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riškis, kurį nužiūri policija, ti nesusipratusius, išsiskirs tijos ir Austriįjjg valdonais, rinkti atstovą į komisiją, ku nomas Gudelių valsčiaus vir netikros ir neaiškios laisvės.
jog jis prigulėjo prie suokal čiusius, dirbančias be orga terp kitko, apkalbėjo ir prie rią rengia senoji rusų vyre šaitis Veiverys žiurėjo „tvar Prispaudimų laikuose męs
bio ant gyvasties ministerių nizacijos Ir pliano minias, tikius Maskolijoj, sutarė ką snybė. Norėdami tą klausy kos”, bet girtu būdamas, jisi datyrėme daug nelaimių ir
Revoliucija Maskolijoj. < perdėtinio.
bet einančios prieš netiku daryti, jeigu Maskolijoj re mą geriau apsvarstyti, žmo vaikščiojo iš aludės į aludęį vargų, kadangi įsigalėjusi
Maskolijoj verda, neramu To atsitikimo nebuvo gali sius valdonus tautos nė joks voliucija paim ;ų I viršų ir iš nės nutarė galutiną jo išriši ir liepė kareiviams vesti nuo vyresnybė darė su žmonėmis,
mas apima visą viešpatystę, ma paslėpti nuo caro. Kada randas žiaurumu nenumal- griautų caro sssti Bet ką mą atidėti ant liepos 9 d.. vados bntan, kokius tik su ką tik norėjo. Liuosybės gi
visas gyventojų luomas, už jam apie tai pranešė, jis iš Šino niekur, negali numal tie valdonai sutari to laik* Tą tai dieną susiėję rinkikai tikdavo žmones vadindamasi laikai nors ir neilgai tęsėsi, i
ganėdintų jau visai nėra. reiškė pasibiaurėjimą, nors šinti nė Maskolijoj. Klau raščiai neįsteogL įspgtt
r-.--- nutarė: į minėtąją, valdžios juos „cicilikais”, ir vis kal bet visgi davė save pažinti.
Neužganėdinti nė ištikimiau ištikro jis čia, su rujoms sa symas čia svarbiausias, kaip Tankiai vienok visut valdonų rengiamąją '•komisija, jokių bėdamas, kad teip jam palie Jie atsižymėjo tuo, kad tada
si caro tarnai, nors jie yra vo tarnų, yra kalčiausiu, ka susiorganizavę revoliucionie nutarimus, kaip vėjas iš po- atstovų ne berinkti, nes žmo pė žiūrėti tvarkos viršinin jokios valdžios tarsi ir visai
tikra to apėmusio visą Ma- dangi jis vien su ta ruja prie riai, kokios jų pajiegos. Ži pieros statytus rūmas, išbla nės nieko gero negalį laukti kas. Galų gale jis visai gir nebebuvo. '
skoliją neramumo priežasčia. šinasi žmonių norams, žiau noma, to jie viešai, bent da ško Jų pačių t pavaldiniai. nuo tos valdžios, kuri juos tas buvo nuvestas namon.,
Toki kraštutiniai apsirei
Ir caro tarnai neužganė riausiais įnagiais stengiasi bar, pradžioj kovos su neti Tas pats gal atsitikti ir su prie tarbos privariusi; visą Čia netiek kaltas Veiverys, škimai pilnai yra supranta
dinti, kadangi ir jie atsirado juos nuraminti ir tokiu budu kusia valdžia, garsinti nega sutarimais Anglijos karaliaus savo įsitikėjimą išreikšti val kiek vietinis viršaitis Ambro- mi. Atgyvenusi biurokrati
neužganėdinimą, li, nes tąsyk randas žinotų ■su Vokietijos ir Austrijos val stijos durnai ir šitą nutarimą ževičius, kurie nesuėmė to ja moka arba užlaikyti savo
dideliame pavojuje. Revo- platina
liucijonieriai, aukaudami sa gimdo kerštą.
savo priešų paslaptis. Juk donais, jeigu koki sutarimai nusiųsti jai.
Veiverio ir nepasodino nuo rankose valdžią tik visokiais
vo gyvastį, moka prisiartinti Policija mano, kad bombos ir randas slepia savo silpnu likosi padaryti.1
Bet nutarimo dūmai nebe vados butan, o leido jam su bauginimais ir prispaudi
ir prie svarbiausių caro tar metėjai atkako į Peterburgą mų. Kaip dabar rodosi, ran
siųsta, nes ji jau buvo išvai iminėti nekaltus žmones ir mais, arba visai nuo jos pasi
nų, jų neapgina nuo bombų iš Maskvos arba iš Varšavos, do silpnumas, turbut dide
Kuba.
kyta.
sodinti juos nuovadon.
šalinti. Kitokio išėjimo'* ji
nė rūmų sienos, nė kari ūme-, sustojo viename iš brange snis negu jis garbina. Rods Ant salos Kubos užgimė
Ku. Kirvinskis^
. Nesuprantama, kodėl tas neranda.
nė, nė šnipų sargyba. Skait snių hotelitj ir važinėjo po spaugai- klausančių įnagių revoliucija prieš valdžią pre
,V. Ž.l
Veiverys kenčiamas, jeigu Dabar įL musų laukia
lius politiškų -užmušystų ir. miestą karietoj, norėdami to dar jam netrūksta, bet ir zidento Palmos,
Skaitlių
tiktai dėl to, kad gaudyti naujas mėginimas.
Stoly
pasikėsinimų didinasi. Ran kiu budu nuo savęs nukreip terp tų spangų įnagių vis gerai apsiginklavusių revo- E Žagarės, Kauno gnb.. „cicilikus”. Jis patsai giria pin savaip ketina sutaikinti
das, besigriebdamas didesnio ti policijos akis, kadangi be tankiau pasitaiko pasiprieši liucijonierių paduoda jau Nuo gruodžiomėn. laikosi si, kad važinėjąs pas virši prispaudimus su laisve. Kei
žiaurumo, tik labiau suerzi silinksminanti vyrai papra nimai. Net išeinanti Ma ant 10000 vyrų.
Kokios čia bausmiB&ekspedkjija, su ninką ir pasakojąs jam apie stu išrodo toks užmanymas, ą
na revoliucijonierius ir jie už stai prie revoliucijų neprigu skolijoj laikraščiai, nors ran priežastys revoliuciją pagim sidedanti išdtaguuų. Žmo „cicilikus” ir kad viršinin bet, matomai mums lemta
žiaurumą rando tarnams at li, į tokius policija netėmyja. das cenzūruoja telegramos ir dė, dar tikrai nežinia. Revo- nes yra viemaljnėje baimėje. kas puikiausiai juos visus pergyventi ir tą bandymą.
Po tam tuojaus, beveik neperleidžia jam nemalonių liucijonieriai,. po vadovyste Daugumas keliauja į Afriką pažystąs, visus juos suim- Liuosybių dar iš Stolypino
moka- bomboms.
malouės męs nepažinome, bet \
Nuo bombų neapsaugojo prie caro akių, likosi nušau žinių, pripildyti atsitikimais pulkininko Sanchez užėmė ir Ameriką. ~ Bruzdėjimas siąs ir t. t..
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vėl
kyla.
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prispaudimai jau pradeda
nė skaitlingiausia sargyba
miestą Bejucat,. provincijoj
kristi. Jų auka pirmučiau
ministerių perdėtinį Stolypi- jenerolų, viršininkas Šėmio- ištikimiausių caro apgynėjų, Havana. Aplįuklhėse Pinar teippat energigkai terp žydų.
Iš Minsko.
siai stojosi spaudlntas žodis,
ną, vieną iš svarbiausių da novo gvardijos regimento, pasipriešinimus. Rods, tie dėl Rio laukia didesnio mū Vietiniai darbdaviai pasinau
bartinių reakcijos pasekėjų.' jenerolas Min. Vos išlipo jis pasipriešinimą! dar daromi šio revoliucijonlferių su ran dojo iš reakcijos, kuri įsiga Vieta direktoriaus vandens kuris paskutiniu laiku ii
Pereitos subatos dieną į jo su pačia ant Peterhofo staci be pliano, terp kareivių dar do kariumene. Randas Su lėjo po gruodlio dienų ir at traukimo elektrinės stoties tamsiuose užkampiuose pra
kariumenės ir šnipų saugo jos iš vagono, prie jo prisiar nėra pastovumo, šiądien pasi vienytose Valstijose utstelia- ėmė savo darbininkams ir o- po atsitikimui su inžinierium dėjo skelbti negeistiną biuro
jamą vakarinį gyvenimą ant tino gražiai pasirėdžiusį 18 priešinę, rytoj pasiduoda vo daug ginklų^ ypač kanuo- ficijalistams viską, ką jie bu Korzonu, pasilieka tuščia. kratams tiesą. Jie todėl pa«
vo laimėję per spalio mėnesį. Miesto valdyba ęiulė paimti sistengė tą žodį suvaržyti,
Aptiekorinės salos atkako metų mergina ir iš revolve valdžiai, bet juo toliau ir lių ir amunicijai.
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Gana, kad ministerių perdė- Į Peterburgą atėjo žinia, škai nupuolė, didžturčiai pi Viborgo atsišaukimai tūk apie augimų nepaklusnumo vių patrolės, apžiurėdamos galimas yra daiktas, kad il
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vien tik pažadėjimus. Fraudaug augštų urėdninku, sve Pasikėsinimas vienok nepasi daugiau nė ant didžiausių Ašmėnos, Švenčionių Jr arti naikinta • teisybė pamažu
Dėlei M. ir F. pa Iš netyčių teko čia susekti euzų dienraščio „Ganiais”
čių, neaplenkė nė Stolypino sekė. Dabar visus šiek tiek palukenų. Tuom tarpu jau miausiuose Vitebsko guberni gryžta.
šeimynos. Kaip su ta bom panašius į Trepovą jenerolus ant šių metų iždo ministerio jos apskričiuose. Streiką ve skalų paleistas mokytojas- didelę vagystę, padarytų lai korespondentas kalbėjosi aba atsitiko, tikrai nežinia ir apėmė baimė: jie, kad jų apskaitytas nepriteklius 200 da „gudų Focijąliatų groma matematikas Kairukštis vėl ke karės japonų su masko pie tai su Stofypinu ir už
Kaimietis atnešė į klausė jį, kodėl naujos du
paskirtas į Andriejavo semi liais.
to, turbut, niekada nebus ga kartais revoliucijonieriai ne niilijonų rublių, taigi dide da.”
lima dasižinoti, kadangi ly palaikytų už kraujagėrį Tre snis negu visi rando išleidi 19 d. liepos, Vilniuje, ant nariją (Kelc. gub.). Peda bankų 6000 rublių ir, maty rnos sušaukimas nutęstas yra
giai ją atsigabenę vyrai, kaip povą, skubinasi nusiskusti mai, paveikslan, Švedijoj. stoties suėmė nežinomą jauną gogai Malevanskis ir Fedoro- damas, kad niekas nieko pas net iki vasario busimųjų me
ir buvę prieškambaryj mini barzdas ir ūsus.
Iš kur gauti tiek pinigų, ca žmogų, pintinę nešusį. Su vičius, kurie Veiverių semi jį neklausia, užklausė,ar pri tų 20-tai dienai. Ant toSto.
sterio tarnai likosi užmušti. Nors paskutinis pasikėsini ro ministeriai nežino, o ne imtasis pasisakė esąs Myko nariją pavertė į kazarmes ims nuo jo dar 70000 rb.. Ši lypįn atsakęs, kad pirm,
Pats Stolypin išliko, jis mas ant gyvasties ministerių tvarka visoj viešpatystėj, las Centneras. Jo pintinėje (ten stovi kareivių rota), o se tas pasirodė nužiurėtinu ir negu sušaukti durną, reikią
tik nežymiai likosi užgautas, perdėtinio Stolypino nebuvo kad toj netvarkoj randas ga buvo revoliucijonlško turinio minarijos sodą į ganyklą (ten ėmė pas jį klausinėti, iš kur esą peržiūrėti kaip-kurie įsta- ‘
ganosi Malevanskio ir Keple jis ėmė tiek daug pinigų. tymai ir prirengti Rusijos
kadangi laike expliozijos jis pasekmingu, nors expliozija lėtų laikytiesi, vis daugiau atsišaukimai. *
buvo prasišalinęs iš priėmimo jo sunkiai neužgavo, bet tas pinigų reikalauja. Kaip tik „Gožėta Vii.11 patalpino rio karvės) , perkelti į tokias Kaimietis susimaišė ir išpasa administracija prie busimojo
kambario; užtai jo 14 metų pasikėsinimas teip suerzino pinigų pritruks carui, grius pranešimą nuo Redakcijos, vietas, kame jie nenori likti, kojo, kad jis ir dar 6 kiti į-' konstitucijoniško surėdymo.
duktė ir 3 metų sūnūs, nervus, kad šiuom tarpu jis ir jo ant žmonių kraujo, ant kad minėtasis dienraštis ne o į Veiverius paskirti visi ru gijo laike karės daugiau Mat, tuos naujus įvedimus
mirtinai likosi užgauti. Už negali nė savo pareigų pildy prispaudimo pastatytas so trukus paliaus ėjęs. Prieža sai mokytojai; bet, sako,*kad kaip pusę milijono japoniškų žada duoti pati biurokratija
mušti likosi: jenerolas Za- ti. Gal atsieis jam pasi stas. Ta valanda artinasi, stis tame, jog mažas prenu jie geresni už buvusius mo pinigų. Dalį jie paslėpę ties iš savo malonės. Tie naujieMugdenu, o dalį parsivežę su jie įstatymai paliesią teismą
miatnin, Stolypino sekreto traukti nuo vietoti.’
jos neprašalįs nė didžiausi meratorių skaičius tęsti to kytojus M. ir F..
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vėl pakilti žmonių akyse. biurokratai neva geruoju
lios pasimirė jau nuo sužei carui nięko daugiau nelieka, lankosi valdonas didžiausios ria.
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Sunku yra tą atsiekti, bet nori išklausyti žmonių reika
dimų. Stolypino.vaikai dar kaip arba nusilenkti prieš ir turtingiausios šių laikų kad ta visuomi
eįpriaugo
žmonių dalį ir bus tikra mo biurokratijai išrodo viskas lavimų nors dalį?
gyvi, bet daktarai neturi di žmonių norus, arba pagarsin viešpatystės, Anglijos kara prie nuomonių
kykla.
galimu. Ji neatkreipia ati. Sunku yra laukti, kad pa
delės vilties juos išgydyti; ti Maskolijoj karišką dikta lius Edvardas. Pirmiausiai
Teip praslinko metas. Dė dos į praeitį, kuri daug ko ją ti biurokratija išrištų tuos
i k 08
duktė jo turi nutrauktas ko tūrą, bandyti kuo didžiausiu lankėsi jis Vokietijoj ir čia, Iš Parafijano
lei
paskalų daug seminaristų pamokintų, bet, senu papro klausymus teip, kaip to nori
žiaurumu nuraminti žmonis, kaip laikraščiai ipėja, likosi
jas.
P*!- .
suimta
ir išvaryta iš moky čiu, brenda į liekną vis gi žmonės. Teippat yra sunku
Metę bombą teipgi pražu diktatoriui pavesti nė jo prašalinta daug nesusiprati Kaip žinoma' iš' laikraščių,
klos,
o
seminarijos sode ga lyn ir gilyn, kolei nesusi tikėti, kad tas atmainas biu
vo.
Vieno • kišeniųje rado kioms tiesoms neaprubežino mų terp Anglijos ir^Vokieti- senoji rusų vyresnybė rengia
revoliucijos komiteto nu tą valdžią. Toliau svyruoti, jos, kurie netolimoj ateityj pavietines komisijas žemės nosi p. p. M. ir K. karvės. • lauks tokio galo, kada toliau rokratija norėtų įvesti vien
sprendimą nužudyti Stoly- kaip darė iki šiol, caras ne galėjo pagimdyti katę terp reikalams atlikti. 45ulyg vy Kalbama, kad mokytojai ir bristi jau nebebus galima, tik dėlto, kad prirengti kra
piną. Sudraskytas tapo ir gali. Ko jis griebsis, rteži- Anglijos ir Vokietfjos.
resnybėm įpakymo; Parafija- M. ir F. atima iš krasos lai ir išlyst iš tos versmės bus štą prie busimojo konstituci
V. Ž. sunku.
joniško surėdymo.
Jeigu
-"
>
vežimas, kuriuora jie atva nia.
Iš Vokietijos, Anglijos ka novo valsčius saVą atstovą į škus, adresuotus į
žiavo, o vežėjas tikras, ar gal . Nereikia vienok ■ užmiršti, ralius iškeliavo į Austriją ir Vileikospavielinią komisiją redakciją, mątyti: teisybė Visokiais budais bandė teip ištikro butų, tai kam gi
biurokratija užlaikyti savo Buvo tada paleisti durną? Vi
greičiau už vežėją persirėdęs kad juo didesnis žiaurumas, svečiavosi pas to krašto val turėjo išrinkti,liepos 6 d.. akis duria!
revoliucijonierius, teipgi liko juo smarkesnį gimdo! žmonių doną, ciecorių Pranciškų J nu Taigi susiėję Rinkikai ėmė Liepos 99 d.< per šv. Onos rankose valdžią. Męs jau per są tą butų galėjusi atlikti ir
Žiaurumu tapą- Lakraščiai
si užmuštas. Likosi .suimtas pasipriešinimą.
kad terp savęs kalbėtu ar reika atlaidus atvažiavo daug žmo gyvenome ir sunkių ^prispau pati durna, tuo labiausia, jeivienas sunkiai sužeistas vy galima'nuraminti, nugązdin- Anglijos valdonas sa Vokie- linga ir apskritai sakant, nių. Vietiniams žmonėms ži- dimų laikus ir priverstos, bet, gu dar jai pritartų vyresny-
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is Lismos.
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bė. Neturi pamato teipogi plieno komp. dirbtuvėje at dalies, daugybę kapų nuplo $1.75 iffi $8/00: Reikalauja aukų praeitais metais nuo liaus trumpokoje kalboje ra
New Britain, Conn. K. Rub
ir tas Stolypino tvirtinimas, sitiko baisi nelaimė: didelį vė ir koki 200 lavonų barkšo ma utfijiniį darbininkų į prasidėjimo revoliucijos Lie gino lietuvius rašytis prie
lius, L. 8. B. A. Centr. Sekr
kuomet jis sako, kad tos at katilų verdančios geležies viršuj. Paminklai sukraipy- dirbtuves cigarų. Liejikai tuvoj. Nors musų pašelpinė knygyno, kur galėsiu skalyti
Šitas
tautietis savo ilgoj kal
pamokinančias
knygas
ir
draugystė neįstengė aukauti
mainos paliuosuojančios du leid* liejinėn ir penki darbi ti ir kitokios blėdys padary straikdoja tbliau. boj
išaiškino revoliucijos
•a. ai
kaip kitos po $50, $100, ka laikraščius, priminė apie Lie
rnų nuo visokių užklausymų, ninkai laukė jį priimti. ta Kansas Cityje, Kana, ir
M^
canj
^
ca
,
P
a
.
Kastydangi yra jauna ir neturtin tuvę, jos vargus ir prispau priežastis. Jis aiškino pla
kuriuos dabar durna duodan Staigu plieninis vindas nu Amourdale bei Argentine,
Darbai
nės
kiętųjų,
anglių,
ir
ki
ga, bet dori vyrai nesnaudė dimų, kokį kenčia nuo rusų čiai socijalizmų
ti ministeriams, ir kurie leidžiantis katilų truko ir vi Kaus. Geležinkeliai, aplami
eina
g^ai
B
jUG kelių metų. kitokiu budo; kartas nuo valdžios.
tus
dalykus.
Abelnai,kalbė

