria, kiti jam didžmario krašto ir lygumos, žmonėms ir atidarančios dy Šiųdien męs jau nusimano Prie tokių pat keistų ap
mieriu pajudinti savo mie gyti, tai tegul stimpu badu... užmeta nenuosaikumų, treti, pasi d arusios iš sunašų jūrių kas valgyklas baduojančiose me šiek-tiek apie gydymų, sireiškimų priklauso ir da
sto lietuvius ir patraukti Žmogus nėra gyvulys, jis ne kurie vietoj galvos, puody vilnių. Gyventojams gresia apielinkėse, tai ji visa yra ypatingai suprantame chi bartinis būdas gydymo, kęs
juos prisirašyti prie kuopos. reikalauja stipti; męs sako nes, nešioja ant savo pečių, pavojus ne tik nuo drebėji nužiūrima vietinės valdžios, rurgijų ir heretai išgelbsti- paprastai mokame gydytojui
Teipgi mieriu susirinkimo me, kad žmogus miršta. At pasakoja, kad Bagočius lie mo žemės ir ugnies,‘ bet ir pradėjus nuo uredninko iki me žmogų įuo belaikinės (imant tų po teisybei) už tai.
buvo paaiškinti žmonėms siliepti teip apie savo bro pęs griauti ir deginti bažny nuo užpludimo vilniui
gubernatoriui. Žinomas bi mirties, bet negalime sakyti, kad jis užlaiko mus sergan
apie dabartinį bruzdėjimų lius, kurie nieku nėra įsikrei- čias, mušti kunigus, naikiu-, Po pirmutiniam smarkiam blijos išsitarimas apie vargšų kad męs išgydome kožnų ligų. čiais kiek jam patinka. Ge
žmonių Maskolijoje. Susi pę tau, gali tik toki, kurie ti visokių valdžių, o įvesdinti sudrebėjimui žemės, prieplu- ir turčių gali būti permainy Anaiptol ne. (lydytojas šių rovė gydytojo priklauso ne
rinkimas buvo vedamas pir patys yra sugyvulėję. Iš anarchijų ir tt. Bet Bago- dinė vilnis užliejo krantų ir tas čia šiteip: Lengviaus dien gali tik užbėgti ligai, nuo musų sveikatos, bet nuo
mininko K. M. Liubeno. tikro, tamsumas čianykščių čius savo kalboje nieko pa daugelis laivų ligosi išmesta verbliudui perlysti per ada neduoti jai vystytis ir, kaip musų sirgimo.
Kalbėtojais buvo pakviesti lietuvių yra didelis. Jie sa našaus nepnsakė: jis neužka- ant kranto, kur dabar sudau tos ausį, negu paprastam kada pagydyti.
Senovės gadynėse žmonės
kn. Pėža ir kn. Žilinskis, bet ko, kad su jų aukomis gali biuo nė tikėjimo nė bažny žyti riogso. Vienas garlai mirtinam žmogui gauti leidi Mokslas gydymo yra labai tame buvo gudresni: jie savo
vis kiek angščiau?šitoRmiesto mų atidaryti dykų valgyklų platus. ' Tik vienos smege gydytojams mokėjo ne už sa
šis paskutinis buvo sergantis; dar kas pabėgti, bet jie nesi čios.
kiti kalbėtojai buvo Sim. Gi bijo sava valia nešti daug di Kaslink p. Bagočiaus y pa- yra išmelstas pernu6 alkstantiems žmonėms.
nys žmogaus reikalauja viso vo ligas, bet už sveikatų.
lius iš Worcester, „Keleivio” desnes aukas ir dėti jas sve tos, tai aš nuo savęs turiu krašto ir guli su prakiuru „Męs teip apsipratome bu gyvenimo jas tyrinėti, pa Pas chiniečius ir po šiai die
redaktorius Paltanavičia ir timtaučiams į kišenių, kurie pasakyti, kad jis yra geras siais šonais ir nosia įsmigusia visokiais varžymais, varžan žinti; organai jautimo, uosty nai gydytojui yra mokama
vienas vietinis A. Avižonis. paskui su apjuokiinu aprašo lietuvys ir karštas laisvės ša giliai į smiltis. Nuostoliai čiais mus kožnų žingsnį,” sa-. mo, matymo, palytėjimo ir tam tikra alga, kol žmogus
Iš moterų kalbėjo mergina laikraščiuose, kaip polende- lininkas, tik kaipo beturtis prekėms yra neapskaitomi. ko „Sieverozap.Golos,” kad skonio yra visai menkai iš sveikas yra; kada jis suser-1
_ Ona Baranauskiutė.
Šita riai gražiai sudeda miestui priverstas yra laikytis prie Ištikus katastrofai uostas visai nei neatsižiurime ant birti. Paimkime paveizdan ga, gydytojas algos nuo jo
paskutinė daug kų patarė kelis šimtus dolerių. Šitie dabartinio surėdymo, kad buvo pilnas prekių iš visų motyvų privedamų išaiškini akių plėvę (retinu), kuri ap negauna ir turi gydyti jį dy
moterims ir merginoms apie polenderiai tai yra mus lie daugiau apsišviesti ir paskui kraštų svieto, daugelis laivų mui tokių varžymų.
dengia akį; ji yra rašomos kai. Pas Egiptėnus gydyto
vedimų stubos ir ragino jas tuviai, kurie bijosi paaukau daugiau prigelbėti savo tau bnvo užkrauta turtingomis Juk, jeigu męs žiūrėtume popieros lapo storumo, bet jui mokėdavo už pirmas 4—5
vienytis, rištis į krūvų ir su ti kelis centus reikalams sa tai. (Netikime, kad Collins- krautimis. Didesnė pusė jų net nuo atžvalgps biurokrati ji susideda iš devynių atski dienas gydymo; jei po to lai
tverti kokių nors draugystę. vo tėvynės. Jiems nerupi villiečiai butų peikę Bago yra dabar ant kranto ir var jos, tai vis galėtume rasti še rų
sluogsnių.
Devintas ko ligonis nėjo geryn, tai gy
Vyrai kalbėtojai aiškino pa labas savo brolių; jie apsigin čiaus ypatų, nežinodami jos; giai galima bus juos nu šėlį nuosaikumo prašalinti sluogams tos plėvės susideda dytojas turėjo mokėti ligo
dėjimų žmonių Maskolijoje kluoja visokiais įrankiais jeigu jie to nedarė, tai rašė- traukti ant vandehs.
negeidaujamas biurokratijai iš tam tikrų lazdelių ir sku niui kol jo nepagydė. Tokia
po žiauria letena caro ir žan kaip į karę ir eina per kar- jo gyrimas yra tik tuščia Daugelis marininkų nete y patas nuo .mitinimo vei jų priėmimui1 šviesos; išsi atsinešimas ligonio prie gy
darų vergusių žmones per čiarnas pripildami sau ger rekliama: nėra reikalo pasa ko gyvasčių priepludinel vil klumo ir perduoti, atidarytas plėtimui ir susitraukimui dytojo užtikrino ligoniui
čielus šimtmečius ir nenorin kles ir jieškodami priekabių. koti tų, ko niekas neklausia. niai išmetant laivus ant kran jų organizacijijas visuome yra 'jame apie 3 milijonai greitų ir teisingų gydymų;
čių lygšiol jų paleisti išlam- Vienas toksai karžygis įėjęs į Laikraščio tikslu yra ne gy to ir pakraštys miesto aplin niškos pągelbos į rankas pa skujų ir apie 80 milijonų negabus gydytojai ir visoki
sybės ir priespaudos. Kal karčiamų reikalavo gerti, bet rimas ar peikimas ypatų, bet kas per mylias yra nuklotas šalinių ypatų; bet męs visai lazdelių. Kaip tad sudėtin apgavikai negalėjo iš gydy
bėtojai nurodė daug akyvų karčiamininkas jam nedavė, visuomeniški dalykai. Jei negyvais kūnais ir dužuliais. atsisakome suprasti, dėlko su gas ir vertas tyrinėjimo yra mo užsilaikyti ir priversti
dalyku, kuriuos girdint rei tai jis užsimanė jį apskųsti ir kas buvo kada apie Bagočių Skurdas čiliečiams yra ne- areštavimu ypatos, atidariu žmogaus kūnas. Bet jei tu buvo jieškoti kitokių užsiė
kėtų mums, lietuviams, iš atsidūrė šaltojoj.
Sudžia pasakyta neteisingo, ir jis išpasakomas. Reikia atmin sios valgyklų, užsidaro ir pa pats negali atsiduoti tyrinė mimų.
miego pabusti ir visiems iš paskui juokėsi, kad gavo pro matėsi nuskaustu, tai jis pats ti, kad ten dabar yra vidu ti valgykla. Nejaugi pati jimams, negali kų geresnio
D-ras Ą. L. Graičunas.
visų pajiegų pradėti darbuo gų gerai pasipelnyti iš kvai galėjo tų atitaisyti; jis gi turi žiemis ir šaltas oras apsunki valgykla ir yra tikra „kramo- nuveikti, tai nors pasiskai
tis visuomenės labui. Nors lo lietuvio. Bet jam kas? — tiek pajiegų, kad save patei na žmonėms padėjimų, liku la?”
tyk, kų kiti yra atradę ir kų
Aladinas.
męs negalime kuomi daugiau bile lietuviškai. Dabar vie sinti be advokatų. — Reikia siems be pastogės. Iš 150- Teip dalykams stovint jie sako apie užlaikymų svei
pagelbėti kovojantiems Lie nok yra jau net dvi lietuviš atskirti visuomeniškus daly 000 Valparaiso žmonijos spie žmoneles ištiktų neužde- katos, paaiškink tų savo vai Aladinas yra kaimietis —
ar geriaus buvo kaimiečiu. .
tuvoje broliams, tai nors kos karčiamos ir musų lietu kus nuo ypatiškųjų. Rd.). čiasi visi apie degančias trio- rėjimu provincijų laukia kams ir kaimynams.
Jis
buvo vadovu kaimiečių
prisidėdami aukomis, pini- viams linksma, kad gali jie
bas, kad susišilti ir kai-kų iš baisi ateitis, kuri vienok ca Širdis, be paliovos tuksinSkarmalius.
partijos
dūmoje. Teisybę sa
giška pagelba, kuri jiems ten išsiprašyti gerti lietuviškai,
gelbėti iš ugnies.
ro ir biurokratijos visai neap ti musų krutinėję, nėra nie kant jo įtekmė buvo net pla
teip labai reikalinga ir mais nereikalaudami mokytis tam Pranešimas C. K. R. Š.
Dėl sutrukime telegrafiš eina.
kas daugiau kaip šulinis, ap- tesnė. Jis buvo prišakyj
tui ir ginklams kovoje su tikslui angliškai.
Už gegužį, birželį ir liepos kųjų vielų gautos žinios yra
murintas
stamantriais ir darbo partijos — teip darbi
valdžia ir juodašimčiais. Jie Broliai lietuviai! atsibuski mėnesius dar iki šiolei nepa vargingos ir sulyg to, kas
tvirtais raumenimis, kuris ninkų, kaip ir kaimiečių. ’ *
nepasibijo, kad juos šaudo, te nors sykį ir pamatykite sirodė musų atskaita iš pinigų ten dedasi toliaus, visai nėra Sude|imas kūno ir padėji laisto kūnų, pasiųsdamas į
Štai dėlko jis buvo pajiega, t
mas ligonių.
karia ir tūkstančiais tremia kuomi esate — bukite žmo suaukautų revoliucijos reika žinios.
visas jo dalis šviežių ir at su kuria reikėjo skaitytis.
Vargiai rasis lietuvys, ku naujintų kraujų ir suimdaį Siberijų, Archangelsku ir nėmis ant galo, negirtuo lams. Priežasčia neišpildy------------ Tris nebūtų matęs laikrodžio; mas atgal į save senų ir neti Bet nors jis buvo kaimiečių
kitur, užtai ka i jie reikalau kliaukite, imkitėsi už skaity mo seimo nutarimo yra ta,kad
Badas Maskolijoje.
didesnė pusė jų yra, kų ne kusį. Plaučiais męs įkvepia atstovu ir kaimiečių vadovu,
ja sau laisvęs. Kalbėjo dar mo laikraščių, knygų, o pa vasaros mėnesiuose beveik
teipgi vienas iš Rygos revo- matysite, kad jums gyveni visi sųnariai C. K. R. Š. išva Iš kaimų gaunėinos^nios gali be jo apsieiti ir kai-ku- me orų; viena jo dalis — de jis nėra .typiškuoju kai
Viena, jis kalba
liucijonierių K. PaceviČia, mas bus lengvesnis ir dau- žinėjo ant vakacijų Ir tokiu kas kartas yra ^tus^snės. ris randasi, kų nusimano apie gia, reikalinga atnaujinimui miečiu.
puikiai
angliškai;
jis teipgi
neseniai pribuvęs iš tėvynės. giaus jus visi guodos.
budu susinešlmas terp pačių Maskolijų laukia tekis Sunk jo mechanizmų. Pasižiurė kraujo, yra atidalinama ten
kalba
prancūziškai
teip ge-1
Iš kalbų žmonės labai pasisųnarių komiteto kartais ne metis, kuris palikS&žpdkalyj jus į laikrodžio vidurius std^ nuo kitos dalies — angliaLietuvis.
ganėdino. Aukų viso su
tik kad yra apsunkintas, bet savęs garsius badėP* 1901 me bėtis reikia, kiek ten yra ra rugščio, nereikalingos kunui, rai, kaip ir savo prigimta ;
kalba; rodosi, kad jis kalba
rinkta $45.57. Skiriama so- Pirmos lietuviškos pra net ir visai negalimas. Pras* tus. Iš Samaros,n karktavo, telių, ašyčių, Sriubelių ir tt. ir išvaromos laukan atgal.
Paprastas žmogus, gali sa Beniaus veikmė širdies ne net itališkai. Jo dienos jau
cijalistų partijai.
kalbos Collinsvillefe, 111. linkus rugpiučiui męs vėl ga Kazaniaus, Simbifeko, flaza
nystės buvo sunkios. Jo tė
A. A nonas.
Apsilankė čia tautietis F. lėsime, tikiuosi, pradėti pri niaus gubernijų' gaunama kyti, daugiau nusimano apie buvo žinoma. Gydytojai pa vai buvo kaimiečiai — var
Bagočius, mokinys Pittsbur- derančiai dirbti išduoti at žinios viena baiserfifė mfOritų. mechanizmų laikrodžio, negu tys nežinojo, kaip kraujas gingi iki nususimo — pri- j
Iš Waiikegau, UI.
go Akademijos ir su pagelba skaitas kas mėnesis. 3čia Kaimiečiai baigia'. vflgyti apie mechanizmų — sudėji teka visame kūne. Tik 1616
Darbai pas mus eina gerai; vietinių apšviestesnių-tautie a tskaita bus už keturis mė paskutinius savč menkus iš mų savo kūno. Kų geriaus metuose gydytojas Harvey spausti skurdo ir kančių.
lietuvių yra čia apstus būre čių surengė lietuvių susirin nesius: gegužį, berželį, lie teklius ir apie rudenį lau supranti, tų geriaus ir saugo- surado ir išaiškino tų dalykų. Bet vaikiščias pergyveno.kulis nuo seniai apsigyvenusių; kimų su prakalboms. Išmė pos ir rugpiutį.
kiamas pilnas apsistojimas ji nuo sužeidimo,sugadinimo. Iki tolaik žmonės, nors jautė dikystę ir pasiūgėjęs stojo
Finansų
sekretorius,
kiti yra gana praturtę turė čius apgarsinimus žmonės at
kaimiečių ukiavimo. Vaiz Jei matai, kad neišmaningas plakimų krutinėję, bet neži prie darbo ant lauko. - Jis
Fort. J. Bagočius.
lankė vietines mokyklas ir
dami gerus darbus vielos kreipė didelę atidų, kadangi
das teip yra liūdnas, ;kad ki vaikas kiša šipulį į laikro nojo, kaip tas dedasi. Dai
pradėdamas suaugti įgavo
dirbtuvėje.
tas jiems buvo naujiena, nes Amerikoninė katorga. ti įgaliotiejie 1 žemiškųjų or džio ratelį, kad jį sulaikyti, niai ir myluočiai tikėjo, kad ambicijų ir idėjas ir jis su
Tas vien nesmagu J kad čia nebuvo buvę dar lygšiol Neapsakomi išnaudojimai ganizacijų vietoms, baimy- tai jį tuojaua subari, nes širdis yra buveine jausmų
lietuviškoji padangė pa g nins tokių susirinkimu, todėl atė žmonių yra dasileidžiami tie damiesi valandos atėjiino ru žinai, kad jis tuomi suga (vėlės). Ištikro gi širdis ne manė pastoti į kolegijų. Gy
labai apsiniaukus ir ii i i n jus laikui susirinko gerokai siant Atlanta — Birmingham dens, kada kaimiečių skur dins laikrodžio vidurius ir gali nieko abelno turėti su vuliai užėmė jį ant ūkės.
Žmonės užėmė jį pradėjus
kraštan nepažiūrėsi, ^v^ųr musų tautiečių, vyrų, moterų geležinkelį. Kompanijos su das pasieks aukščiausių laips- jis daugiaus wneis. Bet kaip jausmais, kaip lyginai netujingų darbų būtinai reika
linga turėti kokių nors atspirtį nelaimėje, kuri bile
valand^gali ištikti, Visi žį*
no, taip labai reikalingos
yra darbininkams pašelpines draugystės, o tokių męs
New Yorkiečiai, neturime.
Męs visai nepaisome apie jas
ir gyvename teip. kaip tas
tinginys, kuris anot patarlės
sako, kad stogo nėra reikalo
taisyti, jeigu nelyja, o jeigu
ima lyti, tai kaip gali ant
stogo lipti, kad šlapia. New
Yorkieėiams* ir teip pat ma
tosi: kada sveiki, tai kam
reikalinga draugystė, o kada
suserga, tai vėl nėra kaip jų
tverti.
Kam gi męs duodame save
išnaudoti kokiems lenkams
ar kenčiame dvigubų skaudė
jimų ir ligos ir bedarbės, ka
da galime susitikti ir savo
padėjimų palengvinti.
Vertėtų mums ant galo pa
matyti, kas mums yra nau
dinga ir pasirūpinti tų, kas
naudinga įvykdinti. Kaipo
naujai pribuvęs į šitų miestų
. ir nieko nepažindamas, nega
liu nieko nuveikti, bet tie,
kurie nuo seniau gyvena,
galėtų pasidarbuoti ir nu
veikti kų nors naudingo savo
aplinkinės broliams ir sau.
P. J. S.
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plėstis jo apimatai. Žmonės Sykį jis atliko didelę tarny organizacijos teip greitai,kaip griso žmonėms, iššaukė revo
liuciją 1848m.4r turėjo slėp
labiau ir labiau pradėjo jį stę advokatui, teip sau ran galima.
tis
Anglijoje. Ant susirin
Šita
grupa
buvo
svarbiau

užimti. Jis troško daugiau kiodamas trupinius naudin
Parašė Prof. Dr. M. Wllh. Meyer.
jų matyti, daugiau su jais gų žinių, kurios vėliau pasi sia dūmoje. Ji neturėjo dau kimo 184&m. gavo prisigeryVertė J. ILGAUD AS.
buvoti, nuveikti ką jiems. rodė tam didelės vertės jo gumos; dauguma priklausė ti žmonėmfe Napoleonas III,
Būt daktaru rodėsi praktiš [parlamentariškoje karjeroje. kadetams. Bet ji turėjo tokią brolėnas (tįNapdleono I ir jis
npbuvo tikros saulės, saulės spinduliai nepa
siekė žemės paviršių, neapšvietė, bet viešpa
ku ir priderančiu keliu užga Aladino dvasia per visus pajiegią mažumą, kad ji galė- neužilgo Vuvo^ išrinktas prejo
pakreipti
bile
ką
ir
žedną
ridentu.
į^l85
‘
i
;
i
_
____
m.
per
suktu