Pabaigus
pirmsetrukdą jos darbų. Per greit sa įtalpa iš katilo išsiliejo uos parduotuvės ir pakuot uValandų
darbo
7,
8
ir
9.
Uikarto buto laikomos prafcal- džiui savo kalbų, lietuviški tojas parodė, kad visokį des
nori visų kų atitaisyti biuro ugnine sriove užliedama dar vės turėjo sustoti veikę. Ar
mokesne nuo $2.20 iki $2.50 kos ir renkamos aukos per dainoriai, po vadovyste vieti potai šios dienos neturi nė jo
gentinoje
keturios
dešimtys
kratija. Per septynis mėne bininkus. Vienas likosi su
ir daužau,garint pagal dar susirinkimus, vestuves, krikš nio vargoninko p. M. Kar-‘ kio tikėjimo. Žmonių buvo
sius, ypač dar biurokratijos degintas ant vietos, kiti pen šeimynų turėjo išsikelti iš
bų ir smartumų. Darbų gali tynas, vatdiives ir kur tik baucko, padainavo: 1) ,,Lie susirinkusių apie penki šim
rupesniais, neįsigy vens teisy ki mirtinai apdegė, terp ku apačios savo namų aukštyn.
ma gauti. Straiko nėra jo buvo proga. Viso per tų tuva tėvynė musų”, 2) „Teip tai, daugiau moterų ir mer
bė ir mielaširdystė teismuose, rių yra dc lenkai. Nuomone
Nuplikintas
bėgo
ketvirtmylį.
kio.
Kastynėse nėra pavo laikų surinkta ir išsiųsta au miela man yr tėvynėj.” Pir ginų negu vyrų. Baigdamas
policija iš šeimyninko nevirs koronerio - kaltė buvo pabrijaus;
seneūl
darbininkai pa kų $871.50. Garbė ir pa mas kalbėtojas, P.Latvinskas savo kalbų, Rufkas užprašė
A
tlantic
C
ity
,
N.
J.
Pečį žmonių tarnų ir valstietis, ko valdybos.
daro
po
$80,
$40, $50 ir $60 dėka tiems, kurie aukavo, o ragino lietuvius imtis paie vietinį kun. Žebrį pakalbėti
kurys
Jos.
Medara,
nuplikin

sotus ir patenkintas, nepra
Praplyšo
debesys.
tas visai nuo expliozijos dū per dvi savaiti.
priešininkams gėda ir panie mokslo, prie meilės tėvynės, susirinkusiems. Kun. Žebdės melstis už vyresnybę. Ar
dų
katilinėje
pampinės
sto

Arizonoje
ir
pietinėje
dakinimas!
neužmiršt savo brolių kovo-f rys išėjo, bet jis bandė darošeip, ar teip, užklausymai
Harbisburg, Tll. Dar
ties,
bėgo
ketvirtmylį
kelio
į
lyj
Kalifornijos
subatoje
bu

Broliai lietuviai amerikie jančių su caro valdžia už dyti, kad New Britain lie
via teks durnai daryti.
bai eina Čia labai gerai visou
Pabaigus tuviai gerai uždirba ir net
Pažvelgę giliau, męs atra vo keli atsitikimai praplyši vyriausio inžinieriaus namus, se anglių kastynėse. Uždar čiai! Męs girdime, kad du laisvę Lietuvos.
kad
gauti
pagalbų
kitiem
mo
debesių.
Geležinkeliai
rna
jau
išvaikyta,
kad
Lietu

kalbėtojui
savo'
kalbų,
M. 250 turi savo savastis, kurių
sime kitokias tų biurokrati
biai geri, įpratęs kalnakasys
dviem
darbininkam,
kurie,
yra
sunaikinti.
Nuo
subavos
ir
visos
Rusijos
vargo
Rimkiutė
dekliamavo
sekan
 60 turi išmokėtas, o kiti teip
jos norų priežastis. Buvu
uždirba iki 70 dol. į pusę mė
jis
manė,
yra
aršiau
sužeisti
tos
visai
nevaikščioja
trauki

žmonės pakilo be savo užtarė čias eiles: 1) „Yra šalis, kur gi gal kada išmokės. Bet
sioji valstybės durna, nors
negu jis. Jis pasimirė už ke nesio. Pribuvusiam darbas jų, kurie per ištisus du mė upė teka”, 2) „Oi, ūžia, švil ‘kun. Žebrys nepaminėjo, kad
nieko nėra davusi žmonėms, niai į rytus.
lių valandų. Jo draugai bu ne sunku gauti. . Lietuvių nesius reikalavo nuo caro pia blogas oras”, 3) „Atsisa lietuvių New Britaine yra
žinoma, ne savo kaičia, visgi
yra čia 150.ypatų, o tame ve
Norėjo vieno, ištekėjo už kito. vo tik lengvai sužeisti.
palengvinimo būvio varguo kom nuo senojo svieto”. Ant suvirš tūkstantis. Šitų Rutpadarė vienų didelį daiktų.
dusių
20. Išviso šitose ap
Ji atvėrė žmonėms akis ir pa St. Louis, Mo. Keli metai
liams. Caras su visa mini ras kalbėjo klierikas A. Šeš- kui patėmijus, klausytojai
linkinėse yra 14 kastynių.
rodė, kad gero galima sulauk atgal Ainy Bay, mergina, at
sterija ir didžiūnais nenori takauckas. Jis pradžioje sa pritarė jam garsiu plojimu
Norinti plačiau aplink dar
ti tik kovos keliu ir griežtais vykus čia iš Virginijos, pa
parlamento, konstitucijinio vo kalboj nurodė, kad kny rankų. Aukų salėje surinkta
bus čia žinoti, tesikreipia ant
reikalavimais, kuriuos ge garsėjo savo gražumu ir pa
rėdymo, nenori jie siaurinti gynas yra
svarbesnė or $17.00 revoliucijos pašelpai,
antrašo: Jos. Skinder, Harriausiai galėjo, vesti žmonių traukė prie savęs daugumų
savo neaprybotų valių ant ganizacija už visas kitas or tikriemsieibš revoliucijonierisburg, III.
atstovai; šeip jau biurokrati vaikinų. Iš visų jų geriau M Chicago Heights, III.
žmonių, mažinti milijonines ganizacijas, nėsa ji užsiima riams L.S.D.P. Teipgi per
siai jai patikp du, iš kurių Čia, kaip ir pačioje Chicagoja nieko žmonėms neduos.
1* Chicago, III. 23 d. šio savo algas su kraujais iš plėtojimu žmogaus protiškų traukoje Rutkaus kalbos de
Su tokia nuomone biuro nežinojo katrų pasiskirti. je, tęsiasi straikas 24 dirbtu mėnesio 300 telefoninių mer spaudžiamas iš vargingųžmo- pajiegų, per skaitymų žmo kliamavo eiles Marė Baikauckratams dabar teko skyrtis. Vienas buvo iš St. Louis, ki vėse geležies ir plieno. Strainių. Jiems nesmagu atpra gus teip išsilavina, kad jis kiutė ir Marė Povijaičiutė,
ginų sustraikavo ir laimėjo
Reikia kaip nors pataisyti tas iš Kentuckes. Priversta kuoja teipgi liejikai. Straisti nuo perteklingo gyveni stojasi tikru mokslinčium. „Darbininkai ir karalius”,
žmonių apie sive nuomonę. prie galutinio žodžio, ji pa kuoja teipgi pabrikuose de strai kų; strai kavo dėlto, kad mo su visais jo smagumais ir Kalbėtojas priminė, kad pas O. Kazlauckiutė— „Tyronai
Todėl, paleidę Durnų, jie, ma siskyrė vaikinų iš Kentuckės batų. Straikas traukiasi jau joms užginta buvo eiti į dar paleistuvystėmis.
Kaip gi kožnų lietuvį ant stalo turė siurbia musų kraujų”! Du
tomai, nutarė šįtų žmonėms ir sėdusi, parašė du laišku: 4 mėnesiai.
bų per prišakines duris, ir tad męs įgysime laisvę ir sa tų būti lietuyiškas laikraštis vaikinai padainavo ,,Atsipakišti. Jie mano, tokiu ba kentukiniam jaunikiui auti
T Eagle Rlver, Wis. Čia reikėjo eiti per užpakalines vo tiesas? — Vien tik per re arba knyga. 'Poliaus gyrė meskime nuo senojo sviedu j>arodysių žmonėms, kad kimo, o St. louisiniam atsa ir Rhinelandere yra darbų nuo ulyčaitės pro tris karčia- voliucijų; per jų tik galime lietuviškos kalbos gražumų,
biurokratija norinti išklausy kymų ir per klaidų sumaišė užtektinai . giriose ir lentų mas, iš kurĮų vyrai jas užka iškovoti sau tų, ko mums da kaip ji yra aiški, graži ir tei&
Užbaigiant susirinkimų,bu
ti jų reikalus, tik reikių, kad konvertus; jaunikiai abu ga plovyklose.
Mokestis prie binėdavo visokiais žodžiais. bar trūksta. Todėl atminki gausi žodžiuose, kad kielei, vo kviečiami klausytojai pri
jai žmonės įtikėtų. Todėl vo ne savo laiškus ir St. loui- girios darbo nuo $30 iki $85
Antr^ dienų telefonų kom te, kad milžiniška kova, kuri vienų daiktų keleriopai pava-jį sirašyti prie L. 8. P. A. 5tos
naujai apsireiškusius biuro nis su džiaugsmu atbėgo jai per mėnesį su užlaikymu.
panija nusileido ir pavelijo reikalauja didelių spėkų fi dinti galima. Pabaigus A/j kuopos. Tų vakarų naujai
kratijos norus galima išai padėkavoti. . Mergina,many Plovyklose lentų moka nuo
ziškų ir finansiškų pergalė Šeštakauckui kalbų, Lile Ta-, prisirašė 12 sųnarių, 5 mote
škinti vien tik tuo, kad jie dama, kad tai paties likimo $1.75 iki $2.25. Daugiausiai joms v^ikšęioti per pryšaki- jimui to seno despoto, yra čiliauckiutė dekliamavo eiles:j
ris ir 7 vyrai.
nes duris, ų
stengiasi atimti nuo žmonių lemta jai buvo apsirikti, pri ten yra švedai.
dar
pryšakyj.
Kuo
gi
prisi

1)
„Sveiks
druts
kalėjime
A. Žagaras savo pranešimų
įsitikėjimų į durnų ir nori vėl ėmė jį ir už jo ištekėjo, bet
dėsime męs prie tos šventos baugingas”, 2) „Mus girios laikė 14 d. rugpiučio,7:30 va
M Austin Heights, Pa. Dar
už
kelių
metų
pasirodė,
kad
užtikrinti sau ateityje tvirtų
įr garbingos kovos?
šiųdien jau negaudžia”, 3) kare, kur plačiausiai išdėjo
jiedu negali sugyventi ir da bai čia anglių kastynėse eina
5
T-------------- «•••
stovį. 7
„Narsiai kovojo vaikinas”, revoliucijos visus praeitus
labai
blogai.
Straikas
kaMums
nepravartu
ir
męs
Tačiaus užlaikyti sau tokį bar nori persiskirti, nors ge
stynėse
traukiasi
jau
7
mėne

Iš
Catyibrldgeport,
Mass.
nestatysime'savo krūtinių 4) „Jau pajiegos mažinąs”. atsitikimus. y Čia susirinkę
padėjimų, koks, buvo pirma, ro gyvenimo netruko, kadan siai.
Pas’ŽianykšČius lietuvius, kulkosvaidžiams. Taipgi ne 5) „Nebeužtvenksi upės bėgi lietuviai aukų sumetė $22.00
sunku yra biurokratams be gi visur atsižymėdavo ji terp
kaip
ii-‘visup kitur, gali r^sti siremsime su kazokais, poli mo”, 6) „Norėjau aš deiman ir šeši pi.isirašė prie 5 tos kuo
aukštesnės
draugijos.
* Dubyea. Pa. Darbai
visuomenės veikėjų pagelbos.
daugiau*
‘ blogo, negu gero. cija ir juodašimčiais ir ne to grudų pagriebti”. Basku, pos L. S. P. A. Taigi juoTų gerai jau ir pirma buvo Rengiama didelės gyvulių plo čia anglių kastynėse: balan
džio ir gegužio mėnesiuose Bet čia yra skirtumas, kad reiks mums slapstytis po miš tinis kalbėjo P. Stanys, kad tankiau viešos prakalbos yra
supratęs gr. Vitte. Ir jis
vyklos Minneapolyj.
buvo čia straikas,
dabar blogos puses sparčiau nyk kus ir keldores ar drebėt lietuviams reikia kuotankiau- laikomos, juo žmonės grei
kvietė sau į padėjėjus žemie
Armouro kompanija pagar- straiko nėra, bet darbai eina sta, o į jų vietų atsiranda prieš kartuves, sušaudymus siai rengti susirinkimus su čiau susipranta. Draugai ir
čių veikėjus, tik jam, nežiū
sino,kad norinti priemiestyje labai blogai. * .
geri pavyzdžiai kitiems. Prieš ir visokius kitus brutališku- prakalboms; ragino moteris Draugės! Taisykite kuotanrint į jo gudrybę, nepavyko
Minneapolio įrengti gyvulių
du metu Amerikos lietuviai, mus. Bet męs,ant vietos bū r merginas tankiau ant susi, kiausiai viešas prakalbas ir
tas. Stolypin gi šiame at
M Chicopee, Mass. Darbų
piovyklas, kurios busiųtrečios
turbut, nežinojo, kad Oam- dami, be jokių sunkenybių rinkimų lankytis, imtiesi pasirūpinkite gerus, teisin
sitikime yra laimingesnis.
galima rasti liejykloje, med
didumu sviete. Miestas St.
bridge gyvena šimtai lietu galime daug gero padaryti prie skaitymo knygų ir laik gai kalbančius draugas, ku
Jis, nors ir po ilgų derybų,
vilnės dirbtuvėje ir tt. Va
Paul protestuoja tam, kadan
vių, nes nebuvo pas juos jo revoliucijai, dėdami po kele raščių. Pabaigus P. Stoniui rie kovoja už reikalus visos
kaip praneša dienraščiai,
landos
darbo
nuo
9
iki
10|.
gi plovyklos užteršių vande
kių organizacijų, ar susirin- tu centų kas savaitė ar kas calbų, dainoriai padainavo: vargingosios luomos darbi
visgi mokėjo prikalbėti kun.
nį upėje Mississippi.bet Min- Užmokestis nuo $1.25 iki mų. Jei bent koks keleivis mėnesis; jei nors teip dėtu ,Jau sugryžtu į tėvynę”. Ant ninkų.
Lvovu, gr. Heydenų ir Gučkonekpolio miestas nepaiso ant $2.00. Darbai eina; straiko užklydęs pranešdavo apie jų me, kap Cambridgeporto lie- to ir susirinkimas pasibaigė. Buvęs ant abiej ų susirinkimų.
vų įstoti į ministerių kabine
nėra.
to ir priėmė išlygas nuo J.
senoviškus netikusius įpro d via i po 50c kas mėnesis, £aip kalbos, dainos, teip ir
tų.
Ogden Armouro sulyg van T Toluca, III. Čia yra čius— girtuoklystę ir mušty tai jau tūkstančius dolerių dekliamacijos visiems patiko;
Iš Scranton, Pa.
Nors tų žmonių pažiūros ir
dens, paplavynų ir gatvinių kastynės anglių. - Valandų nes.
botume
sudėję.
Kokia
tai
aike
dekliamacijų
ne
vie

22
d.
rugpiučio užsimušė
daugiausiai sutinka su Stoly
Užmokestis nuo
geležinkelių susijungimų su darbo 8.
Šiųdien
jau
yra
kitaip;
pa

pašelpa
butų
kovojantiems
nam
ašaros
iš
akių
per
skruo

Jonas Gilys. Žmogelis buvo
pino pažiūromis, tačiaus vis
plovyklomis. 1000 akrų že $2.00 iki $3.00 ir ankš šelpinė draugystė turi apie tėvynėje!
'
i
stus
riedėjo.
Dekliamacijos
gerai užsitraukęs ir teip puo
gi nebuvo geistina, kad jie
čiau, pagal darbų. Kastyne- 150 sųuarių; be jos nuo sau
mės nupirkta.
klausytojus
teip
sujudino,
lė nuo trepu, kad sprandas
Be medegiškos pašelpos
stotų į ministerijų. Ar šeip,
je reikalauja apie^OO anglia sio pereitų metų susitvėrė męs galėtume suteikti jiems kad negalėjo išsilaikyti ne Lūžo ir už kelių minučių nu
ar teip, jie buvo gan žymiais
Turi pramušti 45 tunelius.
kasių. Darbų galima gauti kuopa vardu „Minutos Vy
Surinkta pinigų mirė.
ir dvasiškų sustiprinimų, ra verkę.
visuomenės veikėjais ir todėl
Vakarinio Pacifiško gele ant ilgo, reikia prisirašyti rai” šelpimui revoliucijos. šinėdami jiems, kad męs san- !1118.90. Tuos pinigus siun Jonas Gilys paėjo iš Suval
turėjo nemažų ant žmonių įžinkelio kompanija užsimanė prie unijos, -užsimokant po Tas vardas paimtas iš vieti jaučiame jiems, kad męs ir ’čiame Lietuvon ant rankų kų gub., Slavikų parapijos,
tekmę, nors ir jų pažiūros la
pravesti savo geležinkelį į $10, jeigu esi dirbęs kasti nių senovės nuotikių, kada tų patį darytume, kų ir jie . )r. J. Basanavičiaus ir kun. turėjo 35 metus. . Pati yra
bai skyrėsi nuo kitų visuo
Kaliforniją vietoj einančio nėse kur kitur. Straiko nė Čianykščiai žmonės kovojo už būdami ten — eitume ir mušAmbrazevičiui, jiedu teik Lietuvoj.
menės veikėjų pažiūrų. 8a-s
per kalnus, pramušant apa ra visoj apygardoj.
laisvę
su
Anglijos
valdžia.
sis
už tuos pinigus užrašyti
tume
šapo
nevidonus.
Toki
Ant tos pačios gatvės, va
vo tokiu pasielgimu jie tik
čia jų. Tam tikslui rytinėje
Tikslu
šitos
kuopos
yra:
1,
laikraščius
„Vilniaus
Žinias
”
So. Bend, Inj>. Dirbtu
mus žodžiai ištikro priduotų
dinamos Lloyd st., sūnūs nu
padeda atsiekti savo tikslų
Kalifornijoje, terp Orivillės vės vežimų, arklių ir Singe- Mokėti kas mėnesis po 50c., jiems dvigubai tiek drųsos ir ir „Lietuvos Ūkininkų” tiems kirto savo tėvui nosį.
biurokratams, r kurie vieni,
ir Beckwitho pakalnės,reikės rio pabrikas ęįųvarnų maši kol revoliucija gyvuos; 2, musų prispaudėjai neturėtų lietuviams, kuriems matys
Bačių Juozas.
be visuomenės veikėjų, daug
pramušti 45 tuneliai. • Il nų. Darbai eina vidutiniš daryti kas mėnesis susirinki progos laukti, kad jiems pa reikalingiausia. Męs norė
greičiau butų .jusilaukę ga
giausias bus 7000 pėdų, ant kai. Valandų, darbo nuo 9 mus apšnekėjimui bėgančių siseks kada atgauti jų senų tume, kad tie laikraščiai bu
Iš Fėrnie, Brit. Cpl.
lo.
ras pagal ilgį turės 4000 pė iki 10 kas dien. Paprastas nuaidavitfft£ kur visi kalba vietų ant musų įlinkusių nu tų suteikami Lietuvos var Susirinkę 18 d. rugpiučio
Žmonės, išgirdę apie tai,
dų; vienas tunelis turi būti darbininkas gauna 15c. už iŠ eilios; 8J agituoti dėl pa garų.
guoliams, kurie norėtų pasi sumanėm paaukaut musų
kad tos ypatos, kurias jie iki
kertamas per kietų uolų 1200 valandą bet daugumas dirba traukimo prie kuopos žmo
skaityti, bet neturi už kų nu broliams kraujų liejantiems
šiol gerbdavo, liko ministeA. Avižonis.
pėdų.
nių;
4,
reikti
prakalbas
su
nuo šmoto,
Dabartiniame
sipirkti laikraštį. (Aukau Lietuvoje, kurie šaukiasi prie
riais, nustos tikėti ir kitiems
rinkiniais aukų revoliucijai.
Iš 8o. Boston,Mass.
laike
reikalauja
ten
dauge

tojų vardai netilps; pakvita- amerikiečių nors pinigiškai
grynai konstitucijoniškų pa
Neįstabu, kad serga.
Apitf' 20^ sųnarių laikosi
lio kriaučių, gerai mokančių
25 d. sausio, 1906 m. susi vojimų gausite nuo tų, kam sušelpti, bet jų balsas peržintų veikėjams.
Miestelyj Three Oaks, savo darbų, negeriančių, ir kuopos8 ir *4)e paabejojimo
skamba per laikraščius, o
ėjus keletui vyrų pobažnyti- siųsite pinigus. Rd.).
O juk tik tie Rusijos kai
Mich., turinčiame 1000 gy pavyzdingų.. Straiko nėra jo tvirtini^ kad revoliucija yra
musų broliai šioje šalyje už
nėję salėje, uždėjome knygy
muose vieninteliai platina
J. Kalinauckas.
ventojų, prasiplatino šiltinė kio.
ir bus, *kol lAisve nebus iško nų po vardu Dr. V. Kudir
terp žmonių konstitueijonikurtę tuno kaip akmuo sama
ir sveikatos taryba negalėjo
vota.
noms
apaugęs.
škai-kulturiškus pamatus.
kos.
Į
knygynų
ateina
laik