tavo
kaipi prieblanda, apitamsa. Nė viena
jo
perversmus
pasiliko
be
at

nėdinti' šitą ambiciją, telp
puolančių saulės spindulių; drauge su tuom
mą
gavo
prailginimą
laiko
rųšis
tuometinių augmenų neturėjo žiedų,
bateą.<
Jei
likimas
politiško

oro spaudimas pasimažina nuo 756—752 mi
jis pastojo į universitetą Ka- mainos. Kaip jis ėmėsi prie
kurie
.sutveriami
vien su pagelba saules švie;
tarnavinųpantJOm.,metais
vė

sios
karės
butų
lėmęs
kade

limetrų,
liepos
mėnesyj,
pasilieka
iki
764-rzaniuje. Aštuoniolikos me medicinos su tuo tik, kad ga
sos,
jos
spindulių.
Visi akmeninių anglių
766
milim.
sausio
mėnesyj;
ant
Terpžeminių
liau
buvo
visuomeniškas
bal

tų jis likosi išvytas už , abe lėtų jis gelbėti žmonėms, teip tams miuisteriją, tai kade
gadynės
augmenys
priklauso
prie žemiausios
jūrių, liepos mėnesyj, oro spaudimas lygina
jotinus palinkimus;” bet jis jis niekad neužmiršo dienose tai butų buvę valdžia, o savimas te Napoleonas III li si 760 mil.; todėl liepos mėnesyj pučia vėjas kliasos teip vadinamų Tcryptogamų, slaptaveibuvo priimtas atgal ir šiaip- savo kovos, kad yra kiti, ku darbininkiškoji grupa žmo kosi ciesoriumi Prancūzų. nuo Terpžeminių jūrių Sacharos link; prie slės, bežiedžių augmenų, kurie, paveizdan,
teip pabaigė pirmus metus rie kovojo teip sunkiai kaip nėmis, kadangi iš visko, kas Kada joi valdymas pradėjo šingai būva žiemos laike: tąsyk oro spaudi paparčiai, augina ir nokina vaisių paslėpę
medicinos kurso. Bet Ala ir jis pats, ar gal sunkiau, buvo sakyta ir daryta matyt, būti nemigusį tai jis pasirū mas ties Terpžeminėms jūrėms lygus 762 mi po lapų apačia, taigi, kiek galint apsaugoję
nuo šviesos ir prisukę labiau žemės šilumai.
dino protas buvo perdaug kadangi jų kova gal buvo jog žmonių balsas siekia ko- pino sukiršinti Prūsiją prieš lim., o ties Sacharos tirais — 764—766 mil..
Vėliau atsiranda tarpe žolių, išaugusių
Todėl žiemos laike pučia vėjas nuo Sacharos
platus, perdaug smailas, kad pralošiama, kuomet jis kas nors daugiau, kaip konstitu- prancūzus. Vokiečiai perga Terpžeminių
į
milžiniškus
medžius, ir spygliuočiai, taigi
jūrių
link.
pasilikti sukoncentruotu ant kartas žengė pirmyn. Kad cijinė monarchija. Kadetai, lėjo Prancūzus ir atėmė Se
tikri,
panašus
dabartiniams, medžiai, kurie
Čia reikia pridurti, kad jeigu prie žemės
medicinos. Ne medicina gi ir didžiausiai užimtas Aladi mat, buvo tarpininkais — daną 1870 m. Žmonės po paviršiaus teka oras, arba, kitaip sakant, užsilaikė iki feiaidienai ant žemės paviršiaus,
jam rūpėjo, bet žmonės. Jis nas visuomet turėjo liuosą centru durnos,* nors dabarti tam pralošimui 4 d. rugsėjo pučia vėjas į kokią nors šalį, tai viršuj būva nors, tiesa, kitokiose atmainose, ir kurių
studijavo mediciną dėlto,kad valandą kitiems. Naujoki- niai valdžiai šita partija buvo 1870 m. išvarė savo ciesorių teipgi oro tekėjimai, taigi — vėjai priešingi skaitlius šiądien, galima sakyti, didesnis yra
galėtų pagelbėti žmonėms. jos bruzdėjimas buvo tąsyk gana grasi ir radikališka. ir apšaukė republiką, kokia apatiniams. Teip, paveikslau, ties Sacharos negu kokių-nors kitų medžių. Lapuotų me
tirais įkaitęs oras nuo apačios smarkiai kyla džių, paveizdan, paimu, arba net tokių, ku
Jis negalėjo būti apjakusiu savo pradžioje ir Toynbee sa Kairiuoju šonu buvo Darbo ir lygšiol tebęyra. ?
į viršų ir viršuj teka šiaurių link, taigi nuo rie lapus kasmet meta, nebuvo tuomet visai.
akyvaizdoje .padėjimo žmo lė, tasis seniausias susirinki partija, o Aladinas jos pajieMilžiniškų žolynų giriose negyveno tuo
pietų; apačioj gi, kaip kalbėjome, pučia tą
r
nių aplinkui jį. Kazaniaus, mų centras, traukė minias gasyk vėjas nuo šiaurių, jis užgriebia Italiją ir met gyvūnai, jų da nebuvo ant žemės — gy
Vietines Žinios.
Samaros ir jo prisavintoji darbininkų. Aladinas jau Paklausus, ar jis skaito sa
veno vien atmainos inzektų, taigi, vuodų, va
Grekiją.
ve
socijalistu,
jis
atsakė:
tė
savo
pareigą.
Toynbee
balų ir tt. ,Ypač daug buvo tuomet teip va
gubernija Simbirsko buvo
Šiaurinėj
Afrikoj,
kaip
antaį
Kaire,
«
arti kasmetinio bado juostos. salėje jis pradėjo laikyti kas „Rimtu socijalistu, maž-daųg. — Pereitą pėtnyčią šeši va- Aleksandrijoj, būva tik šiauriniai vėjai. Ju dinamų termitų, skruzdėms panašių gyvūnų,
Aladinas matė ir negalėjo savaitė tris prakalbas iš gam- — Fabijiniu socijalistu,” pa rantai buvo išimta areštuoti rininkai žino kad vasaros laike lengviau per kurie budavoja ypatingai įdomius gyveni
savo nuomonės užlaikyti sau. tos mokslų ir kartais ketvir- sakė jis patylėjęs. Bet jis už nusikaltimus patiekime plaukti laivams iš Europos į Afriką, negu iš mus; atmainą tų gyvūnų randame da šiądien
tropiškose šalyse. Pasižiūrėję į gyvenimą ir
Net tąsyk jis pradėjo šneke- tą, draugijinio, ekonomiško dirba aptautinimui visos že dykų užkandžių. įspėk torius Afrikos į Europą. Paveikslan: žėgliniai lai gabumus skruzdėlių ir bičių, turėtume priim
vai
atplaukimui
iš
Algiero
į
Tuloną,
Prancū

ti per garsiai. Be abejonės ar istoriško turinio. Per vi mės Maskolijoje. Jis kovoja Murray susekė netikusias žu zijoj, reikalauja ant ketvirtos dalies daugiau ti, kad gyvybė norėjo pasiekti savo augščiaujis tąsyk buvo skaitomas ne- są tą laiką, nors jis to nežino- už pilną panaikinimą mirti- vis gaminant ir sušvinkusią laiko, o garlaiviai reikalauja ant dešimtos sį laipsnį inteligentijos inzektų formoje —
aptašytu ūkininko sunum.'jo pate, jis rengė save prie nės bausmės Maskolijoje. Jis mėsą laikant. 50000 žmonių dalies ilgesnio laiko. Laivus mat sulaiko ne pavidale inzektų. Bet, laikui bėgant, pasi
Kada jis atėjo prie egzami- tikro patarnavimo savo gy nesikakino nieku kitu, kaip kasdien valgo tuos dykus jūrių tekėjimai, kurie nesmarkus, bet vė rodė tas negalimu. Nors inzektų formoje ir
lio, jara pasakė, kad tas butų! venimu — Maskolijoje. Žmo- tik pilna amnestija — amne užkandžius didmiesčio kar- jas. Tie pate vėjai pučia teipgi prie šiauri pasiekė gyvybė labai augštą laipsnį, tačiaus,
pasirodė ta forma neatsakanti, pasibe reikalo.
Valdyba nu-1 gus negali Maskolijoje ilgai stija terroristams, kaip ir ki| čiamose; jos ima tuos savo nių pakrančių salų Majorkos ir Minorkos, vėliaus
rodė
negalinti
toliau vystytiesi ir jos inteli
kurie kenkia tų salų augmenims. Vėjai tie
sprendė, kad jis negali ilgiau gyventi neįgavęs didelio įti- tiems mažesniems politiš užkandžius daugiausiai iš vi pučia
gentiškumą
pralenkė
kita forma, kita šaka
teipgi grietinėj Prancūzijoj.
rykles Davidsono, 124 Illi
studijuoti.
! kėjimo į galingas paslaptines kiems nusikaltėliams.
gyvybės, kuri šiądien skaitosi vainiku arba
Nepabūgęs to Aladinas paj iegas, kurios valdo gyveIš ,,Review of Reviews.° nois gatvės. Tasai Davidsodievu viso sutvėrimo.
Passatai.
nas laiko ant rankų nuo 30
Laikui bėgant pasirodė tarpe termitų ir
paėmė šaką gamtos mokslų, nimo likimą — į pa j iegas nė
Liepos ir sausio mėnesiuose netoli ekva
iki 50 tūkstančių svarų mė toriaus yra diržas turintis vienodą šilumą kitų inzektų, mėgstančių tamsą ir suterštą
jo universitetinė karjera ne- suprantamas savo veikime,
sos, žuvies ir marinuotų val maždaug apie 25Q C. vidutiniškai, oro spau orą, ir kiti, augščiau išsivystę, pelkių gyvū
REIKALAI
buvo be sunkenybių, bet jis neišgilinamas savo gilume ir
nai, paveizdan, stegocephalai, užimanti tar
įstengė išlaikyti pusketvirtų vedančias nežinia kur. Ir Susivienijimo Lietuviu Amerikoje. gymų, kurių vaisbininkai dimas čia teipgi vienodas — 760 mil..
pą tarp amphibijų ir reptilijų. Kaip rodos,
Tame dirže oras nuolatai įšyla ir pasike tie.gyvūnai
r etų. Ant galo įvyko galu ne tik elementariškosios sro Pranešimas S.L.A. sąnariams. kaipo netikusių negali, par
išsivystė iš žuvių. Mat gyvybė
tinis išvarymas. Vienok jis vės, kurios teip vaizdžios pa Sulygšiol buvo išsibaigę S. duoti. 120 tūkstančių svarų lia nuo žemės paviršiaus augštyn. Ten jis išrėpliojo povaliai iš vandens ant sausžemio,
į dvi dali: viena teka į šiaurius, pirmiausiai, vienok, tokiose formose, kurios
išmoko daug su trimi metais čioje šalyj, bet teipgi pašali L A. ženkleliai po $1.00 ir šito maUto jis turi padėjęs pasidalina
kita
gi
į
pietus.
ir jis nei maž nesiskundė. nės, kurios, įplaukdamos į todėl, katrie staliavo negalė šaldynčje A?Bootho ir komp. ' Tokiu budu ekvatoriniškame dirže vir galėjo gyventi abiejuose elementuose — ant
žemės ir vandenyj, bet kurios išpradžių la
Davideonas
Jis tuojaus išėjo išmiestėn didžiąją srovę, neša su savim jo gauti, bet dabar yra pa prie Kųjzie
šutiniuose oro sluogsniuose yra du oro tekė biau vandenį mėgo negu sausžemp taigi, pa
Kazaniaus, kad ten dirbti pašalines pajiegas pavidale dirbta po $1.00 ir po $1.50, pardavjpėdąųias Šituos dy jimai. Po jais, prie žemės paviršiaus būva vidale teip vadinamų amfibijų. Tikrų repti
terp darbininkų. Jissuorga pavienių. Aladinas yra vie auksiniai lOk, gražus ir dru* kus uį^andjpius karčiamoms teipgi du oro tekėjimai prie to ekvatorini- lijų nebuvo da tuomet; visos šiądieninių rep
. nizavo amatines unijas. Jis nu iš tų. Žiūrint į jo gyve tesni už buvusius. Kurie no yra padaręs $100000. Bet škojo diržo — nuo šiaurių ir nuo pietų; atė tilijų formos buvo tiktai kaipi pažymėtos,
rodė svarbumą ir reikalą ap nimą nuo ankstyviausios ku- rite turėti S. L. A. ženkle kas žineę kiek jis yra tuomi jęs čia šiaurių ir nuo pietų oras įšyla ir pasi kaipi maž-daug matomos. Gyvulių kliasa,
sišviesti. Darbininkai klau dykystės, ir ypatingai į jo lius, dabar galite gauti pas žmonių Kvarks iš svieto? Su kelia augštyn, o pasikėlusio vietoj ateina vis mat, lošė tuomet labai svarbią rolę ant saus
naujas. Tose vietose kylančių ir besilei
sėsi ir džiaugėsi būti jo veda gyvenimą užsienyje, nusiste S. L. A. kasi erių po 26c,$1.00 puvę dalktaP knibždanti ini- džiančių oro tekėjimų viešpatauja tykumą, žemio, bet užtai juo pilnesnės buvo jūrės įvairių formų; Jūrių gyvūnai, galima sakyti,
mais, nors jis tuomet buvo bėti reikia pamačius, kaip ir $1.50; o tie, kurių pinigai krobąj^ne ^ik negali būti yri tai tfevčjinia ekvatoriaus diržas.
pasiekė tuomet augščiausį laipsnį, ir naujos
dar jaunas. Ant galo val rodosi net sugaišinti metai yra prisiųsti, aplaikys dabar maistu^ be^ , priešingai yra
Ateinanti prie to diržo nuo šiaurių ir kliasos jūrinių gyvūnų negalėjo jau beišsiJuk nuo pietų oro tekėjimai padaro du vėjų si vystyti. Nuo tada nepagimdė jūrės nė vie
džia užsimanė duoti jam gerą buvo prirengimu prie didelio nuo kasieriaus. Norinti gau didžiausiais ■ nuodais.
pamokslą ir suareštavo, bet darbo, kuris gali sutverti ar ti, teiksitės apsisteliuoti nu- ne sykį buvo atsitikimai, kur stemų — passatus, pučiančių pastoviai. Pas nos naujos formos savo gyvūnų, išskiriant
tatai turėtų pusti nuo šiaurių pietų link ant
paleido, pasistačius jam $500 sunaikinti imperiją.
siųsdami pinigus paminėda žmonės užvalgę tų dykų už. šiaurinio puskamuolio, o ant pietinio atbu jūrinius žinduolius, kurių prosenuoliai, kaip
rodos, kada-nors žiloj senovėj buvo sausže
parankos iki išdavimui nuo Aladinas visuomet atliko mi ar moteriškus ar vyriš kandžių, gavo skaudėjimus
lai,
taigi
nuo
pietų
šiaurių
link,
o
viršuje
mio
gyvūnais, bet nežinia iš kokios prieža
vidurių
ir
mirė,
o
kiek
tai
sprendžio. Atsižinojęs kas pripuolančią jam dalį svieto kus, nes moterims yra su
priešingai. Ištikro vienok teip butų tik tą sties buvo priversti apsipažinti labiau su
žmonių toks valgis padarė li syk, jeigu žemė įšiltų iš visų kraštų, nesisuk
jo laukia — keturi metai ka darbo, ir dalinosi ką nugijęs skersai pridėta špilkele.
vandeniu, buvo priversti vandenyj gyventi,
lėjime išskirto uždarymo, su savo kaimynais be skirtu Geistina, kad kiekvienas gas, kas žino — tūkstančiams tų aplink savo ašį. Žemės bes i su k imas nu nuo ko, žinomo, ir forma gyvūnų persikeitė.
paskui aštnoni metai ištrėmi mo tautystės ar tai Belgijoje, sąnaris S. L A. nešiotų ženk be abejonės; ir bet žmonės ei kreipia passatus ir kontrpasatus nuo jų ke Taigi, jūrės tobulino ir vystė vien žuvis, bet
mo į ledinius šiaurius Ar Prancnzijoje ar Anglijoje. lelį, kad susitfkus butų gali na ir valgo tuos dykus val lio. Važiuodami geležitfkeliu, nors trukia naujų gyvūnų neįstengė sutverti. Apart to,
changelsko gubernijos. Ten Tbksai jo buvo pobūdis; bet, ma pažinti ir paduoti drau gius. Juk, jeigu už pinigus bėga labai greitai, vagone męs nejaučiame nė imant abelnai, pasirodo, kad formos jūrių
vėjo, bet užtenka iškišti galvą per va gyvūnų, kad t. vad. jūrinė forma, pasidaro
mieste sunku yra gauti tin jokio
jam butų duota 7k. per die kaip ir daugumas maskolių, gišką ranką. *
gono langą, arba išeiti ant pliatformos, o daug greičiau panašesnė dabartinei, negu
ną ant maisto. Išveizdis jam jis turėjo gilią ir įgimtą meilę Susiv. L. A. Centr. sekret. kantį šviežią valgį, tai kaip tuojaus pajausime, kaip oras, dėl smarkaus sausžeminė forma, negu sausžemių gyvūnų
nepatiko ir jis pasprūdo per, prie savo tėvynės. Labiau
M. J. Damijonaitis. galima laukti, kad geras val vagono bėgimo, muša mums per veidą. Va formos. Šitas nesikeitimas jūrinės formos
sieną Vokietijon, bet neturė siai norėjosi jam sutraukyti
gis butų duodama dykai. gone męs nejaučiame vėjo todėl, kad esantis labai lengvai išaiškinamas, bntent, kad: gy
damas pinigų jis tuojaus at pančius vergų jo locnos ša
Nesveikatą vis tiek, kad ir jame oras bėga drauge su vagonu. Teip bū venimo sanlygos, apystovos, jūrėse mažai
va ir ant žemės. Žemė su dideliu greitumu, kiek besikeitė nuo laiko tos gadynės, kuo
sidūrė nelemtuose prietikiuo lies. Išėjus garsiam mani Red akcijos atsakymai. dykai, neapsimoka imti.
kaip
ratas, sukasi aplink savo ašį, bet met sausžemio apystovos buvo nuolatiniame
se su policija. Belgija buvo festui pereito spalių mėnesio, Pypkiui. Iš tamistoa raš — Dėl suktybių P.O.Sten- dėl tovežimo
besisukime, vėjo nebūva: oras, užklo besikeitime. Kadangi gyvenimo sanlygos
jam artymiausias kraštas iš jis buvo vienas iš pirmuti telio *negalime pasinaudoti, šiaudo banko ir kitas ban jantis visą žemės paviršių, sukasi drauge su
beveik nesikeitė arba labai mažai, tai nebu
bėgti. Brusselse jis gavo nių, ką sugrįžo. Jis nuvyko kadangi tamsta nukaityda kas, Garfield. Park Bank, žeme aplink jos ašį su tokiu jau greitumu vo nė reikalo tverti jūrėms naują kliasą,
darbą ir šiaip-teip stūmėsi Peterburgan per Suomiją. mas ypatas pamiršti pridėti 2024 W. Madison st turėjo kaip ir ta vieta, ties kuria jis yra. Žemė naujas formas, pritaikytas prie apystovų gy
per kelis mėnesius; iš čia jis Jis nuėjo tiesiog pas darbi savo tikrą pravardę ir męs uždaryti savo duris. Depo- sukasi aplink savo ašį iš vakarų rytų link, venimo.
išvažiavo į Paryžių, kur išbu ninkus ir per gruodžio strai- abejojame ar tam istos žodžiai zi toriai to banko pabūgę, kad taigi priešingai negu mums rodosi; visos jos
Bet žiūrėdami į gyvybės besi vystymą
vo visus metus. Čia jam tan ką jis buvo vienu iš vadovų. yra teisingi, ar ne. Reikia jų pinigai teipgi nežlugtų, vietos padaro pilną ratą į vieną ir tą patį lai akmeninių anglių gadynės, atitinkame ypa
ką, taigi į 24 valandas; bet neviaos vietos per
kiai ateidavo į galvą vykti į Pamatęs, kad policijos sargi visuomet šalę slapty vardžio pradėjo visi atsiimti; bankas, tą laiką padaro vienodą kelią, kaip nevieno tingai stebėtiną apsireiškimą. Mat męs at
Ameriką, ir sykį jau jam be akis jį daboja, atrado išmin padėti ir tikrą, idant redak kaip teisina jo pirmininkas, dos yra paralelės, ties kurioms tos vietos yra. randame šiądien anglis kiekvienoje žemės
juostoje — nuo toliausiai į šiaurius esančios
veik susiruošus išvažiuoti, jo tingu apleisti miestą.
cija žinoti}, kad žinia yra neištekęs ant rankų tiek pi Todėl ir greitumas besisukime ne ties visoms iki toliausiai į pietus siekiančios. Be to, at
senas darbdavis Belgijoje pa Nukeliavo į Simbirską ir semta iš tikri} versmių, ki nigų, turėjo uždaryti savo vietoms vienodas: ties ekvatorių visos žemės randame, kad visose šalyse tie-pats augme
siūlė jam gerą vietą prie ten surado savo gimines, apie taip ji negali būti sunaudo duris; sako jis vienok, kad paviršiaus vietos sukasi greičiau, juo toliau nys vystėsi; taigi, augmenys lygiai augo }>as
nuo ekvatoriaus, juo palengviau, kraštai gi
elektriškosios įstaigos, Jis kuriuos nebuvo girdėjęs per jama.
depozi toriams visi pinigai aplink žemgalius sukasi palengviausiai, jie į šiądieninį ekvatorių, kaip ir pas šiądieniuius
žemgalius. Šitas, vienok, išrodo visai ne
užėmė tą vietą ir trejus me- keleris metus. Pradėjus šne V. Zemkiul Po nužudy bus išmokėta iki centui.
tą patį laiką turi padaryti daug mažesnį ke galimu
sulyg šiądieninių gyvenimo apysto
tus gyveno gerai. Bet Bel- kėt apie rinkimus dumon, jo mui Liudviko XVI, 21 d.
lią negu kraštai gulinti prie ekvatoriaus.
—
Marė
Jara,
35
metų
am