Iš New Britain, Conn.
1 Hazleton, Pa. Šilkinis
išgalvoti priežasties to; ant
Pereitų
jbėnesį
išsiuntė
Ar pavyks biurokratijai
raščiai iš Lietuvos ir Ameri
Męs, 6 lietuviai iš Didėsės
čianykščiai lietuviai tūlę
galo vienas sveikatos tarybos pabrikas, marškinių dirbtu kuopa ^ Londonu L. 8. D. P.
vėl ant laiko sutvirtėti, paro
kos,
teipgi
yra
jame
ir
kele

Lietuvos
ir 8 iš Prūsų Lietu
laikų buvo kaipi apsnūdę su
sųnaris užsivertė apžiūrėti ve ir anglių kastynės. Dar $30, pitwialx kiek buvo šių-1
dys tai ateitis. Ikišiol Rusi
tas
knygelių.
Knygynas
at

vos,
vienas
vyras ir dvi mo
tautiškais darbais. Sumanesvandens varymo įtaisų ir pa bai eina visuomet gerai. Dar sta $9.00,. U ilgi viso $39.50.
jos istorija eidavo savais ke
daras
kasdien
nuo
7
iki
10
terį,
viena
apsivedusi su
niejie lietuviai ir L. 8. P. A.
silypėjęs aukštyn, rado kubi bų valandų nuo 9 iki 10 per
Sumažiname
mat
ant
vieno
liais, neatsižvelgdama į biu
valandai vakare, kur susiėję
prancūzu, jos sesuo mažai lie
5tos kuopos draugai, nuo se
le beplukant apie tūkstantį dienų. Mokestis $1.00,$2.00, stiklo akų gėrę, rečiau rūko
rokratijos, dagi net liberali
draugai,
linksmai
praleidžia
tuviškai
kalba,bet užklausta,
nei rengėsi laikyti prakalbas,
prigėrusių-žvirblių, visokiuo $3.00 ir $4.00 uždiėnų. Šil me ir štai klek susideda pini
škosios, norus. Jokio reika
laikų
prie
skaitymo
knygų
ir
nuo
aukų
neatsisakė. Du
kiniame ir marškinių pabri
išaiškinimui revoliucijos sto
se laipsniuose sugedimo.
gų išvadavtaini tėvynės.
laikraščių.
z?
T
lo gal nebus ir dabar tam
draugai
perėjo
per stubas ir
kuose dirba daugiausiai mervio ir kitų dalykų nuo darbi
5 d. šio 'mėn. šita kuopa
istorijas bėgiui mainytis.
12 d. fugpinčio šių metų ninkiškojo atžvilgio. Taigi surinko keletu dol., bet ma
Lytus nuplovė kapines.
gysčios ir vaikyščiai nuo*14
turėjo parengus prakalbas.
knygynas
parengė prakalbas ant42 d. rugpiučio 2:80 vai. žiau negu pereitų mėnesį.
'Kansa* City, Mo. ir aplin- iki 24 metų amžiaus. Yra Nors vakaras buvo šiltas, bet
kėje 23 d. šio mėnesio užėjo ten unija, prie kurios galima žmonių msirinko pusėtinai pobažnytinėje salėje. Pra po pietų, buvo pakviestas A. Lietuviai (vardai aukavusiv
kalbos prasidėjo tuoj po Žagaras, Liet.Soc. Dem.Part. kitoj .vietoj. ' Rd.) sūdėj*
smarkus lietus ir išlijo per prigulėti arba ae.
ir pinigų susuka u ta buvo
$10.55, svetimtaučiai $5.60,
dievmaldystai.
Žmonių su
pusketvirtos valandos 5.98
5 Milvauke®, -Wib. Od $45.47', Kuriėos ir gi nutar
tai
viso labo $16.15. Pinigus
sirinko
pusėtinas
būrelis.
colius vandene Ant Elm* ini nynėse ir slulefdėse dar ta siųsti į Londonu.
l H laikų jis pribut negalėjo
pasiunt&n
karteriui R. S. K.
Užlieta verdančia geležis.
wood kapinių, penkios my bai eina gerai. ■ Valandų k Ne pro šalį butų paminėti, Pirmsėdis L. Grikštas atida dėl užtrukimo ant geležinke
3o. Chioago, Ir.u Illinois lios į rytus nuo vaisbiškosios <
rė susirinkimų, paaiškindadarbo 8—9. Užmokestis nuo kiek iš Cambridge surinkta ma8 susirinkimo mlerį. To- lio. Jis pribuvo jau po pra kovotojams užLietuvoa laisvu
kalbų 6:80. Gerai kad į tų L. 8. D. P.
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Garbė jums, karžygiai linosybės.
Lai gyvuoja revoliucija! '
Lai gyvuoja soči jai izmas!
Lai*prasmenga budeliai žu
dikai iš musų žemės.
A. Gustas.

viškų jaunuomenę”, gavau
Visi žinome*. jog amerikie kada buvome saikais, laužė Įėjus miestan, ypatingai fleitų mirti iš bado. Juk, po
žmonės viskų permato iš ank
tiek užklausimų, jog sunku čiai lietuviai turi spaudų ir me tada jas de&imtiipis — i
ar nustebino mane, papratus! teisybei sakant, kas gi yra sto ir valandai atėjus, jie ne
buvo vienam atsakyti ant vi laikraščius ne nuo dabar, lie norite ir dabar £uli tfpmis lė
Chicagoje matyti aut gatvių prieža.*čia ligos, jei ne skur- privalo bijotis blogų pasek*
sų. Neapsirikau,sakydamas, tuviai gi europiečiai atgavo lėmis? Ne, uięųjaujų nerei badrypsant pastipusius šu
jog milžiniška dalis musų jų vos du metai atgal, kalaujame, — mums jelk pro nie, pasmirdusias, kates ar da?, tamsybė ir paleistuvy mių. Pas gamtiškus žmones
jaunuomenės nori mokintis, vienok pažiūrėkime, ar nelik taujančių merginų, merginų, nudvėsusius arklius, jo neiš stė? Pas mus to visko visai viskas gamtiškai atsitinka. ”
nori apsišviesti, bet nežino sime greit męs amerikiečiai kurias męs galėtame^uodoti, pasakytas švarumas. Gatves nėra. Žmones gyvena ište Priešinimosi argumentai
nei kaip už to imtis, nei kur toli užpakalyj savo brolių kurios butų fkiusų draugė buvo nušluotos dailiai ir abi kliuje, kožnas permano gam pas manę išsisėmė ir aš nuti
tos surėdymų nuodugniai ir lau. Daktaras Ateitis pa
jo j ieškoti. Kiek aš per europiečių, jeigu jau dabar mis, o ne lėlėm*1 vytų pasi šaliai žaliavo rėdai medžių.
neperžengia
josios tiesų. Jie kvietė manę pas savę ant pie
Dėl agitacijos mokslo. skaičiau eilelių panašių ši nelikome toli.... ir vėl klau linksminimui. 'Gal 'tai ne Gyvenami namai stovėjo ato
negali būti kitokiais, kaip tų ir męs nuėjome. Jo žmo
Neseniai skaičiau „Lietu toms: ,,Turiu 25—28 metus simas — dėlko? Ir vėl, tas teisybė? Tada*H parūdykite, kiai viens nuo kito, apsėti tik sveikais ir gydytojas,spe
voj” straipsnelį p. Damijo amžiaus.^ kaip gaila, kad nie pats atsakymas — dėlto, kad daveskite, jog ššęs kirstame; gražiomis gėlėmis ir žolynai*. cialistas ar kitokia, panorėjęs na, penketas vaikučių ir męa
naičio, kuriame jis kviečia ko nežinojau apie tai pirma terp europiečių lietuvių dau parodykite, jog' jums rupi Visur buvo skonis, visur dai- iš gydymo užsilaikyti, negau laikėme pietus; tas svietingu
energiškiau agituoti, kalbin — dabar, turbūt, jau esu per giau yra vyrų su tikru, pa tas pats, kas ir mums: ap- la ir kožnas kampelis traukte na progos net išbandyti savo mas ir malonumas, kokį ten
gavau patirti, niekuomet ne
ti tautiečius prisirašyti prie senas — meldžiu atsakyti ir remtu ant mokslo, apšvieti švieta, gerovė tautos, lygybė traukė tavo atidų.
gabumo. Syfilis ir kitos ly išeis iš mano galvos. Šne
S. L. A., nurodydama, jog tt.”.
mu.
visų! Jeigu galėsite tų pada Sutinkami veidai vyrų, mo tiškos ligos, kurios yra tikra kėjome apie visokius daly
juo geresnis, artesnis susipa Ant pirmos pažiūros šitie
Dėlto ir pasirūpinkime iš ryti, jeigu męs matysime, kad terų ir vaikų buvo linksmi, pintimi gydytojams jūsų
kus ir apie viskų —- ar ge
žinimas su prakilniais mie- žodžiai rodos labai paprasti platinti agitacijų mokslo musų mergelės gali susilygin gražus ir pilni malonumo. — miestuose, pas mus visai ne
riau sakant, D. ras Ateitif
riais Susivienyjimo gal skait ir nieko juose ypatingo nė kuoplačiausiai;
tenebūna ti su vyrais visame, tada ir Nejaugi aš čia į rojų atėjau, ra žinomos. Jauni žmonės, šnekėjo, o aš klausiau. Ani.
lingiaus patraukti visuome ra, o vjenok, po teisybei, kiek dauginus atsitikimų, pana męs paspausime jums delnų, — galvojau pats sau.
pasiekę subrendimo amžį,ap- galo išdrysau paklausti: Ge
nę prie šios organizacijos; tik juose *tragumo. Ačiū tam, šių tiems, apie kokius minė kaipo savo draugėms, kaipo Iš tikro, žmonės ten buvo siveda su mylimoms sau ypa- rai jums gi pasisekė nusikra
aktyvi.ška agitacija gal pa kad mažai rūpinamės apie jau a ukščiaus: , ,kaip gaila, lygioms sau; pakolgi to ne laimingi; nei šešėlio nesima toms ir tas juos sulaiko nuo tyti visokios rųšies daktarus,
dauginti skaitlių sųnarių Su parodymų ar tokio, ar kito kad ankščiaus nežinojau”
bus, ar turite tiesų reikalau tė jų akyse rupesties, neslga- visokio išklydimo. Apsive bet kaip su kunigais ir advo-,
Dabar keli žodžiai apie mu ti nuo musų, kad kitaip ant nėdinimo ar ligos.
si vienyjimo. Be abejonės, kio kelio musų jaunuomenei,
Kaip sti jiems nėra priežasties katais, ar ir buvote tiek laijeigu musų tautiečiai ge dabar turime dešimtis, o maž sų lietuviškų kolionijų Vai- jūsų žiūrėtume, kaip ant lė jiems smagu yra ten gyventi. baugintis, kadangi kožnas, mingais.kad galėjote juos vi
riaus suprastų visų svarbumu ir šimtus tūkstančių brolių pataiso mokykloje.
lių, kurias vaikai,pasibovinę, Pamatę mane ateivį, jie svei kas nori dirbti, gali sau gy sai nusikratyti?
ir naudų organizacijų pana ir sesferų, kurie senei ėję Mokslas užsibaigė iškilmin sulaužo ir numeta?.... Aut kino mane kožnas malonum venimų lengvai padaryti, nes „Nežinau, kaip męs juos
šių Susivienyjimui, jeigu no jieSkoti to žiburio šviesos — gu vakaru 16 šio mėnesio, pabaigos keli žodžiai apie nusišypsojimu. Atbūdamas darbo čia pilnai yra kožnam. nusikratėme,” atsakė D-rae
rėtų atkreipti atydų ant tos ir dabar butų maž pirmose ant kurio gavo dipliomų ir pačių mykyklų visiems, ku nuvargęs nuo kelionės ir pu Tinginių gi negali rastis, Ateitis, „bet dabar pas mus
aiškiai suprantamos tiesos, eilėse kaipo darbininkai ant vienas iš lietuvių, kaipo pa riuos tas apeitų.
sėtinai išalkęs, ėmiau klau kadangi tingėti žmogus gali tamista nerasi nei kunigo,
jog, „susivienyjimai — tai musų tautiškos dirvos. Ne baigęs savo šakų mokslo. Ne- Į mokyklų gal pastoti kiek stos, kur galima jįauti užval tik tųsyk, kada kas nors nei advokato ir jie nėra rei
pajiega, — susivienyję męs buvo agitacijos, ir dabar re kurie draugai išvažinėjo pas vienas mokantis lietuviškai gyti ir jie parode pieninę. trūksta jo sveikatai; jei tok kalingi. Žmonės protingai
stovime, o išsiskirstę — puo zultate reik mums klausyti savo gimines arba pažysta skaityti ir rašyti Šiek-tiek Įėjęs jon, paprašiau kų užkų- sai atsiranda^ tai jis turi būt gyvendami, Dievui nenuside
lame," tad turėtume Susivie- apgailestavimus tų trokštam mus atsilsėti nuo darbo visų (kad pažintų literas); metai sti ir man padavė stiklų pie gydomas. Antrų vertus, pas du ir nereikalauja, kad juos
nyjime ne kelis tūkstančius, čių šviesos.
metų, bet neilgas tai bus at yra neapribuoti, tai yra—ga no ir kelis pyragaičius. Koks žmogų yra tiek ambicijos, kas išrištų iš tų nuodėmių,
bet keliolika tūkstančių sų- Gaila! Per savo nerūpe sileis — vos tik dvi savaiti: lima pastoti bent kokio senu gi gardumas buvo to pieno ir kad jis niekuomet nedaleis kurių jie nėra papildę. Jeigu
narių. Bet lietuviai, kaipo stingumų, per tai, jog per 4 rugsėjo jau vėl prie darbo, mo; išlaidos apie 3 doleriai tų pyragaičių! Nežinau, gal sau gyventi iš malonės kitų, atsitinka koksai nesusiprati
visuomenė, negali pasigirti daug esame papratę rūpintis nes tų dienų prasideda nau su centais per savaitę, skai dėlto, kad buvau pusėtinai o vagystės ir apgavystes, ko mas terp kaimynų, tai išriši
savo augštu susipratimu, ir tik apie save ir savo ypatiš- jas terminas ir nauji akade tant viskų, apart knygų, po- išalkęs ir pabuvau ant švie kios yra kasdieniniais nusi mui to klausymo atsideda jie
dėlto daugiaus apsišvietu- kus reikalus, darome neatly miški metai. Šitų dienų te pieros ir kitų smulkių daly žio oro, vienok tikras esmi, davimais jūsų miestuose, čia ant teismo trečiųjų, kuris vi
siems sąnariams visuomenės ginamų blėdį musų tautai gul užtėmija gerai visi tie, kų. Mokytis galima: į dak kad tas pienas nebuvo mieš negali turėti vietos, kadangi suomet yra užganėdinančiu
nelieka už nieko kito grieb- ypatosejos sūnų. Ar nėra kurie norėtų atvažiuoti ant tarus, advokatus, mokytojus, tas ir tie pyragaičiai be prie žmonės Čia visi išmaningi ir abi pusi. Abelnai sakant,
is, kaip tik už energiškos šventa priderme daugiau ap pradžios ateinančio termino. prekystės, tėpliorystės, mu maišų; matyt ten žmonės apgauti juos nelengva, o tei Čia žmonės apie visus savo
agitacijos, kaiį>o ui vieno iš sišvietusių kalbinti, raginti Smagu net pradėti dabar zikos, svetimų kalbų ir tt. nesistengia gamtos dovanas singas darbas yra teip leng reikalus, kaip dvasiškus, te .»
svarbiausių įrankių pakėli kitus ypatingai jaunuomenę darbų: būrelis lietuvių jau Kiekvienas gal atvažiuoti ir pagerinti, ar padauginti, bet vas ir malonus, kad nei vie ir svietiškus apsirūpina pa*
mui musų tautos. ■ Viena iš prie apsišvietimo, prie moks dabar susideda iš kelių de pasirinkti šakų mokslo, ko tiesiog jas vartoja teip, kaip nam neapsimoka vogti ar ap tys ir nereikalauja sau jokių
svarbiausių agitacijų terp lo?
šimčių mokslųeivių, o vis jis kia
geriaus
patinka. jas gauna iš gamtos rankų gaudinėti. Žmonėm čia, to vadovų į dangų ar apginėjųr
musų tautiečių, be abejo Kalbinkime visus prie skai auga tartum ant mielių.
Galima atvažiuoti ir visai su ta išeiga, kad visi yra kiu budu, visi laimingi ir jų tiesų.”
nės, yra agitacija prie moks tymo knygų, laikraščių, nes
Sprendžiant iš apturėtų nemokant angliškos 'kalbos, sveiki. Išgėręs porų stiklų nuo visko laisvi, pradėjus Laimingi jus žmonės ir lai
lo. Daug lengviau prikal šie yra įrankiais apšvietos, laiškų, galima išreikšti vijtį, nes svetimtaučiams
svetimtaučiamsura
-------spe- pieno ir jgerai užsikandęs, nuo advokatų ir teisėjų, už minga jūsų šalis, maniau saj
cijajiški
mokytojai,U
kurių
1 paklausiaui, kiek reikės už baigus ant gydytojų.”
bet
ypatingai
jaunuomenę
binsi musų žmogelį prie bent
jog ateinanti metų ir lietu
vyje. D-ras Ateitis ir jo šei
kalbinkime
prie
mokslo,
ku