vų.
Duokime
jeigu ir viešpatavo tuo
gija yra maža šalis. Aladi- kaimiečiai pasiūlė jam nomi sausio 1783 m. buvo išrinkta
vietos gulinčios prie ekvatoriaus, imant met ant visos sau,
žemės
tokia temperatūra kaip
žiaus
pęr
langą
iš
antro
aukš

nas ilgosi atdaromo. Belgi naciją. Jis tuojaus surengė taryba valdymui šalies; jo li
vidutiniškai perbėga į valandą laiko 316 my
šiltnamiuose,
kuri
paėjo
ne nuo saulės, bet
to
ba$flė
išmesti
rti
savo
kudilių, ties Paryžiumi gi padaro jau tik 273 my
jos sienos spaudė jį. Londo rinkimo komitetą, bet gavęs kęs sūnūs Liudvikas XVII
iš
žemės
vidurių,
vienok
visgi
reikalavo aug
užsimuštų, bet lias, o ties Vilniumi arba Kaunu —231;
nas per siaurą susmaugą van slaptą žinią, kad jį bile va nors lojalistų buvo skaitomas
menys
šiokios-tokios
saulės
šviesos,
nors gal,
vo jį Ant. Ma- prie žemgalių gi, imant patį žemgalį, besisu- tiesa, ir labai mažai; visai be šviesos negali
dens rodosi šaukė jo ir jis landą gali suimti, jis vėl pra karalium, buvo apkalintas ir bemei
kimo kelias lygus 0.
paklausė. Londone jam gy sišalino. Jis pagrįžo sosta- kalėjime pasimirė. P ra h i ne dulskį, agentas išrupinimo
Oras esantis ties Paryžiumi, jeigu jis yra augmenys nė dabar apsieiti, o, be abejonės,
darbo*,
per
kurį
ji
norėjo
venosi negeriausiai. Jis ne pilėn, bet apsinamino prie šęs garsan savo karėmis, Nalygsvarystoj, taigi jeigu vėjo nėra, ištikro ir tuomet neapsiėjo. Bet jeigu žemės ašis
gauti
darbą.
Ji
buvo
pame

atsietojo ant kojų tuojaus. sienos Suomijos ir ėjo mie polionas I, numetė tarybą ir
bėga su greitumu 273 mylių į valandą laiko. buvo tuomet teip-pat kaip šiądien, tai poliasta
vyrp
ip
darė
vyvenimą
Daleiskime, kad tas oras perėjo į Lietuvą ir riškose šalyse ir tuomet, kaip šiądien, nebu
Daug laiko prabėgo, kol jis stan tik dienoms. Būnant pasivadino save pirmuoju
sau
ir
kūdikiui
pati.
Žlugi

jo bėgimas pasiliko tas pate, taigi jis bėga vo saules šviesos per mėm sius, buvo na'ktis,
šiek-tiek įsigyveno. Skur jam čia, rinkimai atsibuvo jo konsuliu. Su jo išlaimėmis
o tas reiškia, kad ten jokiu budu negalėjo
das jo vaikiškų dienų beveik locnoj gubernijoj, ir jis pa drutėjo ir mon arabiškas val mas Stensklndo banko užken su greitumu 273 mylių į valandą laiko nuo augmenys teip augti kaip akmeninių anglių
vakarų rytų link, tuom tarpu naujoj vietoj
atsikartojo. Jei jo protas sijuto sugražintu dBmon kai dymas šalies; kada Napoleo kė josMlarbdi ir ji neteko iš žemės paviršius ir drauge su juo m oras pada gadynėj. Tačiaus atrandame geros anglies
reikalavo paaštrinimo, tai jis po atstovas. Išgirdęs šitą nas I buvo ištremtas ant sa ko gyį^nti?
ro į tokį laiką tik 231 mylią; taigi oras pra ant Spitzbergen (salos esančios arti šiaurinio
-------r
it
-i
r
—
neužilgo galėjo atsigrusti. jis tuojaus pasirūpino su los Eibes 1814 m. ant Pran
lenks žemę rytų linkui ant 42 mylių į valan žemgalio poliaus), o teipgi ir žemėje netoli
dą laiko ir,padarys tikrą vėtrą. Jeigu gi orą pietinio žemgalio poliaus, Antarktiškoj že
Tikresnis visų amatų gizas tverti partiją kaimiečių ir cūzų sosto atsisėdo Liudvikas
iš didesnių platumų, kur jis sukasi daug pa- mės juostoj. Ištiesų, šitas klausimas gana
vargiai galėjo būti randamas darbininkų. Jo gyvenimas XVIII ir po ištrėmimui Na
keblus. Ir nors męs kasžin kaip žemę suksi
visame Londone. Čia jis sy užsienyj parodė jam svarbu poleono I ant salos šv. Hele Kurie iki šiol neužsimokė lengviau, perkelti ūmai į Lietuvą, tai atsi me, visgi liksis plotai, kurie negaus per kokį
priešingai: oras tas, bėgdamas su lygiu
kį buvo darbininku aut Vik mą organizacijos. Jis surin nos jis valdė sostą iki 1828 jo užvilktas prienumeratas, tiks
kaip savoj vietoj greitumu, tai jis uepaseks laiką šviesos, visgi pasidarys ant žemės juo
torijos dokų, tai vėl žurnali ko apie save smarkiausius iš m. Po jo priešininkai roja tiems šį* „ Lietuvos” numerį su vietiniu, bėgančiu daug greičiau, jis per- stos nelygumai temperatūros, kokių, kaip
stu, ar mokytoju rusiškos rinktųjų kaimiečių kaipi ta- listų įgavo pajiegą ir pirmuo siunčiame paskutinį. Kas sistatys kaipo vėjas pučiantis iš rytų vakarų rodos, tuomet nebuvo. Taigi, pripažindami
^mai tvirtą vietą, negalime jokiu budu išai
kalbos burini oficierų. Tū rybon ir šita organizacija su ju ministeriu buvo De Vilte nenori kad „Lietuva” liktų link.
škinti tuometinių, ant žemės viešpatavusių,
Iš
tikro
toki
perėjimai
oro
iš
vienos
pa

lą laiką jis dirbo kaipo elek ragino visus kaimiečių ir le. Kilos revoliucijai 1830 sulaikyta, tegul tuojaus pri
ralelės į kitą, nuo vietos greitesnio besisuki- apystovų. Užtai jau senei manė kaip-kurie
trotechnikas. Reikalo pri darbininku atstovus skubinti m. apšauktas karaliumi buvo. siunčia prenumeratą.
mokslinčiai, kad tame laike buvo musų sau
spirtas jis pasidarė daktaru. Peterburgan sutvarkinimui Liudvikas Filippas, kuris pa A.Olše vskls, nLiet”Išleistojas
(Toliaus bus)linė sistema visai Kit<p sutvarkyta negu da-

Apsireiškimai atmosferoj Kokiu budn susitvėrė svietas ■'
arba Meteorologija.
Pagal Prof. ffojeikov’a.

mvx

Skaitytojams.

bar; tas, žinoma, buvo pirm daug šimtų mi me laike atsirado ir milžinai, teip vadinami tai kitokios išeigos jai nebuvo kaip išmokyti me tame laike ant žemės jokių juostų tempe
lijonų metų. Paveizdan, tuomet galėjo būti saurai, paveizdan: ichtyosaurai, plesiosau- lėkti reptilijas.^ Tokiu badu išsivystė tas ratūros įvairumų, tai teipgi nematyti da jo Paskutine jo valia.
musų saulinė j sistemoj kelios saulės. Šitą rai, brontoeaurai, atlantosaurai ir tt., kurie baisusis lekiojanlis driežas, kuris ištiesų tu kių žymių besimainančių meto laikų, kaip
Ligonis pasipurtė ir apsinuomonę, tiesa, negalime nė pripažinti, nė juriškoje arba oolitiškoje formacijoje pasie rėjo būti baisiausiu gyvunu tarpe tuometi tai — pavasario, vasaros, rudens ir žiemos.
nuginčyti, kadangi neturime jokių tvirtų kė augščiausį laipsnį. Visi tie gyvūnai yra nių baisių Snilžlnų. Čia-pat esąs paveik Mat tada nebuvo ant žemės jokių lapus me kutujo labiau švarku.
pamatų. Kad pirm daug šimtų milijonų kaipi tarpininkai tarp žuvių ir šiiaužikų ar slėlis parodo to baisūno skeletą. Tarpe gy- tančių augmenų, medžių, kurie yra pritaiky — Jums laikas namon, —
metų turėjo musų saulinė sistema kitokį iš- ba driežų; kaip-kurie iš jų turintis da pa vunoknno
vieno piršto afiša nago, kurio ti vien prie besimainančios temperatūros me tarė ligininkė sėdinti šalę jo
veizdį, tai tą, be abejonės, turime pripažinti, našias jūrių gelmių žuvių akims, kas aiškiai- ilgis siekė daugiu negu vieną metrą, buvo to laikuose. ' Tą patį galime pasakyti ir apie ant kranto.
turime manyti. Astronomai, tiesa, pripaži parodo, kad tuomet da nebuvo ant žemės to- lėkimo plėvę, lyginai kaip tai. matome •«šik- šiltakraujus gyvūnas, kurių pėdsakių teipgi Jis mandagiai linktelėjo
no šiądien, kad šiądieniniame stovyje gali kios Paulės šviesos, kaip šiądien, kad jurtų šnotsparnių. Tąigi, gyvūnas neturėjo tokių nerandame juriškame žemės sluogsnyje. galva, bet neatitraukė akių
^rnusų saulinė sistema kuone amžinai gyven vanduo buvo labai sudrumstas. Bet jūrių sparnų kaip ši’4^leniniai paukščiai, bet le Mat žmonės reptilijas vadina šaltakraujais,
ti. Mat dabar viešpatauja saulinėj sistemoj gelmių gyvūnais nebuvo tikrai tie milžinai, kiojo pageli lėkimo plėvės. Kaklas gyvū kas, vienok, teisybę pasakius, yra neteisybė; nuo didžiulės saulės, kuri ištokios apystovos, sanlygos, kurios gali tver nes reptilijos, kaip žinome, turi jau plau no buvo ilgokas, o galva labai didelė, pana reptilijos, paprastai, turi tokią temperatūrą palengvo, su tragišku ramu
tis kuone amžinai, kurios beveik nesimaino. čius, kuriais jie kvėpuoja oru, nors, tiesa, ši krokodilitįus galvai ir nasrai išsodyti aš kaip medega kurioje jie gyvena, kaip jų ap- mu mirė ten kaip ir jis.
Vienok žiloj-žiloj senovėj nebuvo apystovos gali išbūti ilgai ir be oro. Taigi gyvūnas, triais dantinųs. Bet kaip-kurios jų atmai lįnkė, kuri, tiesa, paprastai, daug žemesnė Anapus jūrių leidosi ji į
tokios kaip šiądien, nebuvo tokį laipsnį pa turįs plaučius, negali jokiu budu būti jūrių nos turėjo ir ilgą uodegą, kas, žinoma, pri žemės juostoj kaip šiltakraujų gyvūnų krau karaliją šešėlių, išliedama sa
siekusios. Bet prie apystovų taikosi tvarka gelmių gyvunu, bet turi gyventi augštesuiuo- davė gyvūnui da baisesnį išveisti}. Pamą jas. Vienok tropiškose šalyse gyvenančių vo purpurą amt vilnių, dan
stykite! Kaip išrodytų, kati didelis lekio- reptilijų kūno temperatūra mažai kuom ski
kokios-nors sistemos arba organizmo, užtai ir se jūrių shiogsniuose.
jantis krokodilius, lyginai kaip milžiniškas riasi nuo musų, šiltakraujų, temperatūros. gaus kalnų, su tuo pasigerė
saulinė sistema turėjo tada kitokesnį išveizd į negu dabar.
šikšnotsparnts arba pasakiškas vampyras iš Užtai toje gadynėje, kada ant žemės viešpa jimu, kuris padaro jos kas
oro
ant aukos užpultų ir ją į šnltą glėbį į- tavo aplamai tropiška temperatūra, buvo ir dieninį mirimą iškilme, gy
Jeigu norime, žinomais budais, šeip-teip
Ištiesų galėjo būti tada labai baisu visos reptilijos teip vadinamais šiltakraujais venimo švente ant žemės.
siaustų!
išaiškinti tuometinės temperatūros atmainas,
gyventi!
gyvūnais. Bet kadangi prie tam tikro tem — Kaip iškilminga ir pra
uždavusias labai daug galvos sunkumo bety
peratūros laipsnio kiaušinio baltymas susting sta tokia mirtis — kalbėjo
rinėjant žemės išsvystymą, tai nelieka nieko
sta kūne, tai tada pasibaigia ir teip vadina Douglas Lindslay. daugiau kaip manyti, kad tuomet žemės ašis
ma assimilacija arba priėmimas ir išdavimas Bet balsas šalę priminė
buvo visai kitoj vietoj ir kad žemgaliai, po
medegų, priėmimas maisto. Gyvūnai gi ne
liai, buvo į mums neprieinamus žemės plo
turinti ypatybės palaikyti pats iš savęs kūno jam:
tus. Paveizdan, jeigu šiaurinis žemgalis bu
Bukite sumaningi, tami*
šilumą virš to temperatūros laipsnio, sutingvo tuomet viduryj Chinijos, kuri da labai
sta, pasidaro nerangiais ir galų-gale visai ne- sta! Tai yra ta nesulygina
mažai ištirta ir kur ikišiol neatrasta jokių
sikrutina, apmiršta užėjus didesniam šalčiui; ma, prigavinga valanda, ku
akmeninių anglių sluogsniu, tai pietinis
toki gyvūnai įpuola į teip vadinamą žieminį rioje grožybė meta aut kran
žemgalis buvo teipgi į mums dabar nepriei
miegą. Bet tų laikų reptilijos, teip, lygi to savo auksinį apdangalą, o
namas vietas. Jeigu ištiesų teip buvo, tai
nai, kaip ir dabartinės tropiškų šalių, nieka
yra, žemgaliai iš vienos vietos kiton kilnojęSkeletas plesiosauro iš angliško diaso.
da
neįpuldavo į tokį žieminį miegą, tokių pe mirtis ■— savo tinklą.
si, keliavę, iki ant galo priėjo iki tai vietai,
l’aį'al Eraas.
rijodu nebuvo jų gyvenime, užtaigi jos ga Ligonis su vargu atsikėlė
kurioj jie yra šiądien. Keliavimas žemga
lėjo ir teip laibai milžiniškuman išsivystyti. iš vežyklinės kresės.
lių, žinoma, galėjo įvykti vien povaliai arba
Tame laike pasirodo jau ant žemės ir
Vienok, pasidarius ant žemės meto laiko at Jis žino, kad šią naktį jam
pastum ėjimai s. Pirma jau pasakėme, kad pirmutinis maitinantysis motinos pienu gy
mainoms, turėjo būtinai susitverti ir naujos reiks kosėti, bet nežino, ar
staigus pastumėjimai žemgalių gali įvykti, vūnas arba žinduolis. Ta gadynė pagimdė
gyvybės formos, galinčios pergyventi ir žie jis pamatis rytoj saulę?
būtent, nuo užkritimo kitų kosmiškų kūnų augščiausią šaką gyvybės išsivystymo ant
mą, neįpuohisios Į žieminį miegą ir šitos nauant žemės, bet teipgi gali įvykti ir nuolatinis, žemėš; skurdžiai, nežymiai pradėjo augti
Dangus ir Terpžeminės jū
palengvas keliavimas žemgalių, žemgaliai augščiausia gyvybės šaka, ir, be abejonės, nė Pterodaclyliitt.(lekioj»nUs driežiM) iš Solnhoferio grafito. jos fOHUOS, žinoma, pralenkia visas kitas
rės
apsitraukė tartum vyšrieh
.
».
M-yer.
formas.
Taigi,
šiltakraujus
gyvūnus,
žingali keliauti spirališkomis linijomis ant visos vienas nebūtų galėjęs pasakyti iš tuometinių
vais
šilkais, lyg laukiant di
...
...
...
,
duolius,
o
teipgi
ir/žmogų,
vainiką
viso
sužemės paviršiaus. Tiesa, pirm keliolikos reprezantantų augščiausių šiądieniuių gyvū
Vienok
visgi
negalėjo
nitas
baisiausias
tvėrimo,
sutvėrė
kas-kart
labiau
apsireiškiandelės iškilmės; patogus stie
t metų žmones manė, kad žemgaliai yra viena nų, žinoma, neišskiriant. ir augščiausiai išsi
tiniai, kurie stovi ant vietos visoje gamtoje, vysčiusio dabartinio žmogaus, kad jie už sutvėnmas, kokį gamta sutverė ir kurisi vi- Lį0B metų laikų permainos, pagimdytos nuo- bai stovinčių ant įkąru val
kurie nesikrutina. Vienok betyrinėjant že šimtų tūkstančių ar milijonų metų los tokią suose elementuose buvo didžiausiu plėšiku, Iatinio atSalimo žemės lukšto ir išsigiedryji- čių atsimušė ant vandens, o
mę geriau greitai pasirodė, kad nė žemgaliai didelę rolę ant žemės paviršiaus. Taigi tuo išsilaikyti ant ilgo laiko ir nors viename ele- mo atmosferos. . Kadangi, mat, žiema pada- kalnai spindinčiame žėrėji
nestovi, bet maž-daug kruta. Krutėjimą met atsirado ant žemės kelia tas suskurdusių, mente viską apvaldyti. Mat, kaip rodos, Lg mjižinU8 reptilijas beginkliais, tai viršų
ir ant visos gyvybės paėmė gyvūnai me kilo aukštyn. Douglas
žemgalių, žinoma, gali šiądien pagimdyti mažų krepšiuočių (mansupiatia); tie gyvū gamta norėjo perdaug ant sykio atsiekti, o anį
kaip
patyrimas
mokina,
negali
niekada
vieturinti
neteip baisius apsigynimo ginklus Lindslay paėmė ligininkę už
vien povaliniai žemės masų susistumimai, nai stovi ant žemiausio laipsnio žinduolių.
nas gyvūnas, užeidavęs sau daug siekinių, arba ypatybes Ir tapo valdytojais viso sutvė rankos ir lėtais žingsniais
kurie gema, paveizdan, nuo žemės drebėjimų
Žemės pluta arba augmenų karalystė nė vieno tobulai ir gerai pasiekti. Taigi,
arba vulkanų išsiveržimų; teipgi gali pagim nedaug persimainė nuo laiko akmeninių an gyvūnas su Vienu uždaviniu visada daugiau rimo.
gryžo viešbutin „Great-AlVienok kol tas visas perversmas pasida bion. ”
dyti krutėjimus žemgalių ir tektoniški žemės glių gadynės, vien buvo labiau suskurdusi. atsieks negju gyyunas su daug uždavinių.
sluogsniu besistumimai. Šiądieniniai žem Teipgi nebuvo da išsivystę žiedus turinti me Ir, kaip rodpei, lękiojanti driežai prigulėjo rė ant žemės, viduryj buvo da kita formaci Ties ville su grekiškbaja
galių besikrutinimai, kaip tapo patėmyta, džiai arba toki, kurie metų laikuose lapus prie nenusisekusių gamtos tvarinių, nes to ja, teip vadinama kreidos formacija. Sluogyra visada surišti su didumu vulkaniškų ap meta, taigi, augmenys buvo da ir tuomet be liaus ji jų rifcvystb. Kituose tvėrimo perio sniai tos gadynės susideda daugiausiai iš nu- kolonada jis užklausė:
sisėdusių mažiausių gyvūnų, teip vadinamų — Juk šičia andai pasimi
sireiškimų: juo didesni vulkaniški apsirei žiedžiais. Vienok tame laike jau nepervir- duose jie btfro bWuy ketančiai s gaivalais.
foraminiferų,
radi oi arijų ir kt., kurie plarr- rė staiga jauna mergina.
škimai, tuo didesni ir žemgalių pasikrutini- šyja augmenų karalystėj paparčiai ir jasiuVlenoVMta baisi ir negraži forma tuom- kioja jūrėse. Mat tie gyvūnai turi kalkinius — Teip, tamista. Sako,
mai. Žiloj senovėj, žinoma, buvo žemės ma klės kaip iki tol, bet jų skaitlius jau žymiai
laikinių lekuojančių gyvūnų buvo būtinai
sų besikrutinimai ir vulkaniški apsireiški sumažėjęs.
Bet užtai viešpatauja areną reikalinga ptrie sutvėrimo dabartinių oro gy ar titnaginius serdokus, lukštus, iš kurių, kad tėvas ir jaunikis nusira
žinoma, ir pasidarė tie storiejie kalkių arba minti negali.
mai kur-kas didesni negu šiądien, užtaigi spygliuočiai ir visada žaliuojanti medžiai,
buvo ir žemgaliiį pasikrutinimai daug dide pasirodo jau ir palmoe. Tačišti^, kokių-nors ventojų paukščių. Jau pirma matėme, kad kreidos sluogsniai. Tačiaus ir šiądieninis —Laimingas kūdikis! Teip
sni; kaip-kada galėjo nuo tokių apsireiški juostų paimu besi vystyme neužtinkame tuo gyvuųtiH mokinti lėkti gamta galėjo tik ant jūrių dumblas susideda daugiausiai iš minė
mų užgimti nuolatiniai, neperatįjanti žem metiniuose laikuose ant žemės: fosiliškas, paviršiaus vandens, taigi ji turėjo sutverti tų gyvūnų lukštų. Iš liekanų tos gadynės numirti.... Mylymu ir ap
verkiamu.
galių krutėjimai. Sulyg šito išaiškinimo, suakmenėjusias palmąs atrandame šiądien ir lekiojančhid g^vhrius Iš vandenyj gyvenan
butų buvę ant visų plotų žemės paviršiaus poliariškose šalyse. Vienok reikia da pami čių. Bet, kaip žinome, kovoj už būvį įgau
Ligininkė tylėjo.
visos žemės juostos; nė vienas žemės plotas nėti, kad tuomet, be abejonės, ant žemės tos ypatybės persineša ir ant tolesnių gimi
Šitame patėmijime jkamnebūtų buvęs ’ visada toje-pat juostoje; nė daug didesnė temperatūra viešpatavo negu nių, neišnyksta, užtai po valiai persikeitė lebėjo karti tužba, — nei viens
kiojanti reptilija į paukštį, į archeopteryxą.
vienas žemės plotas nebūtų buvęs visada šiądien.
nesigailės jo, „vargšo tur
Šitas
gyvūnas
yra
perėjimo
forma
nuo
repti

sniego ir ledų įslėgtas ir tokiu budu apmiręs
Bet,
apleiskime
senąją
triaso
formaciją,
lijų
į
paukščius.
Gyvūnas
turi
jau
plunk

čiaus!
”
gyvybes besivystymui. O tiesą pasakius yra ir pažiūrėkime kaip gyvūnai išsivystę augšte
snas,
bet
galva
visgi
da
panaši
driežui
ir
na
Jo
aukšta
pastovą jau su
amžinas aplinkbėgis visų gyvenimo apsirei sniame žemės sluogsnyje, juriškoje formacisrai
išsodyti
aštriais
dančiais.
Ikišiol
atra
kniubus
žemyn,
bet visame
škimų augščiausiu įstatymu, principu visoje
sta tiktai du suakmedftję gyvunTfi. Čionai
gamtoje. Ir keliavimas žemgalių ant viso
sudėjime šito nepergalėti n io,
esąs paveikslėlis parodo tą įdomų pirmutinį
žemės paviršiaus yra vienatiniu išaiškinimu
jojo
gražiuose pasijudini
paukštį.
to didžiojo klausimo, priešistoriškų tempera
muose
matėsi neužginamas
Bet jeigu gamta tvėrė tuomet jau pauk
tūros atmainų.
prakilnumas,
parodantis an
ščius, tai tas reiškia, kad atmosfera turėjo
Gal-but, kad žemgalių keliavimais išai
būti jau gryna, šviesi, nes neaiškioj atmoglą aukštos kilipes.
škinamas ir sunykimas visos gyvybės ant že
Ties viešbučio slenksčiu jis
mės po akmeninių anglių gadynės. Sluog
atsižiūrėjo.
čių, kuriame suskurdimas gyvybės apsirei
škė, pavadino mokslinčiai permisku sluok
Gražumas išnyko; vanduo
Suakmentje lapai, atrasti ant Bpitzbergcn salą.
sniu arba Firmiška formacija. Tiesa, gyvy
r»g«l fotografių, daryų paties aatoriana.
dabar gelsvas; rūmai debe
bė nesustojo vystytiesi toliau; po amfibijų
siuose subyrėjo į dulkes; kal
akmeninių anglių gadynės atsiranda ant že
galime aiškiai patėmyti, kad gyvybė jūrėse
sparčiai vystėsi. Mat ir žuvys, išsivysčiusios nai be judėjimo, liūdnai kila
mės reptilijos, t. y., šllhužikai. Tąčiaus meiš vėžių veislės turinčįų senioką ir neturinčių aukštyn terp didelių laidotu
• dis visos gyvybės kaipi nuvyto, nušalo; lygi
jokių nugarkaulių, jokių ašakų, bet vien vių, — svietas pasimirė.
nai kaip rudenyj lapai pagelsta; gamta la Ceratosaurus, milžiniškas driežas ii Juriikos formacijos.
kremzles (teip vadinamos ganoidinės žuvys),
bai skupavo su dovanomis, visa gyvybė buvo
Ateina naktis.
darėsi kas-kart panašesnės visame kūno su- — Saulė numiršta kas va
suskurdusi. Panašus visos gyvybės suskur- joje. Šitoje gadynėje atrandame didžiau
sius milžinus, paprastai, reptilijų pavidale.
budavojlme šiądieninėms žuvims., O abelnai karas, ir žemė visa gedi jos,
Tik užmesKime akį ant čia esančio paveikslė
imant, visi jūrių gyvūnai buvo jau maždaug
lio, parodantį nosiaraginį milžinišką driežą.
panašus šiądieniniams augščiausiems jūrių — šneka ligonis prie puikiai
Šitas milžinas, panėšįe, savo pavidalu, mil
gyvūnams. Bet tas juk ir galėjo teip būti, išpuošto įėjimo viešbutin,
žiniškam krepšiuočiui, turėjo, pastatytas,
nes, kaip jau pirma minėjome, apystovos ar kur paklusnus tarnai tylėda
nemažiau kaip septynis metrus arba penkis
ba sanlygos jūrėse daug mažiau nuo to mi atidaro jam tamsias du
IchtyosanruR iš angliško diaso.
vyro augščius. (Vienok kaip kurie dinosaulaiko persikeitė negu apystovos sausžemio. ris.
Pagul Owen.
rai tos formacijos pasiekia iki 70 pėdų ilgio
čia reikia nepamiršti paminėti vieno svar Daktaras Dilenas, žinovas
dimas buvo ir kątik prieš šiądieninę gadynę, ir 25 pėdų augščio). Ypač labai prasiplati
biausio apsireiškimo, padariusio labai didelį
būtent, ledu gadynėj arba glaciališkame pe- nęs yra tarpe tuomlaikinių reptilijų teip va
įspūdį ant jūrių apystovų, būtent šitą: kada džiovos, už kelių valandų iš
tapo padalyta žemė į juostas ir kada žemga ėjęs iš kambario lordo Lindsrijode. Per niškoj formacijoj, tiesa, neuž dinamas pterodactylus;'. šitas milžinas, ištie
liai užsidengė amžinu sniegu, nuo tada būti lay’o pašaukė ligininkę.
viešpatavo veik visą žemės paviršių ledai ir sų, buvo lekiojančiu smaku, nes kaip-kurie
nai turėjo būti jūrinės apystovos vienodos. — Galima pilnai tikėtis,
sniegas, vielok galime jau kaip-kur patėmy- iš jų matavo per sparnus apie 20 pėdų, o
Mat tuomet pradėjo tekėti visų jūrių dug kad ligonis išgyvens dar ne
ti ledų žymes
Mat žemės šiluma nedaleido nasrai buvo apie 4 pėdų ilgio! Mat gamta
nan sunkiausias vanduo, pasidaręs nuo vien- daugiau kaip dieną.
tuomet ledui pasidaryti net prie žemgalių, jau pirma buvo pradėjusiJr liuosą atmosferą
valinio sniego tirpimo pas žemgalius; van
karštis sunaikino besidarančius ledas. Dau apgyvendinti, sutverdama pirmutiniame, arduo turi 4° virš zero Cele, term., jią tekėjo — Ar jis daug kentės! pa
gumas mokai učių, vienok, mano, kad su- chėjiškame perijode inzektus, vabalus. Bet
skurdimas gyvybės tame žemes sluogsnyje sutverti inzektai buvo beveik nežymiais gy Archeopteryi U Solnhofen, dabar Berlyno gamtos mok- per visas jūres, žinoma, dugnan ir palaikė to klausė ligininkė.
muzfjuje.
kiu budu jūrių gelmių temperatūrą aplink — Fiziškai — mažai, mo
yra vien nudn >tinas, netikras. Mat vfetos vūnais, buvo maži ir negalėjo pasiekti augZUtel, P.lMosoologta.
visą žemę ant vienodo laipsnio. Taigi, nuo rališkai — daug, — atsakė
kur daryti tym.ėjimai gal-but buvo tuomet štesnį laipsnį, negalėjo užviešpatauti atmo
to laiko nėra jūrių gelmėse jokių temperatū daktaras, buklus psichologas,
arti vieno ar ki o žemgalio, taigi ten buvo sferą galutinai. Užtai, norėdama, viską tve
visai kitokia temperatūra, daug žemesnė, rianti gamta, ir atmosferą apgyvendinti di sferoj, paveftdanTmigloj, negali jokie pauk- ,ros j uostų,-kokių, gal, nė pirma nebuvo^ vi — nuo tūlo laiko jis apimtas
gerai lefciotH jis galėtų greitai į nepatė- (sur viešpatauja vienoda temperatūra. Už
užtai suskurdo ir gyvybė. Bet kitose vieto desniais gyvūnais, padarė kaipi šuolį. Gam štiš
mytus
daiktus užsimušti. Taigi visos a py* tai
. turime tikrą pamatą manyti, kad ledai ir senti mentališko nesmagumo,
se to-pat sluogsD o gal nėra gyvybė suskur ta sutvėrė tokį gyvūną, kuris galėtų, gyventi stovos gamtoje
ą^|inasi jau maždaug šiądie- sniegas
į
visuose
trijuose
elementuose,
kuris
butų
ge

užsidėjo ant žemės polių ne vėliau kuris, teisybė, neretai atsi
dusi, gal vystėsi t»n labai sparčiai, žinoma,
ninėms apystovoms. Abelnai imant, yra vi kaip kreidinėj formacijoj, per ką ir mažai tinka pas tokius ligonius.
ras
plaukikas
vandenyj,
geras
šliaužikas
ant
tas reikalinga da ityrti.
sos tuometinės apystovos panašioms šiątileni
Su permiškuoju sluogsniu arba forma žemės ir geras lekiotojas ore. Jeigu mat di nėms, bet jJIvidlttai gyvūnų, imant pavienis, ,kiek atsimainė nuo tada jūrių gyvūnų vei Miss Mary, padarykite viską,
formos jūrių gyvūnų. Daugumas mok ką galėsite dėl nušvietimo jo
cija pasibaigia teip vadinamas paleozoiškas delis gy vūnas mokinosi lėkti, tai jis turėjo skiriasi da labai nuo šiądieniuių gyvūnų for- slės,
;
būti
teipgi
gerai
apsipažinęs
su
vandeniu.
slinčių
mena, kad jūrių gelmėse yra da už paskutinių valandų, — tai
peri jodas arba era ii su teip vadinsima triaso
mų, formos nėra organiškai teip augštai išsi- 1
kaip-kurie milžinai kreidinės gadynės. yra vienintelė mielaširdystė,
formacija prasideda mesozoiškas perijodas. Nes jeigu gyvūnas mėgintų lekioti ant že vysčiusios. Šitoje juriškoje gadynėje teipgi silikę
i
to, yra paąirodymas didžiosios jūrių
Apatiniuose sluogsiiiuose šitos formacijos mės ir pirmutiniai mėginimai nenusisektų, tapo atrasta liekanos suskurdusių žinduolių; Sulyg
'
tai
puldamas
galėtų
užsimušti
tokia
sunkus
gyvatės
ne vien fantazijos išmislu. Be to kokią męs galime dar jam
yra teipgi gyvybė da labai suskurdusi, vie
taigi
žinduoliai
da
nebuvo
išsivystę,
arba
la

nok galime matyti jau aiškias žymes spar kūnas. Juk ir žmonės, daranti mėginimus bai mažai. Teipgi neatrandame tame žemes (yra veik visi patėmyjimai, aprašymai pasiro parodyti.
to baisūno labai vienodi, panašus vie — Ką aš galiu padaryti dėl
taus gyvybės besi vystymo. Ir abiejuose su orlaiviais, daro juos dažniausiai virš van sluogsnyje jokių pėdsakių lapuotų medžių dymo
]
nas
kjtam,
kas teipgi duoda pamatą manyti, jo?
dens,
nes
jeigu
nenusisektų
ir
nukristų,
tai
augštesniuoee eluogsn.i.oFe tridalinės forma
ir žydinčių augmenų.
kad
ištiesų
šiądieninėse jūrių gelmėse gyve — O, tamista esi moteris,
visgi
į
vandenį,
nupuolę,
ne
teip
greit
užsi

cijos, dėžinėje kalkėje ir keupere, atranda
Kaip matome iš vietų, kuriose tyrinėji- ,na rųšis tų milžiniškųjų reptilijų, užsilikū- o prie
muštų
negu
į
žemę.
Užtai,
norėdama
gamta
ligonio visos moterys
me pėdsakius labai spartaus gyvybės besiyy- sutverti paukščius, kadangi iki tol buvo vien mai daryti, viešpatavo tuomet ant žemės lypastoja
motinomis ir atranda
(Toliaus
bus.)
stymo. Ypač labai augo tuomet reptilijas: [teptilijoe
augščiausiais gyvūnais ant žemės, jgi, tropiška temperatūra. O kaip neatranda-j
jų atmainos, skaitlius in kūno apėmis. la-

| 15 d. šio mėm Maskolijos
žodžius palengvinimui kan kui apėmė jį silpnumas, lyg Ant rytojaus lordas Linds| Nagrinėjimais suokalbio J ed v y g a. Jeigu myIII VYK8NI8.
čių. Man čion nėra ką tamistą nuo priepludžio laimės, ir jis lay priėmė keletą svečių. Va revoliucijinfirt gėralai brūz ant didkunigaikščio Nikalo- lės jį, be abejonės!
Tie patys ir Leiba.
♦
mokinti.
puolė aukštieninkas, bet pa kare Mary’ei priėjus prie jo džia! pradėjo* vej^ti visuose jaus NikolajeviČio parodė,
Baironas. Teip
Leiba
(įkiša
galvą per
Užsimąsčiusi gryžo ji kam sigriebė ranką jaunos moters lovos, jis prašneko prigesu kraštuose viešpatijos, matyt kad iš 96 karabinų šauta riesi tu. •
duris, guviai juokdamasi
tikrtf,
pliano ar kulkomis. Pirma atsitikimo
—, o tam
---- t—
y ----------barin ligonio, kuris buvo iš ir pridėjo ją prie savo lupų, siu balsu, jau atėjusiu iš ano.-sulyg
J e d v y g a (išdidžiai). klausia): Ką nori už ver
rėdytas kuone su kunigaikš su džiaugsmu šnabždėdamas: svieto, apie ateitę ir tik apie Muoto ženklo; labiausiai bruz su dikkunigaikščiu du šen- Aš atsakau už savo dukterį!
šius? Labą rytą!
tišku patogumu.
— Dėkui, dėkui.... Ma ateitę, — apie namus ant dėjimas apsireiškė Lenkijos sacijiški atsitikimai buvo.
Elzė (pasišiaušusi). Teip,
kranto, kur jiedu apsigyven- miestuose ii ypatingai Var- Keletas kareivių Baltųjų jū
Visur kvapsningi žolynai, ry!....
teip
jis ir sakė. Veršiais jis .
II VYK8NIS.
sę jam pasveikus ir jai ište šavoj, bet žinios tą patį pra rių pulko pasislėpę šaudė į
kaip girios, teip ir daržo bu
vadina
musų jaučius.
neša iš Samaros, Ufos, Jal vieną savo oficierų; paoficieTie patys ir Elzš.
vo jame.
Kamerdinieriui išryto įė kėjus už jo.
(Daironas
ir Jadvyga juo
Ji lenkiasi ant lovos, kur jus kambarin, jo ponas ne Krūtinė jo kilnojosi sun tos, Kijevo sir, kitų kraštų. ris, kuria susekė tą suokalbį Elzė (prastą kartūninę kiasi nuodširdžiai. ■ Elzė papasmerktasis guli su uždary kantriai sėdėjo jau lovoje ir kiai, bet jis neatjautė kentė Varšavoje pelicijautus ir ka likosi nugalabintas.
jekę apsivilkusi ir su balta pykusi uždaro duris, už ku
reivius mėčiojo ' kaip zui
toms akimis. Teip, aut kak kuogreičiausiai laukė atsikel jimo.
prikyšte, įbėga sujudinta). rių stovi Leiba).
Kažin kas šviečiančio gulė kius, žudytojai mažais bū | Bulgarijoje kilo dideli Ne, ne, ne, ne!
tos jam mirties šešėlis.
ti.
J e d v y g a. PartapijoEnergiška nosis suplonė- Pakėlė užlaidas ir didelė jo ant šito besužiningo my riais išeidami daugiausiai subruzdimai prieš grekus.
D a i r o n a s.
Štai ta nas yra apdulkėjęs. Ar tu
suspėjo pabėgti ir pasislėpti. Mieste Ahiolu, grekai susirė dvasė, kuri vis sako ne.
jus, bekraujės lupos išlengvo saulė, kurią jis vakar matė rio.... /
Suareštuota tik 10 ypatų įsi mė dėl savo apsigynimo kru Elzė (su giliausia neapi- užmiršai dulkes nušluostyti? •
Per
langą,
atsivėrusį
į
be