kokios draugystės, negu prie
vaitės pradės skaitlingiaus užduočia yra kuogreičiausiai mokėti. Mano dideliam nu „Bet,” spyriavausi aš, myna užlaikė mane ant visos
mokslo. Ir negalima tuomi ris duoda stiprius pamatus lankyti šių mokyklų, negu išmokyti savo ^mokintinius sistebėjimui pasakė, kad už „kaipgi su įgimtoms ligoms?” savaitės. Viešėjausi ir gėrė
labai stebėtis: prisirašyme tikram apšvietimui.
— „Jos tiesiog čia neatsitin jausi tuom jų gyvenimu. Bei
šiais metais. Dabar,.yra Čio angliškos kalbus. S ei vie viskų priklauso 2c.
Laikraštis,
kaipo
įrankis
prie vienos arba kitos drau
nai tik dvi lietuvaiti, kurios nas iš pastojusių į mokyklų Pasivalgęs, išėjau pasižval ka,” atsakė D-ras Ateitis. gėrėtis kokiu nors svetimu
gystės musų žmogelis mato platinimo apšvietos, atneša lieka ir ant tolesnio laiko, nesiskundė, kad Jam nepa gyti po miestų. Mari, kaipo „Žmonės, būdami apšvie daiktu neužtenka, jeigu pats
atjaučiamu naudų: — atsiti naudų tik tada, kada turi nors iš karto atvažiavę, ir tiktų. Kiekvienas ir kiek daktarui, labiausioj rūpėjo stais, supranta, kad turėti su jo neturi. Gružu ir miela
kus kokiai nelaimei, arba li sumanius skaitytojus, tai kalbėjo, jog daugiau nebus, viena iš naujai atvykusių ras pamatyti, kaip ten gyvena ligomis vaikus yra sunkeny buvo ten man gyventi, bet
gai, jis gauna pinigiškų pa reiškia — kada skaitantis ne kaip tik vienų terminų.... širdingų priėmimų ir pagal daktarai ir kaip užsilaiko bė jiems patiems, ne kam ki atmintis apie tuos, kuriuos
šė Ipų, prisirašius prie „Susi- tik supranta viskų, kų jis Greit #apripra to, pamylėjo ba nuo savo tautiečių lietu aptiekus. Ant savo nelai tam, ir saugodamiesi nuo to palikau, nedavė man džiaug
vienyjimo” jis žino, kad jam skaito, bet ir gali perskaity mokslų Ir vietų, ir dabar ne vių. Kas norėtų apsipažin mės, išgogli nėjau kuone visų be jokių kodeksinių įstaty tis ir išbuvęs savaitę, atsisvei
numirus, pati jo ar vaikai tų perleisti per kritikų. Ne galėčiau užtikrinti, ar duotų ti dar arčiau su mokykla, te- ųiiestų ir nepamačiau nei vie mų,
nesituokia tolaik, kinau tuos meilius, nepažygaus posmertinę ir tt., žodžiu seniai paklabinau vienų žmo si jos teip lengvai išrikai bin- atrišaukia žemiaus padėtu no parašo iškabinto nei dak kol nėra persitikrinę, kad stančius vargo ir kliaučių
sakant,
prisirašyme prie gelį,kad parsitrauktų sau „V. ti iš mokyklos. E j ame tvir adresu, o męs išsiųsime kata- taro, nei aptiekos. Kaipgi yra* visiškai sveikais, o iš žmones, traukiau atgal į Chidraugysčių su pinigiškų su Žinias”. Tas žmogelis moka tos nuomonės, jogei pavyz- liogų mokyklos. Ypatingai jie galėtų gyventi be dakta sveikų tėvų negali juk gimti cagų, kad papasakoti savišrėdymu, jis mato, paprastai pusėtinai skaityti ir rašyti, dis šių mergelių patrauks ir dabar, prasidedant naujam ro ir aptiekos, stebėjausi pats su ligųmis vaikai.”
kieme, kų mačiau ir paragin
sakant, „biznį”. Neteip yra vienok koks buvo mano nu kitas lietuvaites, kurių yra terminui mokslo, butų labai sau. Negalėdamas to jokiu
„Na, o kaip su odos li ti juos apleisti tų vaęgų šalį.
su mokslu: čionai jam ne tik sistebėjimas, kada paklausęs, tūkstančiai Amerikoje. Męs paranku atvažiuoti.
budu išrišti, paklausiau pra gomis?” klausiau besistatyda- ir keliauti ten, kur be per
nieko neduoda,. bet da pa kaip jam patinka laikraštis, visai nenorime tikėti, kad iŠ Kas norėtų gauti atsaky einančio, kur yra aptieka. mas toliau.
stojimo šviečia giedri laimei
čiam reik mokėti, o ar bus išgirdau atsakymų: „Mažu tų tūkstančių atsirastų tik mų laišku, tegul prideda Jis man parodė didelį, baltų — „Odos ligos....” nusi saulė. Ta šalis nėra tolima
kada iš to kokia nors nauda jis ir geras, bet kas iš to, jei dvi, kurios supranta, koksai ženklelį krasos atsakymui.
namų, iš visų pusių apaugu šypsojo jis. „Tamista, kai ir lengva jų pasiekti kad ir
gu męs negalime suprasti, yra skirtumą* terp tamsuolės B. K. Baleviče, p
ir kada?
sį dailiu sodu. Tai buvo Ii- po daktaras, ntf manai, kad didžiausiam- vargšui, nes nei
gonbutis, bet nebuvo jokios jos visos paeina tik iš nešva geležinkelio tikieto, nei laiStiles Hali, 7
Taigi paantrinu, jog agita apie kų ten jame rašo”.... merginos, kuri skaito savę
Valparaiso, Ind. iškabos aukščiau durių. Pra- rumo. Pas mus jos, klek ta- vakortės nereikia ten nukak
cija mokslo yra daug sunkes Ar prie tokių sanlygų gal už laimingų, kada jai bernu
rivėriau vartelius ir įėjau mista galėjai tėmyti, nėra; ti; nuveda ten tik mokslas.
nė, negu agitacija ko kito, o laikraštis išsiristi iš savo už žėlis, norėdama „pasidaboti”,
duoties,
platinti
apšvietimų?
kieman; kiemininkas, genio- žmonės, užsilaikydami švariai
vienok nežiūrint į tų, ji atne
D-ras A. L. Graičuna*.
alkūne į šonų , užvažiuoja”
—
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o
tokių
atsitiki

Mano dyklalkis.
jautis padžiūvusias Ir nerei tuo patim žygiu apsisaugoja
ša ir greit atneša gerus vai
(mat, užkabino mane....) ir
mų nevienas, ir ne du..... merginos apšviestos, kuri yra Kunigai, daktarai, advo kalingas šakeles medžių, ir nuo ligų odos.”
sius.
Didžiausi daiktai sviete.
Laikraštis
prie tokių sanlygų lygi vyrui, kurių jis turi guo- katai, redaktoriai, vertelgos linksmai ir maloniai pasvei , .Sutinku su tuo, malonus Didžiausias universitetas
Jeigu neklystu, pirmas
ir viri kiti šiek-tiek pasiturį kino mane ir paklausė, kų aš daktare;” —tariau jam, „vie sviete yra Kaire, Egipte: 11balsas, viešai kalbinantis mu nustoja per pusę savo vertės doti.
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naudos,
kokių
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galėtų
sų jaunuomenę prie mokslo,
Atsakinėdamas ant prisių žmonės paprastai ima sykį norįs matyt. Atsakiau, kad nok chirugija tik turėtų bū 000 mokinių iš viso muzulatnešti
skaitytojui
supran

norėčiau matytis su daktarų ti reikalinga jums.”
išėjo išValparaisoJau beveik
maniškojo pasviečio eina te
stų laiškų, aš daugumo pra per metus laikų pasilsiu!.
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mane
prie
žu yra Tivoli Kopenhagoje:
manauckas trumpu straips
musų mergelių, kad pakal savaitę, kitų, bet kur surasti
neliu atsišaukė į jaunuome dėtus maždaug stipresnius pa bintų jas prie mokslo. Męs, vietų ramių, kuri butų liuosa ypatos, kurios aš nlekumet giausiai reikalinga,” — atsa turi jis 3280 margų ploto.
nę, paduodamas nekurias ži matus moksliškus.
vyrai, teisybė, patys dar ne nuo trukšmingo miesto gyve nepamiršiu, kol gyvas busiu: kė D-ras Ateitis. „Mus žmo Didžiausia dirbtuvė yra TiMusų
laikraščiai,
nors
jų,
nias apie šių mokyklų. Ant
visi prabudome, ar pabudo nimo? Galvojau, knisausi yra tai aukšta žmogysta pla nės karių neveda, teipgi ir dalielme, Švedijoj: užima
sulyginant
su
abelnu
skait