sudėtos mazgu, o ilgi skruo su tragiškumu mirštant, vėl
(Elzė šluosto dulkes).
švęntė savo prisikėlimą anot kraštį žvaigždinį skliautą li veržusių į karčiamą užmušti viname mušyj su bulgarais, kanta). Ne, ne, ne, ne! To
stai šešėli no veidus.
D a i n o r a s. Vaikeli tu
Ji užtraukė sunkias užlai jo, įsiskverbė kambarin ir ap gininkė jautė prisiartinimL kareivį; užmušta 20 žmonių, padegusiais miestą iš visų kia žydpalaikis!
mano,
aš tariausi, kad čia ei
das, sumažino šviesą lempos siautė jį pilnomis gyvybės to baisaus, švento, bė palio o sužeistų daugiau kaip tiek. kampų. Apmalšino besimu J e d v y g a (įstabi nta).
nasi
apie
kas-žin kokią pikta
Lodziuje 6 kareiviai, 3 poli- šančius tik atėjusi kariume- Ką?
vos ateinančio ant Žemės.
pasiėmė į rankas maldakny malonėmis.
darystę,
o
čia daugiau* nėra
gę ir atsisėdo ant kėdės bu Jis leido save rūpestingai Ji pasilenkė ant mirštan cistai ir kapitono policijos nė iš Burgąs. Ruščiukė bul D a i n o r a s. Kas?
aprengti, gardžiai papusry čio, pasimeldė už jį ir su die- pati buvo sužeisti explioda- garai užpuolė urmu ant kon- E 1 z ė (perpykusi). O,tai nieko, kaip kad tik Leiba de
dėti per naktį.
rina jaučius.
Jis atidarė akis ir seka jo čiavo,kaip sveikstantis ligonis votomu prispaudė savo lupas vusios bombos policijos sto suliato, bet juos atmušė su tiktai žydai teip gali!
Leiba (vėl į vidurį žiū
tyje; 2 kareiviai ir 2 terori dideliais nuostoliais.
ir atėjus daktarui Dilenui, prie jo lupų.
sios žvilgius.
J e d v y g a. Dėl meilės
rėdamas). Nu? Kaip bran
~ Ji manė....
stai likosi užmušti. RadoHarmoniški judėjimai tos jis pakilo jį pasitikti.
Dievo, kas-gi atsitiko?"
gus
veršiukai? (įeina, patar| Kuboje susekė suokalbį Elzė (pasjklysdama).Ne,
moters — tartum muzika Jo — O, man šį rytą daug ge — Vargše, bučiuoju aš ta miuj mesta bomba į polici
nus).
Juk mergina mfine
vyje visas žmonijos kan jos stotį užmušė kapitono ant gyvasties pirmininko tokia jautis! - Musų gražus
riau.
akims.
malda vojo.
pačią ir vaiką. Vloclavke Palmes. Valstybė ėmėsi kuo- žydai teip sublogiuti!
Jam tankiai rodėsi, kad dė Iš mandagumo daktaras ne čias!. ...
ka jos buvimui su juo jis ne parodė nusistebėjimo. Jis Jis sudėjo akis nuo pasigė policijos viršininkas likosi didžiausio atsargumo, ruminė D a i r o u a p. Musų gra Elzė (pati sau). Mergi
na! Kaip tai tie žmonės yra
sužeistas.
Plocke
davus sargyba padvigubinta; išdo žus žydai?
pasiduoda ligai.
leido jam išvažiuoti ant va rėtino sužinomo....
lipšnus!
Blyškus rytas apreiškė sa ženklą ant visų gatvių poli valdyba saugojama kareivių.
Penki mėnesiai josios pri landos ant saulės.
Elzė (apmaudinga). Mu
žiūrėjimo buvo jam kuoge- Jauna ligininkė užraudo, ve pasikėlimu vėjo. Douglas cija likosi užpulta ir keli yra Policija sumobilizavo visas sų gražus jaučiai! O tokia Leiba. Sakyk-gi tamista, Dairone, kiek nori už
pajiegas. Pryšakyj suokal žydpalaikis!
pamačiusi akis, su kokiomis Lindslay daugiau neišbudo. sužeisti.
riausi.
veršiukus? Aš juos tariuosi
Prasklėsdamas užrašus lor Geležinkelis terp Samaros bio esąs sūnūs garsaus revoValandos bėgo....
sutiko ją Douglas Lindslay,
Daironas.
Vaikeli
Vidunaktėj ligonis staiga atėjus jai pas jį, — ji tartum do Lindslay, daduotus ir pa •ir Zlatousto pastatytas į ka čijonieriaus Kalixto Gardo. mano, dabar man per daug pirksęs. Daironas. Turėsi to
pašoko ir susirietė nuo prasi- uždėjo ant savęs didelę,’ sun tikrintus parašu jo pirma rės padėjimą dėl skaitlingų
marga. Kas atsitiko?
liaus
eiti, Leibuti, nes aš
| Išganymo Armija Angli-. • Elzė. O, tas žydpalai
• tęsusio pagavimo kosulio.
kią atsakomybę. Ji norėjo mirimo, notaras apgarsino užpuolimų ant traukinių.
Ligininkė prilaikė jį. kalbėti su juo teip, kaip tą prie liudininkų, kad velionis Du toki užpuolimai įvyko joje padarė svarbią sutartį kis! Galima myriop prisi- veršių neturiu.
Smarkus kliksmas skambėjo syk, bet kad ji užraudo, tai įstatymišku budu panaikino ties Ufa. Revoliucijonieriai su Kanados valdžia. Per tris pykti — musų gražus, dideli, Leiba. Nu, juk ten jie
bėginėja (rodo per langą).
tartum šauksmas besiarti-: jis priėmė tą už susirūpinimą savo pirmus užrašus, sulyg su pagelba bombų ardė kra- ateinančius mėnesius dova keturmečiai jaučiai.
nančio myrio. Jis atkrito ir pažiurėjo į ją su neatlei kurių visi jo turtai buvo pa sos vagonus ir piešė siunti nai bus pervežta iš Londono Daironas (piktokas). Aš šneku apie anuos — uk,
aukštieninkas ir užkriokė.
džiamu prašymu, lyg kad pri liekami naudai beturčių ir nius; laimikis vieno iš tų už į į Kanadą 25 tūkstančiai be Arimininkai jaučiai? Ar jie kaip jie šokinėja! Tai j ak
darbių darbininkų. Juos iš- pabėgo, ar kas ten pasida ir džiaugsmas ima, kaip jie
Ji norėjo skambyt, šauktis menančiu apie vakarykščią sergančių visame valsčiuje. puolimų išneša 15000 rb.
teip gali šokinėt; per daug
dalysę po įvairius miestus, rė?
pagelbon. Bet prisakmiugu išpažintį spiriančiu ją patvir Jis atplėšė užpečėtytą laiš
| Sulyg privatiškų žinių kur matysis jiems koks užsi Elzė. Ne, penimiai jau lašinių jiems ant šonkaulių
ką ir perskaitė:
gestu nusiminimo jis sulaikė tinti žodį darbu.
nėra, nė mėsos ant kaulų ne
atėjusių
į Peterburgą 14 d. ėmimas.
ją nuo to. Kam? Ji paklau — Mary!
„Aš paskiria paveldėja vi
čiai, nuo kurių aš ant žiemos
perdaug — nu, tai bet kas,
sė. Jis nenorėjo turėti liudi Nerasdama žodžių ji nusi so mano turto .moterį, kuri š. mėn. iš Tellerarto, tai pil
turiu gauti kailinius.
jeiga
ką ant tų veršių aš ir
| Prancūzų vyskupai pa Daironas. Ką, kaili
ninkus savo kovai su mirtim, juokė ir teip kaip pirm to mane myli, Mary Sullivan, ni pirmeiviški reikalavimai
toli pereina ’ Tefortnas teikia siuntė popiežiui laišką, ku nius nuo jaučių? Berots tai jrakiščiau!
— teip buvo padoriau.
mano mylimą.”
buvo maloni.
Daironas (prie lango
Jo pirštai Čiupinėjo užklo- Jis nusiėmė plosčių ir išsi Nusistebėjimas apsireiškė mas valdžios^. S iii e reikala riame užtikrina jp kad pasi butų visai kas naujo!
prieidamas).
Veršių? aš tik
rengę
yra
,,
kentėti
kentėji

dę su menka išgale, tartam tiesė smagiai ratuose, lyg kad pas visus ant vei|dų ir akys vimai apima*‘gftltrtiną panai
Elzė. Ne, lapinius kai
norėdami nusitverti už gę norėdamas pralenkti pasvei visų sužiuro į jauną ligininkę kinimą visokios ,(ikros galy mus” dėl bažnyčios ir kovo linius, kada matutė gerai nematau.
čionbės šacho, paliekant jam tik sią su Prancūzų valdžia, pri parduos jaučias; ir tas juosi Leiba. Nu, ogi
stančios gyvasties.
kimą ir savo tvirtumu nu anglę. *
°
link
jie
dabar
zyloja,
tie
jau
ėmusią
įstatymą
apie
atsky

Retkalatfjama net
Akys ligonio atsidarė su stumti mirtį.
Ji pakilo, baisiai išblyšku vardą.
teip niekina, teip niekina,
tukai
—
jaučia
veršiai,
tikrai
rimą
valdžios
nuo
bažnyčios.
dėkingu sužinomu ir tyliai Važiavo jie maža risčia bul si. Jai niekuomet neparėjo mnaikinti 4uipž> r vadi namą
kad nė šuo nuo jų neimtų
sakant.
per jo veidus nuriedėjo sun varu.
į galvą apie šitą išeigą josios .dieviškąją tiesą,” ant ku
kąsnelio duonos. O, to
|
Revoliucijonieriai
įsiver

• Daironas (juokdama
rios jo valdžia yra remiama.
kios ašaros.... Paskutinės Diena buvo viena iš tų va susimylingo pasielgimo,
nieks kits negali padaryti,nė
žė
į
vienuolyną
Aleksandro
si).
Ketvergius penimius
aša ros.
sario dienų, kuomet pat^ Ji paėmė užrašą iš rankų Sakoma, kad tautiškoji tary
joks krikščionis!
tfeviškio,
nušovė
archimanjaučius vadini veršiais? Lei
Ji niekuomet nebuvo ma oras
tarytum
perimtas notaro, perskaitė jį ir, atsi ba yra kompetentiška viso
J e d v y g a. Bet-gi Elbuti, pagal analiogiją aš ir
čiusi jį verkiant. Jis pažiu džiaugsmu; mimozos aplin sukus į atstovus įstatymų, kiems reikalams valstybės. ritą ir išnešė 300000 rb. pi zut!
nigais
Ir
brangius
daiktus.
tave
dar turėčiau pavadinti
rėjo į ją.
kui šlama, palmos džiaugs perplešė jį pusiau, sakyda Terp reikalavimų yra pilna
*
•
Daironas. Ar ant ga
—
vaiku.
Bet su vaiku nėra
— Mary, sese, sunku gi mingai skečia savo viršūnes ma:
amnestija ir liuosybė spau
lo aš išgirsiu, kas ten su tais
|
Namuose
Pobiedonoscevo
galima prekiauti, dėlto ke
mirti be ko-nors, kas mus my ir tyli jura šnabžda žmonėms „Atleiskite, tamistos, tik dos.
?eterburge atrado vėl bombą jaučiais yra?
liauk toliaus, mudu šiądien
lėtų .... Vienų-vionam.... pažadus.
pirmi užrašai lordo Lindslay
Elzė. Aš buvau arkli
po
lova.
Iš
tos
priežasties
netiksiva
(ima laikraštį).
Vienų-vienam....
Senelė pasiūlė jiems gurbe yra įstatymiški. Jo paskuti | Maskvoje atsibuvo tardėje ir daviau kąsnelį duo
areštavo
visą
tarniją,
o
PoL
e
i
b
a.
Na, aš tik pasi
Tartum atbalsį šito klausi pinavijų.*’
nis užrašas sako: „Aš palieku tuvės cenrališkošios komisi
nos bėrukui — tik žiūrėk, tė
biedonoscevas
persikėlė
į
ki

klausti galiu, ką nori už T
mo ligininkė girdėjo savyje — Pirkite
Joe atneša savo tartus moteriai, kuri jos parlamentariškos frakci tus namus. >
ti, bėrukas raiši dešinėja už
juos?
(Įkiša raukas į kišenę
meldimą daktaro:
laimę.
mane myli.” Jis numirė lai jos kadetų. Ant susirinki
pakaline koja.
ir
paskambina
pinigus).
,,Palinksminkite jo pasku Jis ištuštino gurbą Mary’ei mingas,—aš atlyginta, bet.... mo to pasirodė,! kad kadetai
Daironas. Teip?
Į Mohilevo gubernijoj nuo
Daironas (pučia ty
tines valandas.... Iš pasi ant kelių. Jauna mergina aš jo niekuomet nemylėjau!” atsižadėjo revčliucijinės tak
Elzė. Jis paniro, męs
rugsėjo mėn. pereitų metų
kiai
durnus cigaro, nepadėda
gailėjimo. ...”
atžėrė gėles.
tikos, vienok laikysiąs! užgy- 260 tūkstančių gyventojų, jam sausgyslę turėsime trauk
mas
laikraščio). 300 markių
Ir ji tarė:
rimų Viborge.
Šalininkai ypatingai kaimiečių perėjo į ti, kitaip nepas veiks, gali
— Ne, tamista, nereikia
už
kožną
veršį.
— Argi manęs čia nėra?
teip.... tie teip....
toliaus gins savo principus, katalikų tikėjimą, pamesdam i man tikėti.
Elzė. Labai, labai ma
— Tamista! O, tamista!— Jis pabalo.
kuriuos stengėsi jie įkūnyti
J e d v y g a (nekantri).
žai! (nori eiti laukan, ir iš
tarė jis sujudęs,* lyg kad at- — Nevadinkite manęs dau ' | Peterburge 15 d. šio mė durnoje ir pripažino geistinu stačiatikystę.
Tai kitu sykiu. Nugis sa
dulkinti dulkėtą skudurą).
gydams. — Teip, tamista giau ,,tamista,” Mary.
nesio kilo didelis įnirtimas tuos projektus praplatinti.
Londono biržėje ėmė kyk mums savo pasaką apie
J e d v y g a. Paimk drau
prižiūrite manęs gerai, tamiNenoroms pažiurėjo ji su žmonių visų luomų už bruta- Toliaus nutarė ruoštis tuo- šnekėt, kad Belgijos kara jaučius.
sta esi maloni, man tankiai nusistebėjimu. lišką gvardijos pasielgimą jaus prie naujų rinkimų, kad lius Leopoldas susidėjo su Elzė. Teip — ir aš bė ge sudynūs (Elzė išeina su
rodosi, kad šalę tamistos aš — Niekas manęs daugiau su mergina Smirnov. Jiems jų sąnariai taptų vėl išrinkti, Rockefelleriu tiesimui gele rukui nunešiau duonos, ir sudynais).
Leiba (trumpai juokia
esiu kaipi šeimyniškame ra nevadina Douglas.
mat gatve praeinant, ji sto ir agituoti už visuomenišką žinkelio Afrikos valdyboje Šlekys išleido jaučius, ir tie
si). 100 markių aš beveik
te, bet aš žinau, kad paskuti Jis po gėlėmis paėmė jos vėdama šalę su savo drauge balsavimą.
maurodami spruko per kūtę
Kongo.
siūlyčiau.
ni savo ligonį tamista pri ranką.
juokais pasakė, kad „jie teip
(išdydžiai) lyg kad liūtai!
Daironas. Aš tam ti
žiūrėjai su tokia jau rupes- Ji sudrebėjo nuo dasilytė- linksmi lyg kad Port Arthu| Londone atsibuvo suva
Daironas. Ką, kaip
Akis
už
akį,
dantys
už
kiu.
Eik pas prižiūrėtoją
čia, kad šiądien vakare pas jimo.
rą butų apėmę.” Žmonės ša žiavimas atstovų: sionistų,
liūtai? dant(!
tamistą rastųsi tokie jau jaus — Jei jus mane mylite lę stovinti ėmė balsu juoktis, teritorialistų ir Dr-tės ,,Ico,”
Elzė. Na, teip, ar ge jų, tegul jis pasveria gyvu
J e d v y g a (lemetuota). naus sakant -kaip šlapiai lius, idant aš pamatyčiau, ar
mas mirštančiam elgėtai. Ar kiek, tai aš pasveiksiu, —ta kas užgavo ambiciją caro tar ant kurio likosi užgirta, kad
ne teisybė?
rė jis meldžiančiai.
nų, ir oficieras paliepė karei iš priežasties prispaudimo žy Leme ta!
(sloniai), teip dideli ir stori ne per mažai užsiprašiau.
Dairi
nas.
Na,
ji
tik
Jed vy ga
(atsistoda
Jis pasakė teisybę.
— Jus pasveiksite, atkar viams jiems sudrožti nagai- dų Rusijoje šitos trys orga
yra gyvuliai.
Reikėjo jai atvirai pasakys tojo ji tyliai, nepakeldama komis. Tuojaus kilo sumiši nizacijos eisę iš vUno ir šelp- ką 17 metų — ir jau tu per- Daironas. Na, na! ma). Aš pirma duosiu ma
ti „teip,” bet žvelgimas mirš akių.
mas ir kožnas bėgo kas tik sę platų darbą kolonizacijos. siverti į filosemytę, mylėtoją Elzė. Ir štai atėjo žy- žą užkandą.
tančių akių apsistojo ant jos — Ir jus paskui manęs nie kur galėjo; daugis žmųnių Toliau užgirte, kad uždedant žydų.
Leiba (juokingai subudas.
J
e
d
v
y
g
a.
Nesupykink
gęs).. Ui, vai! Juk tada
su nuostabiu išreiškimu bai kuomet neapleisite daugiau, buvo sužeista. Merginą Smir kolioniją apdirbti, pi ia n ą, su
Daironas.
Kokis gi kožnas jautis svers po cent
mės terp dangiško džiaugsmo mano jaunoji?
nov pasigavę nuvežė j kazer- lyg kurio tojJV tuiįtų vietinį manęs. -Tu gana gerai žinai, žydas?
kad aš nešneku apie Elzę,bet
nerį d augi aus.
.t
ir kartaus apsirikimo. Ji Ją paėmė drebulys, Ji už- mes, kur pulkininkas Sten- savarankišką^aldymąsi.
Elzė. Aš jo nepažinstu, J e d v y g a (trukdama).
apie visuomenę.
jautė, kad teisybė butų bu sidegė ir susijudino, Vie- bockfermer prisakė ją nu
Daironas.
Girdėk! bet tuojau ant jo pažyma, Bet aš turiu 1ik kumpį, o to
deliu, o melas — nuraminto nok,ne! Tai tik šešėlis kalba plakti; kareiviai išvilkę ją
| Europinei valdžios yra
ju, ir kad nykumas šitos va su ja teip. Jis buvo teip ar iki juostai sudavė jai 27 rim susirūpinę stoviu sveikatos Moteriškė kišasi į visuomenės kad jis žydas. Pečvietinis juk ne valgytum?
žiedas ant smilinio piršto Leiba. Ui, tai mano
‘
landos gali būti palinksmin ti mirties, kad jau jis nejau bus ir ta apalpusi kruvina sultono TurkĮJos,^ Nežiūrint reikalus!
yra
neklaidingu ženklu! Šie kasdieninis valgis!
J e d v y g a. Juokaukietas vieninteliu žodžiu „me tė jos atėjimo.
puolė ant žemės. Mergina į valstybinitiš Užgynimus,
kys sakė, kad jis dabar vi J e d y y g a. Benegi jau
le.”
Iš pratiesų, j ieškojusių ten teip nukankinta, kad dakta paskalas eina? kad sultonas si tu sau. Aš nesibijau, kad
suomet
perka musų jaunus butum apkrikštytas?
Argi ji nepastojo mažesne kur tolimos žadėtos šalies, iš ras abejoja, ar ji atsitaisis. serga akmenių pūslėje ir už Elzė kuomet gaus vyrą, bet
gyvulius.
seseria turčiaus?
plaukimu kraujo ant smege noriu, idant pirm to dar ne
Leiba Teisybę sakant,
ūžimo judinamų vėjo stiebų,
vienas lašelis vandens marėn Daironas (džiugus). aš jau tikr i nebegaliu atsi
Ir argi jos tikėjimas nebu iš slaptingo liūdnumo neap | Popiežius Pijus X išdavė nų.
nutekėtų, nes kaip tik duktė Aa, Leiba! Ar jis čia? Tai minti, nes ag buvau teip li
gyvenamų vilkių girdėjosi jai encikliką dėl stovio bažny
vo tikėjimu išsižadėjimo?
šauksmas
pasigailėjimo.
Ji
| Prancūzų apšvietimo ir gauna vyrą, motina prastoj a gerai, man reikia pinigų, gūstas žėkelis, jog mane mo
Ir ji tiesiog pasakė: „ne,”
čios Prancūzijoje. Tarinį
neatėmė
savo
raukos
iš
po
gė

avinai yra riebus ir tavo jau tina krikštydino po pergy
— labai tyliai, lyg pritarda
tos enciklikos kiti prancūzų tikėjimų ministeris apreiškė savo vaiko.
lių.
pasiuntiniams ir politikams, D a i r o n a s. Na, kas- čiai, pačiutė, dabar labai ventų 24 adynų.
ma.
Veidas sergančio priėmė aikraščiai laiko pranešimu,
Tarytum atsiginsimas apsi iš vyzdį tylaus džiaugsmo.
tad neužilgo Prancūzijoje kad jis visiškai ignoruosiąst žin, ar tavo prastota duktė tiks.
J e d v y g a (įstabinta).
reiškė ant jo akyvo veido,
Jis neatkreipė atidos nė dlsenti žiauri kova terp val paskutinę encikliką popie išklausytų izraėlišką mylėto Elzė (išdydi). Ar tik Argi Ti iėsi — ar nebuvai kuo
tartum langas atsivėrė staiga am mirštančios saulės, ne ant džios ir bažnyčios, iš ko abiem žiaus ir nedaria jokių sutari ją. Elzė parsivežė navatnas jie tiks! Štai žydpalaikis met žydu?
’t užtvoskė taulės šviesa, pas- ateinančios nakties.
pažiūras iš pensijon©.
pusėms blogai įįeis.
atėjęs sako.
mų su VatikanC*
*
* b a (lekia juokdama-

IS VISUR.