kiek yra man žinoma, laikuo
me iš snaudulio labai nese po laikraščius, ar nerasiu čiais pečiais, aiškiu ir mei nesusigaudo, o prie darbo jie ji suviršum 1200 žmonių ir
linių
lietuvių,
gyvenančių
se, kada tas straipsnelis paniai, bet męs norėtume, kad garsinamos tokios vietos, bet lum veidu; jo akys žibėjo su yra labai atsargus ir nenusi- padaro per 900000 dėžučių
Amerikoje,,
turime
ne
pertilpo, Valparaiso Universite
sykiu su mumis pabustų ir veltui. . Ant ga^o bg^ atėjo tokia energija ir ramumu,kad dirbdami perdaug, jie išven kasdien; kas metas suvarto
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vienok,
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te buvo nedaugiaus kaip 2
musų mergelės, kad ir musų man omenių vietų užuosti, išsyk tave patraukė prie sa gia visokių susižeidimų, ku ja 600000 šešiasienių pėdų
pasigirti
daugumu
skaityto

ar 3 lietuviai; mokslaeiviai,
gražioji lytis neliktų užpaka kur nei geležiakelis jieina, vęs. Tai buvo D-ras Ateitis. rie jūsų miestuose atsitinka medžio, 350000 svarų popiejų.
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nori ten nuvykjį, tpri pats ir męs jau buvome draugais, neapsižiūrėjimų; teip kad klijavimui dėžučių. Didžiau
mingų rankų ir padare gerų
myn.
tartum nuo daugelio metų. chirurgas ir beveik pas mus sias urvas yra Mamutinis ur
pradžių — paskiau s atviku- skaitlių, kurie mums atsaky Beveik visi prašyti atsųkė, nueiti pėsčias.
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vas Kentucky. Urvas tas tu
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85,
o tieš viršum 15
kelias dešimtis mokslųeivių reiškia, kad aš norėčiau at nerupi, kaip tik skrybėlės ir krepšį, išėjau išimamą. Ke iškabų daktarų ir aptiekų, no dalyko — akušerijos; bet pėdų.
lietuvių ir jeigu toliaus teip kalbinti nuo skaitymo laik šokiai.... Liūdna, jeigu tai lionė buvo ilga^nbeksamagi. kurių musų miestuose yra vi jis ir čia man atsakė teip,
kad aš neturėjau kų jam pa
seksis, tai galima turėtį viltį, raščių, o patraukti prie yra teisybė, o rodos,' jog toks Vešų ir gaivingų^ryUjetį orų sa apštis.
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Atei„Nėštumas juk - sakė jis sime šioj mokykloj ne dešim
teisybę. Bet, jeigu teip yra, ir jaučiausi teip smagiai, kad
raštelio
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šitiems
metams
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ir
r' - •
nėra jokia liga ir jei laukia
tis, bet jau šimtus musų bro
tad žinokite, mergelės, jog rodosi einant man, mano ko tis. * .
užtai, kad jame be asabiškų
jeigu
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turėsime
dvigubai
Aš
maniau,
kad
jis
iš
ma
moji motina užsilaiko pride reikalų,
lių ir seserų. Sakau ir sese
ant jūsų ir žiūrės kaipo ant jos žemės nelypstė. Kadan
kitokių nėra; laik
rų, nes būrelis lietuvių moks laikraščių, kaip turime šių- lėlių, gražiai parengtų, su gi kelionė buvo smagi, tai aš nęs juokiasi, bet paskui pa rančiai, tai pagimdymas bus raščio užduotė yra tarnauti
leivių musų mokykloje skai dieu, tai vienok, jeigu mums daržuotoms skrybėlėms, pa ėjau-ir per visų naktį ir iš mačiau, kad jis pasakoja be jai lengvas ir jai užtenka visuomenei.
tautiečių su apšvieta
prižiūrėjimo sumanios mote V. J. Raudoniui. Apie tų
to savo tarpe ir dvi mergeles, štokuos
8
rengtoms ^kvietkoms, po ku ryto apie 9.vai. laikrodžio juoko.
paremta
ant
tikrų
pamatų
riškės,
speciališko gi mokslo patį jau rašė Skarmalius, to
į,. »,Ir kų gi Jie. čia^ veiktų,
bet apie jas paskiaus.
mokslo, ta'i musų tauta dide rioms norite paslėpti što aš besiartinau ’ prie* vieno iš
Dabahie,” sa. akušerijos visai nereikia to dėl tamistos korespondencija
Paskutinį kartų po patalpi lio žingsnio pirmin nepada kų proto. Męs neporinio žymesnių miestų tos man ne garbingas
\
kė
jis
toliau.,
„Jiema
čia par- kiuose atsitikimuose. Musų netilps.
pažystamos šalinu
nimui atsišaukimo , ,Į lietu ryt
L
I lėlių; turėjome
i • jų
K daugybę,
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fclETUVA
išgavome mačių
Iš Maryville, 111.
mači seikėjimui bevertės ir labai
kyti prie metų laikų, neturinti gerų ypaty satos tolrbesluriš, kad netik galės matyti išgavome
vertų
daiktų.
vertų daiktų, Užtai toj prasmėj yra vienas
bių vesti pasekmingai kovų už būvį, turėjo kas ant kitų Kosmiškų kūnų darosi, bet teip- kiaušinio
baltymo molekulas nesulyginamai Oras čia gražus, tik labai
tuomet išnykti; gamta išrinko tiktai tuos gi galės ir žlibių į erdmę pasiųsti ir — galės vertesnis už
Lietuvių gyvena
visų kalnų, subudavotų iš ele karštas.
gyvūnus kurie turėjo geresnes ypatybes to gauti attakytaų. Kaip gyvybė iš visatos mentariškų medegų,
Parašė Prot Dr. M. Wilh. Meyer.
čia
nevisai
mažai, apie 20
paveikslan,
iš
kalkinių
lesniam besivystymuL Bet da geresnį ir to ant musų žemės atskrido — bent tuomtarp uolų. Mat vienas molekulas kalkio suside
Verti J. 1LGAUDAS.
bulesnį parinkimų tarpe žinduolių padarė kitaip megaljme persistatyti 4-. ir išsivysty da iš vieno atomo calciumo, iš vieno atomo šeimynų, o pavienių kuone
dama i$. paprasčiausių diegų apėmė visų že
8 syk tiek, bet su tautiškais
slų kokiu-nors budu tamsiose jūrių sietuvose! gamta ledų gadynėje. Užleisdama gamta mę, kaip galop atsiradęs žmogus savo gyvuli anglinės rūgšties ir trijų atomų oxygeno.
darbais
labai retai jie pasiro
(gylėse) nuo priešistoriškų laikų iki šiandie. ant žemės ledų gadynę, išmėgino da labiau škų apyregį, matantį ir apimanti protu tik Bet kiaušinio baltymas susideda iš peukii.
žinduolių
ypatybes
vesti
kovų
už
būvį,
už
do. Sunku ir liūdna žiū
nai.
siaurų, ’įjatvuriamų horizontų, išsiplatino ir elementų: iš keturių organogenų — anglia
Svarbiausias pėdsakis meto laikų tempe duonos kųsnį ir toje gadynėje perkeitė gam išsivystė net iki užviešpatavimui visos plane rūgšties, vandendario (bydrogeno), orygeno rint, kaip meile tėvynės teip
ratūros permainų užstojusių kreidos gady ta žinduolį, galėjusį labiau prisitaikyti prie tos ir, galiausiai, kaip dabar to žmogaus ir nitrogeno *— ir mažo nuošimčio ežerinės greitai pas juos atšalo. Dau
nėj, yra tas, kad tos gadynės sluogsniuosei gyvenimo sanlygų, į tų gyvūnų, kuris šiųdien protas erdmėn skrieja, iš kurio paeina visi rūgšties. Vienok tūkstančiai šitų atomų giausiai čia yra liuterionys ir
atrandame pėdsakius lapuotų medžių. Išsi jau beveik viekų apvaldė, kaip-kur net ir elementai, teip, gal, įstengs kada-nors tas į- grupuojasi viename kiaušinio baltymo mole visi menko supratimo. Jei
vystymas lapuotų medžių yra jau didelisi gamtų, — žmogų. Tų darbų negalėjo gamta domus sutvėrimas, augščiausiame proto išsi kule ir sutveria labai išsišakojusių ir įdomiai
žingsnis pirmyn augmenų karalystėje ir žy atlikti perkeitimu gyvūno formos, pavidalo, vystyme, susįnešti, susižinoti su kitų kosmi surėdytų organizacijų, kurios pamatus da ne susirinkus kur būreliui, pra
nes to jau nepakako, bet turėjo visokiais
mės to išsivystymo matomos da ir šiądien.
škų kūnų gyventojais ir apsimainyti gale ir* įstengėme ikišiol galutinai išaiškinti; beto, deda viens iš prakilnesniu
budais
išlavinti
gyvūno
protų,
intylegentibrolių aiškinti apie kruvinus
Bet kreidos sluogsniuose neatrasta da
kad gyvūnas galėtų protu pasekmin mokslu, lyginai kų padaro ir dvasės ant mu susigrupavę atomai kiaušinio baltymo skrie
ikišiol jokių pėdsekių tuometinių žinduolių. skumų,
ja
arba
sukasi
aplink
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visos
grupos
ir
darbus
caro ir jo juodašim
sų
žemės,
visai
nesusiartindamos
kūniškai
su
Vienok neatradimas liekanų žinduolių da ne gai kovoti su visokiomis gyvenimo sanlygo- viena-kita.
musų
saulinė
sistema
nė
iš
tolo
negali
susily

čių
musų
tėvynėje Lietuvo
reiškia, kad tuomet da nebuvo žinduolių ant mis. Dabar, galų-gale, priėjome prie augSvietas priklauso jau dabar musų dva- ginti su organizacija tų kiaušinio baltymo je, tai jie tuojaus ima užta
žemės, nes, kaip jau pirma pasakėme, krei
atomų, musų saulinė sistema yra ant labai
4laipsnio išsivystymo visos gyvybes, sei, išminčiai, žinojimui ir galybei.
ranti juodašimčius ir atkal
dos sluogsniai paeina arba susitvėrė iš nusi- ščiausio
būtent prie to, kada tapo sutvertas žmogus.
Vienok, nors musų svietas arba kiti erd- žemo laipsnio, sulyginant su tų atomų orga binėja nuo tautiškų darbų
sėdusių jūrėse, o jūrėse juk žinduoliai, ne Šitas
gyvūnas apviešpatavo jau visų mėj esu kūnai ir pasieks didžiausį išsitobuli- nizacija. Taigi, ant kiek tai pasididina ver
gyvena, išskiriant didžuves ir kitas, prie jų žemę, įdoiųus
o belavindamas savo protų, savo inte nimo, išsivystymo laipsnį, visgi jie turės ka tė vienintėlio angliarūgšties atomo, kada ši tuos, kurie mažai supranta
veislės prigulinčius jūrinius gyvūnus, kurių, ligentiškumų,
jau tokių didelę galybę da-nors nupulti nuo to laipsnio, turės eiti tas nuo paprasčiausio, žemiausio laipsnio padėjimų tėvynės. Bet lai
be abejonės, nebuvo tuomet ant žemės. Ta ir pajiegų, kadįgavo
net supranta maž-daug subu- žemyn.* Mat aplinkbegis svietų besivystymo svietų tvėrimo, nuo kalkinių uolų molekulo kui bėgant,gal ateis ir tikras
čiaus neatradimas žinduolių liekanų visgi
ir besivystymų visatos, supranta iš turi būtinai apsiryboti pasikėlimu ir nupuo išsivysto į kiaušinio baltymų, pasiekia aug- susipratimas pas juos.
parodo, kad jų labai mažai da buvo tuomet davojimų
ščiausį laipsnį! Mat kiaušinio baltymo mo
11 d. rugpiučio, draugyste
ant žemės, jie nelošė svarbios rolės ir mažai ko paeina jis ir visa aplinkė, kurioje jis gy limu.
lekulas yra užtai vertesnis, kad gamta gali
vena,
su
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už
būvį.
Su
atsi