Pajleszkati gero zecerio arba seceres
gerai apsipažinusio (-stos) ir au didesne
spaustuve, su cllinderine maszina
Meldžiu atsiszaukti ant ežia paduoto ad
reso, statant savo iszlygas.
B. Vytautas cfo Maauitia
122Grand sL
Brooklyn. N. Y.
Pajiesskau nejaunos merginos ar
naszles be valku už gaspadine. Alga
gera, darbu lengvas. Tiktai reikia nu
slmanyti buki prie utoro parelbetl,
nore tada, kada au iazeinu iu namu.
Atsiszauati ant adreso:
M. Šliaužia,
4507 8o. Wood st.,
Ohicago, III.
(31-8)

Pajieszkau savo draugu, Motiejaus
Liūno ir Jono Amižio, Kauno gub.,
Sziauliu pavieto, Papilės parapijos,
Triksziu sodžiaus.
Pirmiaus gyveno
Oglesby, III. Jie patys ar kaa kitas
taigi galėsite parieszutautl ir pagrybau teiksis duoti žinia adresu:
Antanas Meižys,
ti, o teipgi žalioj girioj ant kranto to4 VYKSNIS.
E. St, Louia.111.
kanezios upes tyru pru pakvėpuoti, nes 443 Colllnaville avė.,
Pajieezkau
savo
pusbrolio
Antano
Ui
bus
paskutinis
lietuviškas
piknykas
Daironas, Jedvyga ir ElzS.
szia vasara. Teipgi nepamirszkit kad ant Keidouiaus, Suvaiką gub, Senapiles
Elzė (su darbu). Kas rytojaus bus amerikoniszka szvente tai pav., Suncku kaimo ir gmino. 24 metai
nereikės eit in darba. Taigi užpraszcme kaip Amerikoje, pirmiaus gyvenoPennturi gudrumą? Žinoma aš. visus
lietuvius ir lietuvaites, kaip senus sylvanijos valstijoje. Tariu prie jo svar
Pensijone mane vis vadinda teip ir jaunus kuoskaltlingiausiai atsi bu reikale. Km apie ji duos žinia gaus
vo: mažaja guodagalve, nes lankyti ant szito pi skuti n io piknyko, o 85.00.
kuopulkiaušiai priimti ir visame
E. Dzedollklene,
aš permatau žmones kiauru, busite
užganėdinti.
P. O. Box 432
Colllnsville, Iii.
Komitetas.
kiaurai.
Pajieszkau savo pažystamu: Mikolo
(31-9)
Daironas. PrakeiktiTankuno, Kristupo Klusio, abu tu so
•
Susirinkimas
su Prakalbomis. džiaus Sztaklriu ir Samuolio Karoso isz
nas pensijonas! Tau jis visą
H a zl e ton, Pa. 45 kuopa 8. L. A. pa sodžiaus Zutancziu. Visi Kauno gub.,
galvą apsuko.
rengė ant 27 d. rugpiuezio susirinkimą Panevėžio pavieto. Biržių voloaties ir pa
Jedvyga (maišydama). su prakalbomis. Susirinkimas atsibus rapijos. Pirm 5 metu gyveno 8. Boston,
Jie patys ar kM kitas teiksis duo
Aš jos galvelę vėl atitaisysiu „Union Hali,” N. Wyoming s U, po 7 Mass.
vai. vakare, ant kurio szirdingai užpra- ti žinia adresu:
bet Leiba laukia — ar norite szoml visi lietuviai ir lietuvaites kuoJuozas Januczeviczlus
Meriden, Conn.
skaltiingiausiai susirinkti. Kalbės daug 19 Hickory st.
užsikąsti?
garsiu kalbėtoju isz kitu miestu. NeDaironas.
Kodėlgi pamirszkite broliai atsilankyti ant pir Pajieezkau savo giminaites^ Elenos
Kauno gub., Raseinių
ne! juk męs tik ką išgėrėme mojo Hazletoniecziu susirinkimo, o isz- Montvidukea,
pav,, Szvieksznos parap., Bumbikiu so
girslte
daug
naujo.
kavos.
džiaus. Pereita pavasari atvažiavo įsi
Prez. 45 kuopos 8. L. A.
Lietuvos in Philadelphia, Pa., o isz te
Jedvyga. Bet Elzė —
Motiejus Merkevyczius.
nai iszvažiavo Brooklynan ir kelionėje
D a i r o nas(apjuoktinai).
kur dingo. Ji pati ar kM k i tM teiksis
Aš atsakau už savo dukterį!
duoti žinia adresu:
DominlnkM Vanagas
Elzė. Netiesa, tėvuli, aš
73 Grand SL
Brooklyn, N. Y.

ADRESAI

baisiai išalkau!
CENTRALIŠKU VIRŠININKU
Jedvyga (išeidama). SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE:
Dievui dėkui, tai ji dar ne- Prezidentas = P. W. Birštonas
205 W. Oak Si., Shenandoah, Pa.
mislyja apie meilę (išeina).
Vice-Prezid. = J. Tareila,
(Toliau bus).
22 Star SL, Ansonia, Conn.

Didelis greitumas.

Mano pati. Stanislova Raksznlece,
geltonu plauku, žydru aklu, vidutinio
amžio, apie noce strazduota, aptslora,
isznesze nuo manės gana dikta suma
pinigu, prasiszalindama su vyru, kuris
yra storas, augsztas, gražaus veido, gel
tonu plauku, kalba vien lletuviMkal.
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
3120 So. Halsted SL, Chicago, III. Moteriszke bs valku. Ji yra kur nore
Chlcagoje, III. ar Baltimore, Md. Km
Kasierius = J. Skritulskas,
26 Broad SL, New Britais, Conn. duos man žinia gaus atlyginime.
Joseph Raksznis
KASOS GLOBĖJAI:
1410
8.
Hancock
sL
Philadelphia, Pa.
A Ramanauskas, 10 Henderson SL,
(14-7)
Somerville Sta. Boston, Mass.
A. J. Povilaika,
824 Bank SL,
Pajieezkau savo moters Karolinos
Waterbury, Conn.
Stepanavicziones. Paeina isz Kauno
Knygius = M. Paltanavičia,
gub., Panevėžio para v., Kakcsenauskos
28 W. Broadway So. Boston, Mass. sodžiaus. Iszbego nuo menes 18 drugpiuezio, iszsi veidam a maža vaike, 6
menesiu senumo. Mane paliko su mar
AR NEGERIAU TURĖTI gele 7 metu senumo. Moteris apie 4j
augsrezio, 28 metu, juodbruviu
PINIGINIUS REIKALUS pėdu
plauku, vaikM ant ranku neszamas.
SU SAVAIS, KAIP SU Nežinau i n kur ir su kuom, ar viena isz.
važiavo. Jeigu kM ja pa m a lis, tegul
SVETIMTAUČIAIS?
duos man žinia.
„Bell Clothing Co.” yra tai Lie
Karol Bteponavicziua
tuviška* Drapaną Štoras, taigi jis 2427 38 Place.Brtghton Perk Chicago, III.

Naujai susitvėrusi kompa
nija mano išbudavoti tiesio
ginę naują elektrišką liniją
nuo Chicagos iki New Yorkui, prižadėdama, kad tru
kiai subėgios į pusę tiek lai
ko kiek dabartiniai pasažieriuiai trukiai. Šitas užma
nymas charachterizuoja da
bartinį musų laiką; kiekvie
nas, mat, stengiasi šįądien
viską kuogreičiausiai atlikti,
stengiasi lėkti, veja savo
mintis, protą, visai pamiršda yra savas. „American Reserved
mi, kad prie tokių lenktynių Bond Co.” ir „Milwaukee avė.
būtinai reikalinga gera pa State Banka” buvo amerikonai,
jiega, kantrybė, energija; norvegai ir kiti svetimtaučiai. Tie,
pirko akcijas nuo Lietuviško
teipgi pamiršta, kad ir ge kurie
Štoro, šiądien džiaugiasi, o kurie
riausią mašiną reikia laikas dėjo pinigus į „AmericanReserved
nuo laiko patepti. Čionai Bond Co.” ir „Milwaukee avė.
męs paduodame vaistą, Tri- State Banką”, šiądien verkia, nes
nerio Ameiikoniškąjį Eliksy tos abi svetimtautiškos banko* surą Karčiojo Vyno, kuris su- bankrutyjo ir žmonių pinigai žuvo.
tvirtįs ir padidįs pajiegą Taigi ar negeriau turėti piniginius
reikalus su lietuviais, su savais, o
veikdamas kųogeriausiai ant ne su svetimtaučiais, kurie mus
gromuliavimo sistemos beva apvagia? Ar negeriau pirkti kele
lydamas kraują.
Ypatos, tą akciją Lietuviško Drapaną Što
kurios išrodo išbalusios, ser ro, ir imti gerą pelną negu pado
gančios, be apetito, energijos vanoti savo pinigus visokiems
”
ir ambicijos, silpni ir be drą „Čutabokiams.
Bell Clothing Drapaną Štoras
sos, sudžiūvę, turinti užkie daro grąžą biznį ant Milwaukee
tėjimą žarnų, nerviški, nega avė., o šį rudenį atidarys savo ant
linti dirbti, turi būtinai var rą, dar didesnį Štorą A. Olševskfb
toti Trinerio Amerikoniškąjį naujame name ant Halstėd ir 33
Eliksyrą Karčiojo Vyno. ulyčią. Kas čia įdės savo pini
gus tas džiaugsis geru pelnu. Ak
Šitas vaistas pagelbės net cijas
dabar parduoda po $10.00, o
tiems,kurie jam nuo senei kan kada štoras atsidarys, akcijos bus
kinam i chroniškų ligų. Skil daug brangesnės. Akcijas todėl
vio nesveikumams nėra ant dabar parduoda pigiai, kadangi
svieto geresnio vaistouž šitąjį. yra reikalingi pinigai ant supirki
Gaunamas aptiekose, arba mo tavoro atidarymui štoro. Ka
pas patį fabrikantą Juozapą da bus visas tavoras supirktas ir
štoras atidarytas, tada jau pinigą
Trinerį, 799 S. Ashland av., nereiks, ir kas tada norėš prie šito
Chicago, III.
štoro prigulėti turės už akcijas

Didelis Balius.
New Britai n, Conn. Dr-st* Szv. An
driejaus parengė dideli balių, karia at
sibus Ima diena rugsėjo (September)
1906 ant Turner svetaines, Arch gatves.
Prasidės 7 vai. vakare ir traukais iki 12
vai. nakties. Inženga vyrama 25c. Mo
terį ma ir merginome dykai. Todėl uiprasto visus lietuvius ir lietuvaites tas
czionai ir in aplinkas ant joatsllankytl
ir draugo su mumis pasilinksminti.
Komitetas.

Pajieazkau savo vyro, Jono MaHjauoko. Paeina isz Suvalkų gub., antras
metas kaip pamėtė mane su 3 mažomis
margaitėmis, palikdamas dideliame var
ge. 1 metus gyveno Baltimore, Md.
35 metu senumo, tamsaus gymio, rau
plėtas. Norecziau
kad pargryitu.
Jis pats ar kM kitas teiksis duoti žine
adresu:
Petrone Mactjauckicne po tėvu
P. Slavinkime
1122 E. Gumbe rt st,
Baltimore, Md.

I

Didelis Piknykas.
Chicago, IIL 8 d. rugsėjo (Labor
Day), 1906 m. atsibus Bergman’s Grove,
Riverside, 111-, didelis piknykM Apvelz
dos Dievo parapijoj. Kviecziame ant
jo visus parapi jonus atsilankyti, nes Įse
giraito ten daug svarbaus. Prasidės 8
vai. ryto. Inženga 25c porai.

Komitetas.

Jisai gulėjo be ramones ią žado, negalė
Kurs turi savo valandas „Lietu jo kalbėjo. Užtai praszau tu ypatų,
kurios mate ta atsitikima man apie Ui
vos” redakcijoje ketvergais nuo praneeati ir pM mane ataUsaukti, o gau
6 iki 9 vakarais ir nedėliotus nuo site 850 atlyginimo.

A. Miehaloveky
87 W. 14th Place

Pajieezkau Jokūbo Turczinaklo, Kau
no gub. ir apskriezio, Grinkiszkiu parap.
Badu viensėdi jo*. 2 metai kaip Ameri
koje Kalba lietuviukai, lenkiukai ir
maskoliszkai;. turi 30 metu amžiaus.
Akys molinos, plaukai tamsiai geltoni,
pailgo reido. Gyvena kur Penaylvaaljos valstijoje. Jis pats ar kaa kltaa
teiksis duoti žinia adresu:
'•
N. Dombreusktute
1028 Eo. žad sL
Philadelphia, Pa.
<14—•)

Aukos reikalam* revollucijlnlo
judėjimo MaskolŲoj.
Leonai Petrauskas (0c; Ona Mireviesiene 50c; Motiejus Mirevicze, Alek
sandra Masokas, JonM Ja nusės, BenedlktM Dočkus, Jacks. Mosoks, Damilis
Varavicte po 25c; Mitilla Mirevicziute
10c. Isz viso83.00.

Petras Adomaitis Ir
Jonas Uudin*kas

Pirmos Kliasos Saliunas.
3388 Auburn avė. TelefbnM Y arda 8091
Užlaiko szslta alų, mom arielkai ir
kvepianezius cigarus.
(14—9)

Marija Dowiatt lietuviu Daktarai
Kauno gub., Sziauliu pavieto. 723 W
Bth st. Telefonas Ganai 1208, Teisto
nu Canal 7082. Telefonuot galima iaz
kiekvieno* aptiekęs. Psgrira Chloagon
apie pradžia rugsėjo menesio ir prade
gydymą ligoniu kaip pirmiau.
.................
Ii .Ui
.........
Ant pardavimo pusiauSnurlnis namas
*u Mteru ant dvi^u aeyaosia su 12 nv
mu. Perdavimo preke 3-5 500. Rando*
atneeM 886.90. KatnU^o nr/147 W.
18ih Street kampa^ B^e. DMižinokite
pM D Oppei mani|.
(7—9)
Mokeei po tl.OOjant savaites iki Išmo
kėsi 828.00. Tada turėsi vertes 8100.00.
Gera proga. Agentu i^lkalaujstne ir
duodam gare Uždarbi ? Atsiriaukite
aaabiaikai arba p^
UetuvisakaL
indedami už 2c marke pas
ūfi iMdyėrs & MUon, ihlbi i tUJi:
1541 Untty BIdg., .
f
Chloegc, III.
(T-17)

KOZM1NSKI & YONDORF,
73 Dearboro st.

Bsnklerial.

Dr. J. Kulis

Chicago, IU.

(14-9)

Laivu Kalendorius.
____

šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkortės nuo Poifto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos.

LAIVO VARDAS

Kompanijos vardas

ARABIC........................
AMERICA............................
BULGARIA........................
BLUEOHER........................
BARBAROSSA.............
BREMEN..............................
BRESIxAU............................
BALTIC...
CELTIO................................
CYMRIO........................ j...
CEDRIC........................ ..
CARMANIA..........................
CARONIA........................ .
CAMPANIA..........................
DOMINION...........
EMPRE8S OF IRELAND..
EMPRESS OF BRITAIN...
ETRURIA............................
FRIESLAND...
FINLAND........
FRIEDRICH d. GROSSE..
GROSSER KURFUER9T..
HAVERFORD..
HANOVER...................
IVERNIA...........
KRONPBINZ WILHELM.
KAISERWIL. d GROSSE.
KAI8ER VHLHELM II....
KROONLAND.....................
KAI8ER. AUG. VICTORIA
LAKE MANITOBA...........
LAKE CHAMPLAIN..........
LAĘE ERIE...................... .
LUCANIA.............
MAIN........................
MAJESTIC............................
MERION.............
NECKAR.................
NEW YORK ......................
NORDLAND........................
OTTAWA.............
OCEANIC..............................
PHILADELPHIA...............
PENN8YLVAN1A ..
PATRICIA..........
RHEIN..............
REPUBLIC.................. ...
SAKONIA..........
8AINT PAUL.......................
SAINT LOUIS.....................
SOUTH WARK................
TEUTONIC..........................
UMBRIA...............................
VADEKLAND.....................
WESTERLAND...................
ZEELAND.............. <.. ..

White Star
Hamburg American

99

99

>•

>•

II

lt

II

Montreal Que.