Aplinkbegis! Bet, ar yra teisingas šitas su
tebuvo augščiau išsivystę už pirmesniuose
šv.
Antano iš Paduos laikė
juom daug daugiau atlikti, gali iš jo daug
radimu žmogaus ant žemės užstojo ant musų, užvadinimas? Jeigu gi buvo tas viskas tik
sluogsniuose randamus žinduolius.
daugiau
įdomių
organizacijų
sutverti
ir
besusirinkimę,
ant kurio nuta
planetos visai naujas tvėrimo peri jodas, visai
Dabar, vienok, užeina staiga kaipi aušra nauja gadynė. Bet męs esame šiųdien tiktai tai aplinkbėgiu ir nieku daugiau, kuriame sivystyme gali jį daug geriau sunaudoti ne rė numažinti įstojimo moke
šiųdieniniam sutvėrimui, šiųdieninėms gy ant žemiausio laipsnio, esame tiktai protozo- svietų besivystymas nuolat sukosi, tai turė gu angliarugštinį atomų.
Užtai, rodosi, (
vūnų formoms. Męs pereiname dabar į nau ais augščiausiu gabumu apdovanotų, gamtos tume pilnų tiesų klausti, kodėl turime męs augščiausias siekis atominių svietų turi būti stį ir nuo šiol iki naujų me
jų perijodų, į teip vadinamų kanozoiškųjį pe- pajiegas suvaldain ių sutvėriau. Ir męs už nuolat suktis tame aplinkbėgyje ir kam męs tame ant musų žemės, kad žmogaus smegeny tų 1907 m. į draugystę bus
rijodų, kuris labai aiškiai daug kuom skiria stojome šiųdien tiktai ant pradžios to kelio, gyvename, kadangi męs, lyginai kaip ir visi se sutverti kuodaugiausįai kiaušinio baltymo priimami nauji sųnariai su
si nuo pirmesniojo, nuo mezozoiškojo perijo- kuris veda gyvybę, žmonijų prie augščiausiu, mums žinomi svietai, turės kada-nors išnyk atomų, su kurių pagelba žmogus gamtos pa $1.00 įstojimo; kas nori pri
ti, teip, kad musų darbas ir protavimas, pa
do.
siekinių.
siekti niekada nepasiekiamų išsitobulinimų, jiegas apvaldo ir jas priverčia kas-kart stro sirašyti, tegul pasiskubina
Pirmutinę dalį kanozoiškojo peri jodo va gražiausių
piau dirbti prie ištobulinimo augščiausios
Sulyg apskaitymų mokslinčiaus Peuck
diname tercrjine formacija, o ši vėl yra pa — buvo ant žemės nemažiau kaip keturios buvo jisai vėltas, be jokios svarbos. Ar nė ant žemės organizacijos, prie žmonijos. Per prisirašyti.
12 d. šio mėnesio,ant krikš
dalyta į keturis mažesnius skyrius: į eoceną, didelės ledų gadynės, bet šitos vėl gi dalino ra nepergalima pajiega kas-kart labiau išsi tai yra vienintelio < žmogaus smegenys kurtaigi, laikų aušros, į oligoceną, mioceną ir pli si į mažesnes ledų gadynes; į kiek mažesnių vystyti, kuri ne vien mus ir viekų kas gyva, -kas vertesnės už čielas saulių krūvas, kurio tynų pas P, Plečkaitį, bekal
jet ir teip vadinamų negyvų gamtų apvaldo
oceną.
se guli pirmapradiniai elementai chaotiško bėdami apie visokius reika
ledų gadynių arba temperatūros atmainų
Šitoje gadynėje, maž-daug, įvyko ir že laikų, dalinosi kiekviena ledų gadynė, to pa ir nuolatai veikia, idant paprasčiausio laip je netvarkoje prie viens-kito. Mat svietų lus, ypatingai apie vargus ir
mės eluogsnių sustumimai, apie kuriuos jau sakyti negalime. Galime vien tiek pasakyti, snio medegų į vis didesnę organizacijų su- besitvėrimas žengia n uolatai tolyn; pirmiau kentėjimus brolių tėvynėje,
šiek-tiek pirma kalbėjome. Taigi, toje ga kad tarpe visų keturių ledų gadynių buvo grupitotų, |iradedant nuo pirmapradinio ato siai sugrupuoja, sutveria šeip-teip iš mažiau
dynėje susitvėrė didžiausi šiųdieniniai žemės laiko tarpai gana augštos temperatūros, bu mo ir baigiant Paukščių keliu ir ar nėra no sių dalelių didelius pavidalus, mažai kam viens po kitam sumanėme
kalnynai; besitvėrimas tų kalnynų, vienok, vo šilti perijodai, kuriuose lankose ypač ge ras, valė prie gero, kuris auga ir tobulinasi vertus, bet tada dirba iš tų didžiųjų maže paaukauti šį tų revoliucijos
buvo paprastai surištas su dideliais vulkanų rai žolė augo; mat žemei netruko tuomet žmoguje kaipo augščiausias laipsnis tos pa snius, lyginai kaip skulptorius; šitas teipgi reikalams; sumanymas buvo
išsiveržimais. Abelnai pasakius, nuo to lai drėgnumo, nes tirpstant kalnų glečeriams jiegos, to vertimo, didžiausia ir baisiausia sutveria iš didelio medegos gabalo mažų pa priimtas ir aukų buvo su
ko, geografiškas išveizdis musų žemės pavir buvo visur vandens pakaktinai. Užtai ga ironija tos dvasios, kjiri viekų sutvėrė, idant vidalų, bet mažasis yra daug tūkstančių kar brinkta $17.70. (Vardai au
šiaus pradėjo darytis kas-kart labiau pana lėjo interglečeriniškuose perijoduose (šiite- vėliau Jų sugriauti? Ar nėra musų būvis tų vertesnis už dijįjį. Taigi, šitokioj pra kautojų yra kitoje vietoje.
betiksliu ir nevertas tų skausmų, kuriuos
šesniu šiųdieniniam išveizdžiui.
sniuose laiko tarpuose terp ledinių gady
smėj esame męs žmonės visgi augščiausiais ir
Kadangi toje gadynėje pasidarė ant že nių) labai gerai išsivystyti visoki žoleėdžiai reikia nfoms^nuolatai perkęsti kovoje su ne- brangiausiais sutvėrimais ant visos musų že Rd.).
mės tokie didelis perversmas, tai nuo to už- gyvūnai (herbivorai). Kad, ištiesų, tie gy tobuluiMiis, ‘su neišsivysčiusiais, jeigu yra mės, tiesa, vien tuomet, kada apverčiame
visas sriėtas4>etiksliu, kuriame męs gyvena
vūnai ir labai išsivystė, tai parodo radiniai me?
mums duotų pajiegų ant tolynžengystos visa
sluogsniuose ketvirtinės gadynės arba dilutos, nes vertė arba nauda matuojasi pagal
Ir galiausiai, kokis gali būti svieto tik-‘ naudų atskiro sutvėrimo visai organizacijai
vium, kuris yra pėdsakiu paskutinės ledų
slaa,
siekis? A Gal tas^kad męs jame pasi augštesnio laipsnio, t y. vertė pavienius
gadynės, o šiųdieninis laikas yra kaipi tole
džiaugtume,
butume linksmi! Arba, žiūrint, y pa tos skaitosi pagal naudų, kokių jis atga
snis trūkis to šiltesnio per i jodo. Tuose
| Mieste Siedlce, Lenkijo
sluogsniuose atrandame labai tankiai lieka nuo pessimisiiško atžvilgio, kurie pasėmė sa bena visai žmonijai. Egoistas, rūpinantysis
je,
likosi užmuštas policmei
nas storaodžių gyvūnų, ypač mamutą; kar vo huorfones Iš tokių vienpusiškų išvedžio vien apie savo gerovę, yra nenaudingas arba
steris
Golcev. - Bevažiuojant
jimų,
kad
męa
sviete
atnžinai
kęetume
ir
tais atrandame net čielns gyvūnus, įšalusius
vodingas visai organizacijai, o galų-gale šali
graužt<frt®si
pakramta?
Šitokius
klausimus
jam
ratais
su savo drauge,
8i beri jos leduose; kaip kurių turime mėsos
nasi nuo jo visa draugija arba jį visiškai iš
gabalus ir plaukų pluokštus. Su šitais mil galėjome iki tol statyti, kol žmonės manė, meta iš savo tarpo. Ir neišvengtinoj reakti- plyšo bomba po ratais. Ply
žinais parsiėjo vesti kovų beginkliu!, lauki kad žmogus ir visas svietas yra viduryje vi joj jaučiasi egoistas kas-kart labiau nu- šimas buvo labai smarkus ir
niam žmogui, vienok jis pergalėjo juos ir pa satos. Vienok Kopernikas parodė, kad žmo skriaudžiamas pašalinio svieto, o teipgi ir bomba buvo mesta labai ge
nės ir jo svietas yra menkverčiais visatoje. neapkenčiamas, užtai pradeda jis pašalinį
sidarė ponu ant viso sutvėrimo.
Šiųdien
žinome, kad męs visatoje mažiau te- avietųkks-syk labiau neapkęsti ir pasidaro rai. Policmeisteris liko už
Dabar priėjome jau prie galo musų iš
reiškiame
kaip musų žemei infuzorijos arba peesnnietn. Bet peesimistul yra šitas svietas muštas ant vietos, o jo drau
vedžiojimų svieto besitvėrimo. Tirinėdami
teip vadinami paprasčiausi gyvūnėliai, ku be jokio tikslo, be siekio ir naudos, lyginai gė su dviem policistais mirti
pasekėme
svietų
nuo
pačios
pradžios
jo
besiTriceratopsas, storaodis tercijinės gadynes.
rių yra net tūkstančiai viename vandens la kaip ir jis sviete be naudos, be siekia
nai sužeisti. Metėjas bom
Pagal 51 orkaitę Ch. R. Kntghto, Washingtono muzėjuje. Sovietu Va],t.. vystymo, nuo tada, kada pvietų medega bu
še.
Beto, žinome teipgi, kad svietų besivyvo chaotiškoje netvarkoje, kada svietas buvo
Bet, visi šitie išvedžiojimai neprašalina bos pranyko be pėdsakio.
gimė teipgi ir naujos formos gyvybės karaly pirmapradiniame laipsnyje ir sekėme net iki mui ir jo tikslui nerupi nė musų skausmai, fakto, kad visgi kada-nors viskas pasibaigs,
stėje. Augmenų karalystėje matome spartų šiaidienąi, kada viskas ant svieto žaliuoja, nė musų metavonės šauksmai, nė musų lai sugryžš į pirmapradinį stovį. Ir nors da
besivystymų žydinčių augalų, kvietkų, kas auga ir tarpsta. Tyrinėdami gi svietų besi mė, lyginai kaip mums nerupi, kada neži daug darytume tokių išvedžiojimų, visgi ne | Angliški misijonieriai
reiškia, kad tuomet buvo jau geros saulės vystymų, tiesa, visada laikėmės! prie musų nioms nužudome vienu kojos uždėjimu tūk išbėgsime nuo išeigos, kad į labiausiai kom padavė karaliui Edvardui
»
šviesos ir pavasario. Pirmutiniuose sluog žemės, paėmėme jų tyrinėjimo objektu, vie stančius tų mažųjų gyvūnėlių.
plikuotas kiaušinio baltymo molekulas sme graudų prašymų nuskirti
Bet,
galiausiai,
ar
nėra
mųstis
da
skau