Cunard
American
Red Star
North German Lloyd

New York
Philadelphia Pa.
New York

American.
North German Lloyd
Cunard
North German Lloyd

Philadelphia Pa.
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New York
White Star
American
Hamburg American
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Boston Mass.
White Star
Cunard
New
York
American
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Montreal Que.
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New York
White Star
Cunard
II
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Red Star
Philadelphia Pa.
American
New York
Red Star
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išplaukimo

Rugpiučio30
30
Rugsėjo 6
«
„
23
„
28
Rugpiučio29
..
29
Rugsėjo 7
„
20
„
21
Rugpiučio28
Rugsėjo 11
18
18
Rugsėjo 7
»
23
„
25
22
..
1
Rugsėjo 13
„
14
• H
Rugsėjo 12
Rugsėjo 4
Rugsėjo 4
H
Rugpiučio21
Rugsėjo 15
.,
13
Rugsėjo
1
29
18
Rugsėjo 1
„
15
5
Rugsėjo 1
Spalio
3
..
25
Rugsėjo 8
15
12
8
Rugpiučio25
Rugsėjo
8
„
19
..
13
..
18
15
Rugsėjo 1
1319
Rugseio 8
Rugsėjo 25
„
29
Rugsėjo 8

9 36.65
7 ryto
2 vakaro 10 37.80
14
37.80
3 „
10 37.80'
9 ryto
10 39.15
10 »
11 39.15
1° ».
2 vakaro 13 36.65
7 41.80
12 diena
7 41.80
10 ryto
9 37.80
0 ..
7 41.so
8 „
7 41.80
12 diena
" 7 41.80
12 „
7 43.80
4 vakaro
10 36.65
7 „
6 37 90
7 „
6 37.90
7 „
8 41.80
12 diena
8 36.65
12 „
8 41.80
3 vakaro
10 39.15
10 ryto
10
39.15
10 „
9 36.65
10 „
2 vakaro 13 36.65
9 36.30
H ..
7 44.15
7 „
' 7 44.15
10 „
7 44.15
6 „
8 41.80
2 vakaro
10 37.80
2 „
9 36.65
7 ryto
9 36.65
7 „
9 36.65
7 „
9
2 vakaro
43.80
13
10 ryto
39.15
7
43.80
10 „
9 36 65
10 „
2 vakaro 14 36.65
7 43.80
9 ryto
9 36.65
10 „
10
36.65
7 „
7 43 80
2 vakaro
7
43.80
9 „
14 37.80
8 „
14 37.80
8 „
2 vakaro 14 36.65
9 3665
7 ryto
9 36.30
U ..
8 43.80
9 ..
8 43.80
9 „
10 36.65
7 ,,
8 43.80
10 „
8 41.80
10 „
8 41.80
8 „
9 36 65
10 „
8 41.80
io „

Tilžę

j Eydtkuniis
36.70
37.95
37.95
37.95
39.20
39 20
36.70
41.95
41.95
37.95
41.95
41.95
41.95
43.95
36.70
37.95
37.95
41.95
36.70
41.95
39.30
39.20
36.70
36.70
36.45
44.20
44.20
44 20
41.95
37.95
36.70
36.70
36.70
43.95
39.20
43.95
36.70
36.70
43.95
36.70
36.70
43.95
43 95
37.95
37.95
36.70
36.70
36.45
43.95
43.95
36.70
43 95
41.95
41.95
36.70
41.95

Žemiau paro

Kas nori važiuoti į Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.

• Brooklja, K. Y.

“LIETUVOS ŪKININKAS”

1

Ju*u veidą ^padarysiu jaunu gražiu ir
czyatai issrodauoziu, su pagelba mano
vaistu ir naujos metodo*. Asz tiktai gy
dau tokias ligas:
Atltioainu kreivas buke* ir pakumpusias
nosių; Pi i pildau iu trauk t ui ir susiraukszlejusius veidus; Iszimu parako arba
anglių juodus ženklus; Nuimu nuo vei
do karpas, gymius ir visokius spuogus;
Nugydau plaukus nuo moteriazko veide
iazayk ant vlsado;; Sulaikau ir užauginu
plaukus ant galvos su pagelba mano nau
jai iszrastu ayducliu; Prilenkiu staezias
ir atsikiszuals* ausi* ant visados; Labiau
siai dėl tu, kur.* turi nupilu sugėdyta
veido..
Asz Jus nugydysiu ir isz'yginsln jusu
veido, padarysiu czystu ir gražiu ant viso
amžiaus, au pagelba mano naujausio iši
rad iro a
Taipgi turiu tnoolia dėl veido,
kad butn balt m ir gražu*. Tai tnri nau
doti mostl ĮCreme Francaos) 2 Balzai.
81.50 ir 83.00 R važy darni dėl plauku gy
duolių, turit indeti bhki plauku in gro
ta ola, tai mes padarysim gyduoles, per
žiūroje per mikroskopą jusu plauku* ir
ir pasakysim kM reikia daryli ir pada
rysim preke ant gyduolių. Aulazaukdami Indekit 2c marke. Raižyk liet u visikai

Laikraiti* skiriamas LMmvm darbo žmonėms
litina du kartus por savaitę H Vilniaus Liotuv.
Jame telpa teisingos žinios ii visos
Lietuvos ir kitą kraitą svieto. Lietuvoj
metą preke 81.80; Amerikoje......82.50
Kam yr miela prigimta Šalis tėvyn#Lietuva, ui užsireiykit minėtąjį laikraštį Dr. H. J. Saundcr*, B.S.M.D.
Faoe and Scalp Specialist
o žinoait kM ten dedMi dabatiniame re
Chlcaco, IU.
voliucijų* laike. Viena* num. dėl pama 148 State St..
tymo 5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis,
3120 S. Halsted st. Chicago, III.
Kaulai kar ta
begi? Nu»l pa*
Petrą Beleki nes
labai iaztroezko*, o
pM ji galima at*ivedyti, nes j fa turi
puiku ir nalta bavarekaalu, gardžia
ruaka oeziazosena
arielka, cigaru* n*C
in Havanos, o iaMtgeru* gauni žmorua
pulku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau au tamista kalbeli negaliu. Ldk
▼eikM turiu skubinti*. Prie toji* turi

Praneštu visiems savo draugams, kad
mudu susilaukėme pirma duktarL
N. Gandrelius
SSPITOLIMIB gPKOIALISTAJB '
287 3rdsL'
So. Boston, Msa 140 EMtMod gt. NEW YORK. susikalbėti angli**kal.s. Ateikite DM ma
no, o M* jum pMarnnuriu už dyka visoValando*: ano g ryt* Iki * vakare.
Duodamo žinoti savo giminėms h
Atvažiavę
Modeliam ano g ryU iri 4 po ptotu.
draugams ir (ažystamiems, jog šuailau- Negaila U aaabiaakal atallaakyU, gali paraocyt
komo dukterį, 18 d. rogpluosio, 1906 m. lalaaka; beunal reikalaujamo paeljeate laaitL
ka|liao. Saaeke vboMkalbo«e. Taria praktika.
kuriai daveme vardo Aldona.
Lobaaoa BelievM Poa*6ra4e*le Ualrarelty Hc«Su guodone
HL
pital — D.rektorių* ModlriaUsko l a* titulo.
Kazy* Ir Agota Czelkei
Priaiuuk 4j tvarkė, o aplalkyal ta aandiaga
1864 State M.
-> Bridgeport, Oocm. knyga dykai.

Dr. Landės

99

Dominion
C&nadian Pacific R.

M. T. URBAN

LYTI8ZKU DALIU LIGAS.

99

Diena išplau
kimo

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III

tt Powar* St.

8te*giuo»l v acma pajlegon* UacjrSy* Uguaia*
trumpam laike krau}o uiauWvjtme*, edoe ligaa,
hmm b*«ta*a, triada* ge^jyj ir baraoj, aoey),
akyaair auayee, netekimą vyruaknno,lycUa a«ailpM^na ir lt- trh/t I n^p* aria inglauaiai ir
gva-narnoje jog ateagain** .v aoraa pajiegotn*
lazgydyt.ChroelaakddAlgo*
mano (perialiazkemu. Gyvaidtbrlo Bevartojo. Nuodugau* iaaegxaa*lnanmaa li.-oaio ir iMgydymM yra «»>*
pridery.te

»•

II

Boston Mass.
New York

Cunard”

SZV. MIKOLO ALIEJUS

Mes aikreipUmef¥isa atyda.

II

Baltimore Md.
New York

White Star

asu jai knaria gyduole nuo roumaUimo(*au*g )
Jeigu konU auopuli kauluoto (aeuagiela) va
dinama reumaUzma, o nori bet Urgjdytu, ne
lauk ilgai, bet kreipki* pa* man* kuogreieriautiaL *•> Uu tuojau pritluaaiu paeitu ar pe
ezpreaa boaka tu atebukliagu gyduolių.
Sactyte'a, kad Ir bato uStiseaejt* ir Jokio*
kiti* gyduole* neuu*tabdytu *opuJB, aliejų*
•iv. Mikolo, be jokio* abejo ae*. higydy* ta v*
aat vhadoa. Bunka tu gyduolių »u peraiuatlmu
kMaluoja glZS. Pialgae reik *ian*t per F. O.
Money Ord-r arbaezpreao eaefci. Raitant p«a
mane n -ip adruauckite;

P*aekBin*i«B*i*l gyfa*
pMltptM ir
psvlmatiuM >lg»’, v*ip Mj*1 h*** *>lrdle*i
pl*ucxlu, lakatu, pilvo (*]TŪ«kau<ieJlna«,iilpaybea ataiatlea, dvaMjzka nMilpalca, lytiia
kM atlpayboa, isteivriM. aavktn*. veri, Mikatk pM motoria. kraujai na ir U., nervu li<M,
podacr*. roamaUMii,*dudaim» parallriu ir tt.
PrMrallaa gumbe, pydau gteadyno ilgas, no
kia* aotlaiaiu* Ir tL. Nerviaak** »*•• C/4aa aa
pagalba **r aaaia elkžtnaalfttfr.eialau

Boston Mass.
New York
II 99

Šifkerti karino)*
nno Porto Į

Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nno
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkuną ‘
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietą.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivą kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
laivą, tik dėl stokos vietos visą sutalpinti negalime. Musą šifkorčią prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šią laivą gausi ši fkortą pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau $36.00". Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitą laivą ir teip teisingą prekių niekur uerasi kaip pas:

3265 8.Halsted st., Cblcago, III.
Gydo visokias HgM moterų, vaiku ir
vyru. Taplgi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokiu limpanczias,
užsisenejusiM ir pMlaptingM vyru ligas.
Daro operacijM pasekmingai.

North German Lloyd

Portas
Ii kur išplaukia

Virš parodytos prekės yra nž vandenį ir Prusą geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:
Chicagos į New Y orką.................................. $16.00
,,
„ Bostoną................ . ..................... $16.00
■'
A
,,
„ Philadelphią....,....... .....$15.50
,,
„ Baltimorę....................................$15.00
„
„ Montreal..................................... $15.00

Lietuviu Gydytojas U Chirurgas

Pajieszkau mvo draugo Pljuszo Monkaiezio, kaimo Užbaliu, Vilkaviaakio
pav., Suvalkų gub. Jau 8 metai kaip
atvažiavo isz Anglijos io Shenandoah,Pa
Jis pats ar kM kitM teiksis duoti žinia
adresu:
JuozapM Eldokiaviczins
824 Bank st.
WaUrbury, Conn.

KAZIMIERA 8LUŽINSKA

PalieszkolimaL

ReikalingM jaunM vyras prie atsaki
nėjimo laiszku prie medikaliszko insti
tuto. Turi būti gerai pamokytas, ypač*
gerai turi pažinti lietuviazka kalba. Ge
ra mokestis ataakinozlam vyrui. Raszyk pM Dr. L. Landis, Bos 268 Madison Sąuare, New York, 140 E. 22nd sL

Pajieszkau savo brolio, Domininko
Balziriaus, Kauno gub., Szianliu pav.,
kaimo Ezeikiu: taipgi szvogerlu Kazi
miero ir Vincento Kauniszu, Kauno
gub., Sziauliu pav., Viakonlu kaimo.
Jau szeazi metai kaip Amerikoje.
Jie patys ar kM kitM teiksis duoti ži
no adresu:
Staniklovas Balzairis
25 Morton st.
Boston, Mas.

brangiai mokėti.
tapti savininku gero štoro, tai pirk
tuojaus kelias akcijas, kol jos pi Pajieszkau liudytoju (avietku).
gios ir naudokis geru pelnu su ki Chicago. 7 d. gegužio,TItoj vai. vaka
tais akeijonieriais. Akcijas gali re, 19C5 m. nedalios vakare, Užmeta
konduktorius jauna vaikina 26 metu ant
užsirašyti pas štoro direktorių
Halsted gatves, tarpe 27 ir 28 gatvių.

9 iki 12 rytais.

Reikalinga merginą prie namu darbo.
Atsiszaukti pas
Dr. A. L. Greičiūne
3202 8o. Halsted st., kampu 32 gatves.

Mes skolijame PINIGUS ant turtenyPajieszkau sau vietos už vargsmistra biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
parapijoje, kurioje nereikia vesti chorą, mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
arba kad ir už zakristijone, jeigi ne ui lindami tau dali pirkinio pinigu. GreitM
veikimas. Lengvos Uzlygo*. Agentai
vargamtsira.
apmokami dosniai.
Ig. Zdanavicze
120 Canalporl are.
Chicago, 111.

Pajieszkau merginosapslvedimui. Asz
esmu 25 metu amžiaus. Meldžiu atafszauktl ant adreso:
P. W. P.
Taigi jei nori 1585 4th st.
La Šalie, III.

Drangysčia Reikalai.

2 metai ir 2 jnenociai atgal likausi
anglekMtyneoe sMelstu'.L Bulužaų nu
garkauli ir dabar |gu joistljos llgonbutyje, Fountaln Springs,j Pa. Dabar ne<allu no klok paeiti, Ir, turbnt, negalė
siu visame amžiumi Tė^lu vlenval lo
voj gulėti. JelgąjJbuc^u nevedąs, ui
gal kaip nors galėcziąu padaryti gyve
nimą, bet kadangi'esml Vedas ir turiu
aunu 4 metu senačiai gffveuimM mano
labai vargingas. Užtai j stelažeakiu 1 u
brolius lietuvius, .idant |cuom nors mano
ocMelptu ir pagynėtu šventi. Jeigu
turecziau už ka ny^ipir|^i važtnejanezia
kode, tai gal galeeziau jpats pinigu susi
rinkti ant gatvių kampu, bot dabar ne
to negaliu. Paeinu isz Sąveikų gub.,
Kalvarijos pavieto, Kirsnos gmino, Iszlandžiu kaimo. Dabartini* mano adresm yra toks:
. John Grublick,
6 South Emerick *L Shenandoaob, Pa.
(24-8)

Per tiek dieną
terpUukia merei-

Ura Visi Ant Piknyko.
si). Gink mane Dieve! Pa
Nes tai bus 3csias Metinis Piknykas
gonis berote, bet ne žydas. kurt parengė Dr-ste Karaliau* Dovydo
r Bet maušuoti aš galia (man- atsibus nedėliojo 3 d. rugsėjo 1006 m.
šuoja), teip kad žydeliai ma Roiselg’s Grove, Riverside, III. Inienga
vyrui su motere 25c. Merginoms dykai.
ne pramins savo garbSs sąna Piknykas prasidės 8 vai. isz ryto ir
riu! (Nusmaukia kepuria į trauksis iki 12 vai. nakties, nes ant ry
bus amorikonisitka ssvente „LA*
užpakalį, linksmas). Nu — tojaus
BORDAY.” Ant šiito piknyko bus lenk
ar — ne žydiškesnis Leika? tynes: Isz vaikinu kuris bus greitesnis,
tasai gaus skrynute puikiu cigaru. In
Kada save pamatau teip per merginu
katra bus greitesne, gaus do
mainytu, man protas pasida vana puiku parasona. Isz mažu valku
ro mešuge ir aš klausiu, kaip kuris bus greitesnis, gaus dovanu 50c.
Isz malu mergaicziu kuri bus greitesne
ir Tamista' Leiba, ar tu žy gaus
skrynute skaniu cukerku. Teipgi
delis? (juokdamasi išeina).
bus ir daugiau visokia puikia soboru.
D a i r o n a s (juokdama Grajis puiki muzyke, prie kurios galėsi
te smagiai paslszoktl ir linksmai laika
si). Norsgi tiek jis turi gu praleisti, o teipgi bus rieszutal ir obuo
liai nunokė,teipgi bus ir grybai iszdyge,
drumo.

Ar nori gera Ir geroje vietoj
Lota?
Jei teip, tai pirk lota ant Auburn ulyczio* arba ant 83rd ui. prteszai **▼. Jur
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi
allea, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventojo vietoje, prieezai lietaviMk* baž
nycsta.

Lotu preke* nuo $900 ir aug*s>
cdau.
Szie lotai už metu bus verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu aat pardavimo. Pasisku
binkite kM norite ingyti gera, geroj*
vietoje lota, pakai dar yra isz ko pMirinkti.
Lotu agentai:
A. Olszew*ki», 924 88rd »t.

Fellz J.W*ngie«*kl, 8187 S. Morgan st.
J. M.' Tananevicsia, 3244 S. Morgan st.

Naujos Fortepijonu Natos.
Lietuv uHymna*. Žodžiai ir meliodija V. Kudirkos. Fortepijonui primo
si* ArKacsamovekis, Ryte*]*, 190*..80*.

Dr.O.CHEINE
DENTISTAS

0FFI8A3--Kampaa 81-moa Ir
South Halsted Gatvių

CHICAGO, I L I
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

Traukia

dantis br jokio

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba gvarantuoja. ::

EIKITE PAS DR. B.KIOSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS 1

Skaitykit* ka rako ***** daktaru ir iasmlutlagu Uatuvtosku gydytoju įsa a*ao
kruzto:
„luvaliaejau po vi«a Amerika ir dar m«
ataitiko m** aptikti gydytojo salta kranto

o jis jami išgydya. Yr» vieno* ii posekminnzųaių
gydytojų Chicagoj. Turi a> meta pažynmo. Išgydo
svaigimą, užima ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį,
negalėjimą suvienyti mįslių ant vieno dalyko, slinki- I
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą aidų, pajuodavimą I
paakių, spuorus ir plėmas ant veido ir kūno, katarą į
nosies ii gerklės, užimą ir spindimą aosyse, sunkumą. 1
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą vairyti, atsirūgimą vėju ir sk votim u, plakimą širdie*,;- '
dusui}, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių,
skaudėjimą strėnų ir kaulą, reumatizmą, drebėjimą «
------kraujo ir jausmą bėmojimopo skūra kas yra ženklu nervy silpnumo, inkstų
liras, kraujo užnuodvjimą, paslaptingas ligas kaipo tm: šsmkerį, svfiiį ir
triperį, nesveikumu* kylančiu* nuo patžagvstes jaunoee dienose, naktiniu*
ir dieniniu* nubėgimua sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir teip tanką šlapinimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dahų kone ir tt. Jeigu
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kteipkis pas Dr.
B. M. Ross, kuri* yra specijaustu, ji* tau duos teisingą ir genį rodą. Yra
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurią paprasti daktarai neinatengia
i&ydytL Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

diioja »«o vteao gydytojau* pa* kita be jo
kio* naudo* jieukodami tikro* pagalboa
■avo ligoj*.
Valaadoml* apima tokiu*
Imoala auBudimu dėl nebuvimo tikro gy. dytajaua, kuri* galėtu i n traukti juo* i*x
Mlalmlago* Ilgo*. Kodnu bandymu kito
gydytojau* kaeztuoja daug pinigu, kuriu
netenka ir sveikato* raatranda. Taki gy
dytojai leidila garaingu* apganinlmu in
vl*u< laikruzoziua ir daug ap{nulioj* •rie
to. Koinas i*x tokiu gydytoju nori i*x ne
laimingu įmonių prt*ip!e*iti tau turto.
Kad tokiem* apgaudinėtojam* padaryti ga
lu. p**tvelljomeiu»teigtl lietuviuką insti
tucija po vardu:

,,Earopean Sanftarlam**,
kuriame duodame kolnam, po aiiskau* l*styrtm* ligoe tikrumo — (veika ir prteto!i«. * rodą dykai, o jeigu ligonis velija būti
musu gydomas Ir jo liga yra dar lesgydoma,
darom* ta ui labai nebrangia kaina (pre
ke).
Atminkite, jog duodame prtoteliszka ro
dą dykai.
Ant isztyrimo ligos imame daug laiko.
fizlta* musu „Saultarlum" turi tri* pro
fesorius. kurie gydė ligonbuoxiuo*e Euro
pos ir kitucae krasztuose leme*. Gydome
szitas ligas:
Visa* ligas moterlszko* lyties. Liga*
odos, spuogus, persza’ima, suputtma, nielejima kūno ir tt. Ligas akiu, aunu, no«l**, ger
kle* ir žandu. Liga* vidurines, plauezlu, pradžia sukatu, vislszkai iszgydome. Ligas sslrdies ir muszims szirdies, iszgansti, verimus krutinėję. Ligas, vadinamas akmuo, reumatiz
mo, gėlimo galvos, paeinanti isz musu priežasoziu Ligas nerve iszgydome labai greitai.
Liga* pūsles, akmens pusleje, perszalima pūsles, nervu ir pilvo. Ligas skaudėjimo pilvo,
veži viduriuose iszgydome suvisu ir tokia metodą, kuri yra žinoma tiktai mums, dėlto, kad
turime daug praktikos ir iszgydeme tukstonezius ypatų. Užnuolijima krauju Iszgydom* su
visu. Ateikite ir datirkite apie teisingumo musu raszto. antrašui musu yra,

„European Sanitarium”
PITTSBURG, PA.

3505 Butler st.

Antras floras, trecztas namas nuo kampo 35 ulyczios.

Lietuwlszka Aparatu Dirbtuwe
1 Guodobniem* Kunigam* iszdir*
'bar-Kapas, Arnotas, DalmaUkus, Albas, Stalas ir wisu* baž
Karnn<<e, Amerikoalszkaa,
nytiniu* paradu* Visokį darbf at
Weliawas, Szarpaa, Juos
lieka artistiszkai in laiką.
tus, Kukardas, Ženklelius,'
Norėdamos gnodotioos Dr-tee,
Kepures Ir dėl Marszalka,
parėdus.
<__________ arba guodotini Kunigai, kad Jura
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti *awo tautetj, pawe*kite ji tikrai
lietavaitiai.

Guodotiaoms tsuCtazkoms ir baž-i
natinėms draugystėms iszdirbe:-*

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
Chiovo, I1L

MORRIS FORST & CO.

DP2*tillP^

COft 8ECONO AVE a SMITHFIELD STREET

CglUir.

pirkėjas persiunsdinimo leszas galėtu apmokėti.
Orderiuojant siunskite pinigus registruotame laiszke ar per
Money Order ant varko Morris Forst & Co., C«r. Second
Avė. & Smithfleld St., Plttsbarg, Pa.
Parsisiunsdinklte musu privatlszkaji paakiu larasza. Kalba
me visose kalbose.

____ Morris Forst dr Co.
VvnQQl

vynas.

00,1 8EC0*D *Vt * SMITHFIELD STRES

pittsburg, pa.

No. H3. Polonia
Siuvama Mašina.

Męs parduodame visokius ta vorus ir prisiunčiame į visus kraštus svieto
kas ką reikalauja. Išmainome visokius pinigus ir išsiunčiame pinigus į
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentai gali per mu
są firmą gauti visokius tavorus p.igiaus kaip iš magaziną (vholesale). Pini
gus siųskite pačto arba expreso Money Orderiu. Galima siąsti popierinius
pinigus ir mažiaus kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške.

Cosmopolitan Trading Company
(Dtpt. 6)

Vyrams Tiktai
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk In >

GALERIJA

MOKSLO

'

844 South Stato st. Chlcaco, IU.
Inelima* Dykai.
Patemyk stebuklus < kteologl jos
>•
m
Fiziologijos
>•
„
Neurologijos

NEW YORK CITY, U. S. A.
...

•• •

*,

Pathologijos

Mokykis pradžia žmogiszkoe rasos nuo
lopszio iki grabui.
Milžlniszkumai ir keistumai gamtos.
Atdara kasdien šiol ryto iki 12 ▼Iduraskcsto.'
Fsprnazyk dažluretojc prie daru lietuviszko*
Knygoe. visai dykai! Atalsza*k>taslsdien.

344 South State 8t. arti Harrtaon
CHICAGO, ILL.

abi n

NewYork City
o aplaikysi ta
didele naudin
ga knyga
dykai. >■

Ainieaa

torių*, Msakto uZsak*.
■ ** Ir *ostou>a6
rišiku ar motorini**,
Mžffl3y ‘ikrai reral laika mdo
Yr* *,<or vartojam**
Gl*žink*fto lamu,
_ _____
Ipo variausiai laika
laikanti*;
avarar*
ū8F
tvotas ant 28 Metu
.
Szy laiktoėely pastasatkiSKVfeao adreso. su aknlyjv
i«oti. JaUrabp* teks kaip ra* t o

Jeigu norite žinoti savo liga,tai iszsiraszyk knyga

..Daktariszka Rodą“
pvaranluoju, kad gavo gydymą pr*tzalin*lu vilui Detveikamoi ir nega
niam* iu tomisto* kūno, pgvelgdan: pltuciia liga, sztrdiei, tarną, gkilvio,
akaudejima galvos, nusilpnėjimą atminties, tirpimą ar prakaltavima kojų,
sutinimą, vei!, iszbalima pas moteris, bėgimą kraujo, augina naujakaullu,
ligas ausiu, sula uty m a kaulu, teipglir apsigimimo ligas. Jeigu liga reika
lauja elektrisiko gydymo, ui vartoja geriausius elektros prieUlsus.
ISZGYDAU LIGAS trumpame laike, pavelsdau: užnuodinlma krau
jo, odoi ligas, semeoa uubuglma, Ilgas gerkles Ir burnos, lytiszku organu
nusilpnėjimą fr tt. Ypatinga atida atkreipiu ant uisisenejuslu ir nekenkian
čiu liga,
’ ’
Eiml geriausias specialistas vyriuku ir moteriuke Ilgu.
Mokinau*1
New Yorko uęlversitete, Ugonbucziuoae: Vienoje, Berlyne Ir karaliszkame
universitete Londone, kur buvau gydytoja Ilga laika. Kalbu: slaviszkai, czekisakal, vokiszkal, lenkiukai Ir anglisakai,

Dr. Lsonard Landės,

140 East 22nd Sreet

Chicago Medical Clinic
344 So. State St, Chicago, III.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai;
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba atatlankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymų, kuris pasi i s
amžinai, jeigu rasime tavo ligų išgydomų.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs, nuvargęs rytmety], trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
t
t
Ar atmintis prasta, lenki draugijų, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros,. nemorališkus sapnus, nubėgimus sčklos, patrotytų vyriškumų, lytiškų nusilpnėjimą
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimu šlapume palaikius per
naktį, skausmų strėnose, Inkstų ar pūsles ligų, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimų Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžinų ir užtikrinantį išgydymų, 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 rodą*
Ofllm atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietą Ir vėl
auo 6 Iki 7 vakare. Nedėliom ir švontadienon nuo 10 Iki 12.

Chicago Medical Clitiic,
3U S. State Street,

CHICAGO, ILL.

arti Harrison uL,

Ita Mote Data H# Gera»

Silpniems ir-lervflkiems Vyrams

Prekė tiktai...........|15.5O

Prisiunsk 4c
marke Dr.
Leon. Landės
140 East
22nd st,

> lorkoly!

PRISIUNCZliMAS DYKAI

išlenkto aržuolo medžio, su nu
leidžiama galva, 5 stalčiais ir vi
sais prietaisais. Geriausia maši
na siuvimui visokią drabužių. ? *
[Prisiusime mašiną į visus kra
pštus svieto stačiai iŠ musą Im

218 FULTON STREET

„I

BRANGINTINAS [RECEPTAS

Automatiška siuvama mašina,

briko.

’ lUC*

P1TT8BURG, PA.

Labai gera amerikoniška britva,
geriausios skuroe diržas ir galastuvas su rankele, šmotelis geriausio
kvepiančio muilo, tvirtas irpuikus
šepetukas plaukams, atskirioj e ni
keliuotoje skrynelėje, gražus puo
dukas, karališka magnezi ja ir franeuziškiejie kvepalai. Viskas sude- <
ta įlabai puikiašikšnuotįskrynelf
su kabėmis, kitur tie daiktai par

I

SlvvillP^

Me« Mame pagaraej* po vilas 8ut. ValutiJm, kad parduoda*
m* gorMD* dagtine pigiau negu koki nors kita firma ar degtines
krautuve Amerikoj.
M«* apmokame visas siuntimo lesias (kaistos) tarytas iki
New Yorko ir in vakarus iki Chicago* aat pirkinio virssausS5.00.
Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 nuosslnUi, idant tuomi

No. H12. Barzdos
e Skutimo Prietaisai.

siduoda po 810.00. Musą prekė
tiktai............................................ 12.96

... pas.... K

DR. B. M. ROSS

-

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

# .

ANT KAMPO MONROO STRZCT. UZOIKKLK SL1V1ITORIUM ANT OVO PLONO
Oviao V*ltoiox>*:— Kasdiea nuo 0 ryto iki « po piet Makarai*,
HakyYua VtarnĮkų ir Ketvargų, nuo 7 iki A NedėUom nno 10 iki M. •

115 W. Dirision St,

DYKAI VISIEMS!

Pasirodo vyk su.Lietuvišzkū Daktaru

NEW YORK CITY.

Offiso valandos: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; nedelloms
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

UbC1U»#JJ

*

fccelsltf Wttcb Co.,

2OO Central Bank Bld*. Ckicsųro.

Laikrodėlis ant Viso Amžiaus tii $5.96.
Tikra* 14*. aukautiUpilytat o
talknxWh*,«Iiktol
ibftažto Viduryj lukitų „u k
i**r*ntrad to y**rs" nuo iki ir
b«)ų. l»rodoirdėn*lknpZ(žrB*
auktinit i»ikrod*lis. tik rradrn
tr*ni8, u-8 irs *u kirtai padu
ranMOlHyBryt.o uK-dij.lkMh lukMai*. ar
maKSC zg Ja>v>r'i virintu. jr*>i*i gruviruo'*’• "r
»« rt*l* ameriklDl*‘* nlke|io Viduriais, pilnai
akine n luoto*, greitėtai*. Breaoeto plunksna, balto amalutnė rodyk*, visokio
* »*ta rootorilka*. ar vyrilka*. is o dis, ar vV
dutint* Ift. o moterų 8, ar mai*snv«l» O dydi*.
Mes siiinėiatae *xpre*u C.OJ). ir duodame apžiu
rti! pirma užmokėjimo; jei mato*!, kad laikrodė“*‘“°įPĮnĮsuž yn» r’-naasl*., tat užmokėk
agentu! |t>.* ir expreso kaltus. Pulkų retoiiH :
priekožno laikrodėlio alunėiame dykai, o jei pini’1
f*? ^r* Erl*iS5tl Itžhio u&ėdljant mum* laika, i
tai mg* dnodšm* garo juodo rrrao TrykMIae p) J
ksna, ar Auksini fctežėlĮ, IrRryželJ dykai, jėven-1
“r štatai ta'
M Mkomo. šita* laikrodėli* su Elglno vidur .sis '
•llkul k0 "<*L CROWN

D*9' itl- M

Str.,

Padekavones už iezgydymą:
Wilmington, DjI., 7 d. gegužio, 1906.
Guodotinas Prof. Dr. Landės.
Sunaudojęs prisiunstus jusu vaistus likausi iszgydytu.užka jums siunczln
mano szirdinga aeziu. Palieku su visuotina guodone
J. Sobeski, 203 Maryland avė.

:LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Viaoklo žkyriana Inikrodėlią, žie
dą, leDclofėlią, «pilką, armoniką,
klernetą. skripką, pbonographą
Ir daug visokią kitą daiktą.
Kviečio broliui llo•CTOSmob-.. tnviu3 atsilankyti ir
P*’r*lt,kr,ntl kainas
(prekės) Į visus Ame riko* miestus pristu u«u daiktus per

Į***'*1 n* P**«tin!a<taa*L rydo daaiyb*
įJO- žtaaka* Užrai ataujlaa, *li*k m* p.ei*b d*uir*l kita Ilgu n aaaja*
■io budo K*d.k*l tydymra. paraižykite pa*

ProL J. M. Brundza
A^joęfclyn, U.8

A

Pergali nelaimęs ligos.

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut;
O kad isgydit 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 augftto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali*
štai — Dr. E. C. Collins Medical Institute New Yorke, 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 užsisenejusioms 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:
**
Miela* Prafeaoriau ra Specialistai* I
Jut jau tinote mano sunkia litą, kuri
mane kankino per il«usmetus per jauniates lidykum* kad (aivos užimąs ir ausise
‘5
Puriuose. ran
kose bei ko»oa*, kaip peileis dieglei varste,
sunkumas kratiny ir dusinimas, neiipasakitai kankino, dietini lenuose abelnas nusilpMjimaa, taip sunaikino lik ledelis Hrodtiau, laukiau kaip trake tik užtęsimo,
pas visokius daktaru, nors (ydiiaus niek*
nepaculbe ’O, bet labiaus litą tik utsandino
kad jau oro permainas, iralaiko kaip tikras
pranašia* pasakiau, nes ii«a paskutine
tyvasti spaude. Bet Jums kaip tik apraiiau

kblavimo prisiunčia dovanai.
M. J. BMVONAITIS,
3120 8. Maisted t L,
CHICAGO, ILL

F. P. Bridchulis
ATTORNEY ACOUHSELOR at LAW
Chamber oi Ceesmerco BMg., Room 709
4. E. C«ra*r La ten* aad Washln«ten Street*

CHICAGO, ILL.
TELEPRON CHltAIN 3642

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čianAmerikoj. Veda
visokias provzfc civiliškas ir kriminališkas, visuos*, teismuose (suduoee).
Gyv. 3112 S. Htfsted SU, arti 31mos gatvte
TelMbene YMOs 6048

::UNI-VEB-SAL GYDUOLES::

Espanoli, Oanada, 16 d. balandžio, 1906.
Guodotinas Dr. Į** Landės.
Dievui ir jums, daktare, dėkingas, nes po sunaudojimo j u* u vaistu, jaueziuosi esąs suvisu sveikas, už ka priimkite, ponas daktare, nuo mane* szir
dinga aczlu. Bu guodone
y. Bucskovski.

Port Rlchmond, R. L, 14 d. berželio, 1906.
Guodotinas Profc Dr. L. Landės.
>
Asz, A Luno praneštu jums, kad nuo sunaudojimo Jusu vaistu priešą
ulnuodijima szvinu, tuojau jauesiausi sveikesniu,telp kad po trijų sanvaieziu
tikiuosi suvisu pasveikti. Dekavoju ponui daktarui ui teip gerus vaistus
Bu auguta guodone
A. Lm0( H Qrov

Ai turi* saro nnsnnryM)M*eeptg brangintinam
valitul, priraSoMtogaiM*daktaro, kurtas! telravaual kUa*žtp<^*s iinĮjĮ S*ą .AJ žlaa* 11
patyrimo, kad vnMas p*dtnMa* pagal litų rraeptg
yraltųdla* graiaiatu silputoms, a«eviikiem* ir
besvelknėtoms vyrant*. Ak inau dėlto, kad ji*
man »ngr01no sveikatų po Ilgo sirgimo tMt» lipnu
mu, nerriikaara Ir .abeln* nesveikata ir tt. Al
pirma to iimėgina* s pn 1*1 totui Ir Įvairiu* vaistu*
beigydymtsa bessatomo pagertjhaa. Teipgl ži
nau. kad daugelis kitų, sirgusių ta arkite lig* nuo
persldlrbimo, jaunystės paklydimų, prasižengimų
arpenMjimų, kaip nervintume, nuobSgių, suny
kimo vyryMa, blogo* at mintie*, sunaikinto gyvu
oto. *t*ko* ambieijoų, Biaurknybės, avdrųsumo,
skaudėjimo strtnaae, etotla* nesveikumo ir tt., ku
rie r*M man. taipgi llsigy*. kaip ir ai pats.
Žinodama*, kaip sunku Ifclgydytl iltoje lalyja,
ai užstmaalau pagelbsti ktttoma Irkoiaam retkalaujanėlam tokio valrta paraėustam pa* mane, s*
pasiųstu n nore Jų Iltovenepto ir reikalingu* pata
rimus nžpoMtyteme latfke dykai. Receptų gali
sutaisyti geroje aptlekoje nž mažus pinigus. Klau
syk mano rodo* Ir pamSglak. o pamatysi, kad tol
geras vaistas, nu* kurta busi sveikas, tvirtas Ir
laimingas. Ai už save patarnavimų reikalauju
50c tau pasveikus. Nkikaoiaet ai nereikalauju
daugiau už litų mažų sumų Ir nereikalauju jo* kol
tu vtoiJkal nepasitolsyat, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mane patarnavimų tau. Al ne
aiuuėlu nieko apmokeatln tr neturiu jokiosumtold
lėg*utl pinigu* ar parduoto vaistų, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rast man* neteisingu, tai tiesiog
gal! mane apskelbti per litų ialkraltį.
RaJyk iiųdten, kadangi lite žinia gal neatslkartos daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visus
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti SOo
kol nepesveiksL Adresas:
C. Bentun, R. H. Bgx 855, Cbicaga III.

Visi žmonės užsilfki mums ir musą
gyduolėms, kurieens duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip Ifciąydyti Bupturą, Akią ligą.
Galvos ligą. BJinliiiffą plauku Ir Pliki
mą, Pučkus, Seulas įdegimą, Didervinea, Niežus ir lytiškąjį broda GydueIds nuo dantą geriausios už 20c. Nuo ko
lą užtriną tiklOo. Mes turimeaplepusę milijono laišku «u padėkavonėmis
nuo žmonią visokią tautysčių. Rašyk
PM mus: J. M. MUNDZA C0.,
996-998 Broudway.
Brooklyn, N.Y.

Box641«
WestTilIe.HL
liryditaa, nno piaučin,
krutinės kataro, diegliu
po via* knns ir nnsilpnejidia. kiti daktarai necaiie*
joiUydiu

ketnu laiku jaučiau rarlaos ir geriau., o
dabar jau esu ravista sveikas, kaip niekad
nesirt^a. Gaila kad ti pradžios mano ap
šilimo nęatsitaąkiau, bud* dau< pinira
sučedyjas ir senai boče buvęs sveikas kaip
dabar, u t tai 1 abal dekav*ju ir mano dekavonatalit paaarsint, tikiu kad n* vienam
bu* ant patelbo*. Jus iraryditas
Mlk«ta* CndM,
J55 Canal Str,.
Blue tiland. UI,

49 Wsrren Str.,
New Rocbclie, N. Y.
Merdi t* nuo gumbo ligor.
netikru ir baltu andrapan iu
skausmingu dideliu dieeliu viduriuos ir visam
kun^

V
ir MOTERIS! Kad sergi? nelauk kad iš ma
ma-
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei sergančė ligą
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in prapulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos - ligos
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:
..
ktp*nu-lnktttL
ligos, kraujo Mintamo, galvo* sk sudėjimo, diegliu Ir reumatlrmnriduria tuk,užtara, slaptasligss vyra ir motera, rakio* nubraima, sautagratR ra jos ristas bta*y be* Tsitaais. X™ 7
(,1°»<* -^**-«‘>?Vj spidrimv miegu,tumsrtaUig^ skausminga, motera menesine, ir baltasis* antdr
Ir •ecl.hmi dusuli patrūkima. Motera rumbo. Uansmm«as Mreruliarilkra iMsatanra. Diapepa*. ra^^r
^

,.........................
°d°* **“ n,eff—'
nusilpnėjimą. katar.
Ut“k“

-•i.X,ISOkę* » Ur’?S*Jl?k ligos ant var«“imo Amoniu atsiranda, busite išgyditi I Slantvbe

Šventai vn

atlaikoma. Per tetek. ar asabtekal aUyaa, bu.tem* Lietuviu ir lietuku kalbai Z/tL

išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

vaistu

Rašant adresuok:

ianw*5*iFėCO1-LINS Hedical Institute,
I4U w. 34tn Str.,
(Netoli Broadway)
New York.’ N. Y
Ofisas atdaras kasdien nuo 10-ild 5. vai. po pietų Nedeliomc*
.
• -to-. o«« u*J^X.ra * ra

”

r,'°iW'

“"rsinkM tr kas pštnyčią nuę 7 ikI 8

p° pieW-