sniuose tercijinės gadynės atrandame šiųdien nok tų darėme todėl, kad męs geriau pažygenyse protingiausio žmogaus kada-nors tu konsuline valstijon Kongo,
viduriniai žemės juostai priklausančius aug- štame jos besivystymo laipsnius, geriau ap- desnė ir pakramta da didesnė, kada patiria rės išsidėstyti į pirmapradinius atomus. esančio n po valdžia Belgijos
menis nlaišytus su tropiškų šalių angmenais, sipažiuę su žemės istorija. Tačiaus pamatė- me, jog męs esame nieku daugiau kaip dul Taigi, męs visgi negalime prašalinti mųsties, karaliaus Leopoldo. Padėji
mat toje gadynėje viešpatavo teip pas mus, m® kad: beveik visur medega svietų tvėrimo kelės tame milžiniškame, bejausliame kan kad kada-nors turės išnykti visos per tūk
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse* esančiose-----’ —J kad gamtos pajiegos, valdan kinimo aparate, kuris skrieja be pertrūkio stančius metų viešpatavusios idėjos, viskas, mas toj šalyj yra toks baisus,
yra vienoda,
jau šiųdien poliariškame apskrityje, pustro- čios tas medegas teipgi yra vienodos ir, ga- tolyn šaltame, tamsiame erdmės rūme, be Jo kas dailino .per ilgas gadynes šitų svietų, kad kad globėj ima s angliškais
piškas klimatas. Aš pats (autorius) atra lų-gale, kad beveik visur ir visų svietų tvėri kio tikslo, be siekio? Kodėl suteiktas jau viskas žmonių ir gamtos sutvertas turės per valdiniais yra neapsieitinas.
dau tercijinės gadynės sluogsniuose ant muose, kuriuos patėmijome ant daugaus, smas ir pakelianti dvasė tiems mažiems gy sikeisti į chaosų, iš kurio viskas paėjo. Tai Ten, anot misijunierių žo
Spitzbergen, kur saulė nepasirodo per čielus viešpatauja vienodas įstatymas, visi didiejie vūnėliams, toms dulkėms; ypač kodėl duota gi, jokia žingsnis nėra padarytas ant visada džių, utipiausto žmonėms ran
tris mėnesius ant horizonto, tų suakmenėjusį brūkšniai svietų besivystyme sutinka su ta dvasė, su kuria galime apimti ir atjau naudingas, nėra nė kiek pryšakin nužengta. kas ir kojas, jei permažai
lapų, kuris yra parodytas ant paveikslėlio, viens-kitu. O matydami tuos aiškius faktus, sti neišmatuojamas didumas? Gal dėlto, Viskas turi sugryžti į tų, iš kurio paėjo.
surenka kaučiuko Belgijos
esančio ant 120 puslapio. Prie šito teikia galime tikrai tvirtinti, kad visatoje yra mili kad atjaustame, jog mus skiria nuo kitų kū
Vienok,
jeigu
ir
ištiesų
teip
butų,
ar
tai
teipgi da pridurti, kad ant Spitzbergen ne jonai tokių žemių kaip mūsiškė su visais jos nų nesurišami tolumai, kad atjaustame, jog turėtume jau ištiesų galutinai nusiminti! karaliui.
auga dabar beveik joki augmenys, vienatinis gyvūnais,
__
nors, tiesa, męs jokios ____
žinios _da mus, celinius gyvūnėlius šios žemės, apsupa Ar nepadaro šitas besi veržimas prie tobule
atstovas lapuotų medžių yra po kerpėmis pa-[negavome
nuo
tų
žemių
gyvūnų.
Bet
kitos
■f
.
*__
. ~ L
_. j erdmės tuštuma?
| Paskutinis išsireiškimas
snio daug linksmumo ir laimės bent mums,
sislėpęs, visiškai suskurdęs beržas. Tačiaus planetos
’
musų saulinės sistemos, kurias
Ištiesų, kokiais siaurapročiais yra tie atjaučiantiems sutvėrimams? Ir ar ištiesų valdybos pabrikų Kruppo
iš vandenių augštesniuose sluogsniuose ter- j maž-daug geriau galime ištyrti, skiriasi tik žmonės, kurie stato šitokius klausimus! To butume laimingesniais, jeigu įgautume tų
Basuose patvirtina, jog ten
cijinės gadynes, galime aiškiai pažinti, kad tai tiek nuo žemės, kaip skiriasi nuo viens- ki žmonės matuoja savo pačių padarytais laimę
be mažiausios kovos?
yra toks užpludis darbų, kad
temperatūros apystovos ir juostų aprybavi- -kito nelygių amžių vaikai vienų tėvų. Už mačiais mažumų ir didumų, bevertį ir bran
Toki klausimai čia ne vietoje, užtai ne daugiau užsakymų kompani
mas darėsi kas-kart labiau panašesnis šiųdle tai, turbut, nebus nė vienam įstabu, kad nė gų. Argi negali būti kūniškai mažesnis pa
reikalaujame
duoti čia atsakymo. Bet vienų ją atsisako priimti. Bėgy
ninėms apystovoms. - Visame matome palin ant vienos planetos neužtikome da tikrų žen vidalas teippat vertas arba daug vertesnis
klausimų
visgi
turime da išrišti, turime duo
kimų prie šiųdieninių apystovų.
klų tenęsančios inteligentiškos gyvybės, tai kaip didumas, kuris tingiais paslkrutintaiais
je metų tie pabrikai turi pa
Kaip jau pirma paminėjome, susimažino gi tokios, kaip ant musų žemės. Ir apie ka daugiau blogo negu gero padaro? Tyrinė ti ant jo atsakymų. Klausimas tas: ar ištietercijinėj gadynėj skaitlius ir didumas milži nalus planetoe Marš, bei jos gyvybę galime dami pirfniau atominius svietus, pamatėme, eų pasibaigia kiekvienas svietų tvėrimosi ap- dirbti 27000 patrankų aštuoniškųjų driežų atmainų, bet užtai pasiekė da abejoti.
kaip atomai,'nematomame pavidale nuolatai 1 ink bėgis tuom, kad viskas sugryžta ant ab nioms viešpatijoms.
milžiniškumų teip vadinamiejie šiltakraujai
dirba ii? veikia prie budavonės viso didžiojo soliutiškai to pačio laipsnio! ; Ąr nesilieka
gyvūnai. O tarpe pirmesniųjų žinduolių at
svieto,-bet-teipgi pamatėme sykiu kaip ap pasibaigiant svietui nė mažiausios dalelės
| Visuose Chinuose susi
randame ir tokių pavidalų, kurie nekasžin
čiuopiama ųiedega, sutverta iš tų molekuli- augštai iškilusios, sutvertos organizacijos? tvėrė įvirtos sanjungos, tu
Ar ištiesų yra facitas arba išeiga viso svietų
kiek tesiskiria baisume nuo milžiniškųjų rep
škųjų sviętiksistemų, ilsisi, nekruta. ’
rinčios siekį išnaikinti baisų
tilijų j oriškos formacijos. Tik užmeskime
Ūwai paeiname prie galo, kad vien iš pa- tvėrimosi lygus žemi?
akį ant 00 ir 00 pusi atspaustų paveikslėlių!
Kaip-kuriuose laipsniuose skietų tvėri paprotį rūkymo opiumo.
egų tų vislmažiautių svietų pasidaro šilu-'
Tiesa, šitie gyvūnai mažai kiek panašus pa
mosi,
be abejonės, neįvyksta galutinas išsi Prie tų sanjungų daugiausiai
ma.švięja, elektra, o teipgi ir visos chemiškos
vidalams šiųdieninių sutvėrimų, tačiaus aug-!
dėstymas
į pirmapradinį stovį. Tiesa, su- priklauso jaunuomenė ir jauy patyląs, nito kurių priguli sueit vėrimas ir
štesninose sluogsniuose tercijinės formacijos'
lyg
darytų
musų tyrinėjimų ir patėmyjimų, niejie vaisbininkai bei pra
išnykimas matomo, apčiuopiamo svieto. Ga
atrandame tarpe gyvūnų kas-kart didesnį7
gema
ir
miršta
atomai svietų sistemose. Ta- monininku.
liausiai turime da pridurti, kad gražiausias
Nuo keletos
pa našumų šiųdieniniams gyvūnams.
v s s gyvos gamtos išveizdis ir visos jos dai čiaus, paimdami jjaveizdu, daleiskim, radiu- dienų atsibūva po svarbes
Tarpe sutvėrimų tos gadynės atranda
lumas ,vra padirbtas, sutvertas iš šitų ma mo atomų, kuris atsako' maž-daug tam aug* nius miestus gatvinės paro
me, kartu su neišsivysčiusioms bež
žiausių atominių grupų, iš tų mažiausių svie Kiaušiam atomų išsivystymo laipsniui, at
randame, kad nuo jo atlužinėja nevien nw dos, kur yra laikomos kalbos
džionėms ir tokį pavidalų, iš kurio galėjo iš
to dalelių?
žiausios
mums žinomos medegos dalelės, elek ir mėtomos brošiūros, išrosivystyti žmogus, žinoma, laikui bėgant.
MastodonM iš dlluriiiko* gadynSa.
Vienok negalėsime jokiu budu nuginčy tronai, bet teipgi ir visa eilė didesnių mede jančios baisingas pasekmes
Vienok, ne čia vieta tuom užsiimti. Tų ap
PMjrtMm »utyg Bmithson’Inlf raportu.
ti, kad toj visatos dalyj, kurių galime ąpma- gos gabalėlių. Mat beišsidėstanti atominė to papročio, kuris milijonus
rašo knygutė „Žmogaus Paėjimas.”
tyti ir tame laike, kurį galime sužinoti, paGeriausiame besivystymo laike visos gy
Kada žiūrime žvaigždėtoj naktyj į dan tėmyjame aiškias žymes augštesnio bes ito ba sistema nesugryžta visiškai į tų stovį, iš ku žmonių kas metas suvaro į Iivybes ant musų žemės užėjo mystiškoji ledų gų, į tuos milijonus saulių, tai tuomet gali
rio ji susitvėrė, nesugryžta į pirmapradinius igobučlus arba kapus.
gadynė. Apie priežastis ledų gadynės aiški me būti tikrais, kad musų žvilgiai susitinka linimo,. veržimosi prie augštesnio, tobule atomus. Bet apie tokius pasilikusius dide
nome jau pirmiau, todėl tų apleisime. Ter su žvilgiais inteligentiškų gyvūnų, kurie, snio, prie išvystymo labiau komplikuotos or snius medegos branduolius turi būtinai svie | Nedėliojo visų Austrijų
cijinėj gadynėj užstojo ant žemės metų lab lyginai kaip ir męs, jieškodami sau lygių ganizacijos. O šitas veržimusi prie augšte tas greičiau susitverti, turi greičiau aųg: aplankė
smarkios audros su
kai — pavasaris, vasara, ruduo ir žiema — protiškų sutvėrimų, žiuri į musų saulę. Gal snio, tobulesnio laipsnio parodo labai ai&iai ščiausių išsivystymo laipsnį pasiekti negu ta ledais ir padarė
didelės aibes
tikslų
arba
siekį
svieto,
būtent,
iš
paprasčiauir per juos padarė gamta išrinkimų tarpe būt, kad jau netoli tas laikas, kada žmogus
da, kada viskas turi pradėti tvertis iš pirmą- javams. Didelis sniegas iš
žinduolių. Negalinti mat žinduoliai prieitai- apgalės visas gamtos pajiegas ir ant tiek vi šio tari boti tveriama labiau išsišakojusi, įpuolė Alpuose nuo Austrijos
(Toliaua bus.)
domiau sutaikyta organizacija. Šitų buduV.
puse-’.

Kokin budi susitverė svietas?

T

| Mieste Valparaiso, Čili,
vėl davė jaustis žemės drebė
jimą, 21 d. šio mėnesio. To
liaus žinios iš ten praneša,
kad miestas Quillata, 26
mylios atstu nuo Valparaiso,
yra išnaikintas visiškai teip,
kad neliko nei vieno namo.
Miestas tas skaitė 10 tūkstan
čių gyventojų.

tų plotui, jis suvisu nusileidžia prie žemės ii
Atsakymas kritikui V. J. vičia prieš atėjimą į Ameriką ypatas, tai tam’ vargiai gali
buvo
žydbemiu,
o
nematęs
ma
tikėti
—
plieky
tokio
gimdo naujus vėjus. Jeigu vidutinėse že
Dabkerlčiul.
ten jokios namuose tvarkos, amato neapmoka {įr laikraš
mės paviršiaus platumose nė jokios vietinei
Pereitos savaitės numeryj
priežastys nestabdytų ekvatorinio oro tekėji
norėtų, kad musų klebono čiai vienval ^upęjkia pada
83 „Lietuvos” įtalpinai tamimo ir jam priešingo poliariškojo, tai viduti
namai butų apskurdę teip, vėjus neteisingų kinių, todėl
sta savo kritiką apie Amsternėse
platumose, tame ir Lietuvoj, trauktųsi
kaip buvo jo pereito pono, ilgaliežuvių J amatas neturi
nesiliaujanti kova terp tų priešingų oro te
damiečius, o visu pirmiausiai
bet tas gi negalimas dalykas, visai lauko &wi išsikeroti; jei
kėjimų. Butų pastovios vėjų permainos:
apie atloštą 27 d. liepos lie
tas butų su gėda visai musų atsitinka koki hętėisingi pa
ant šiaurinio puskamuolio vėjai sektų saulę,
tuvišką teatrą.
davimai, taijtĮk.ppr nežinybę mo į vietas mažesnio ir atbulai atsibūvą pa. ant pietinio gi — atbulai, taigi į priešingą
parapijai?
Kiekviena kritika yra nau Meluoji teipgi tam teta tar ir vienpusybę -ir -Juos kaipo lengva, prie to visoki stabdymai prisideda pusę. Daleiskime, kad kokioj nors vietoj
dinga, bet reik, idant prie to damas, kad nežinai dėlko ku tokius reikia > laikyti. Męs, prie palaikymo lygsvarystos. Bet skiriamas kokiame laike nėra visai vėjo. Paskui, dėl
greitumo visgi būva. Kadangi ilgis patale-'
| Terp kalnakasių Viatkos imtųsi žmonės teisingi, kurie nigas po tam kaip buvo pa juk nelaikome sarto vaiko ar lių arčiau žemgalių yra daug mažesnis negu besistengimo oro traukti ekvatoriaus link,
prasideda ir oro tekėjimas nuo žemgalių, tai
apskričio,Maskolijoje,ir dvie supranta, kas yra kritika ir aiškinta drama lietuviškai, brolio aršiaūsfufftniekšu* už bėgančių arčiau ekvatoriaus, tai ir aprašyti gi
nuo poliariškų kraštų, kuris, dėl besisuki
jų eskadronų dragūnų įvyko kokia būti kritika privalo, paaiškino ja kunigas lenkiš kožną jo neišmaningą prasi augščiau apsireiškimai juo bus žymesni, juo me žemės aplink savo ašį, nusikreipia į deši
kruvinas mušis. Aštuonioli bet tamistai to viso trūk kai, o išeidamas iš principo, žengimą; jei tą darytume,bū pasitaikys didesnėse musų žemės paviršiaus nę pusę ir pereina į šiaurrytus; į tą pusę vė
jas pus tol, kol poliariškasis tekėjimas palai
ka kalųakasių krito nuo šū sta.
kas saldu, tai gardu, o kas tume patys aršiausiais niek platumose.
Štai
kokių
laikaisi
tamiTokią
įtekmę
turi
ant
pastovių
vėjų,
kys viršų ant ekvatorinio; kaip tik viršų pa
vių; skaitlius sužeistų yra
- .
raudona, tai gražu, pats atsa šais.
passatais
vadinamų,
musų
žemės
besisukiims ekvatorinis tekėjimas, kelias poliariško
sta,
kaipo
kritikas,
principų:
labai
didelis.
Policijos
kai ant klausimo, kad kuni Dapkevičia, jei jis padavė mas aplink savo nematomą ašį.
jo vėjo turės išpalengvo kreiptieji nuo šiaur
Meluok,
meluok,
o
visgi
atsi

viršininkas pareikalavo pagas myli lenkišką kalbą kaip žinias melagingai, * padavė tą
Peržiūrėsime patsatus šiaurinio musų ryty į rytus. Bet ir tas vėjas greitai persi
gelbos, kadangi terp darbi- ras toks, ką įtikės; o antras medų. .
tik per savo neišmanymą, o žemės pusskamuolio. . Passatas, perėjęs nuo keis į pietrytinį, paskui tiesiok į pietinį ir
* ninku apsireiškia didelis su principas: Kas saldu tai Trys to tamstos nesupra ne su mieriu įžeisti; jam ma šiaurių į pietus, perkerta paraleles, kurių ant galo į pietvakarinį. Pietvakarinis vėjas
gardu, kas raudona, tai gra timo galėjo būt priežastys; tėsi, kad reikalai neina teip, diametras ilgesnis, o drauge su besididinimu gali Jaikytiesi tik tol, kol vėl poliariškasis
bruzdimas.
žu.
arba buvai aklas, arba kur kaip, jo nuomone, turėtų eiti, paralelių diametro, kaip žinome, pasidinina oro tekėjimas nepaims viršų aut ekvatorinio;
nuo to laiko vėjas vėl pradės keistis į vakari
1)
Esi
tamista
melagis.
—
| Marai Iijoje, Prancūzijo
čias, arba kvailas. Būdamas ir jis pakėlė savo balsą prieš ir greitumas besisukime žemės vietų. Todėl nį, šiaurvakarinį, šiaurinį, šiaurrytinį.
ir oro masos, patekusios į tokias platumas,
je, policija sukonfiskavo raš Praneši, buk aktoriai nemo aklas, negalėjai matyti, kad tai; jis klydo, daleiskime, pasiliks užpakalyj į vakarus jr vfejas pus nuo • Ant pietinio puskamuolio vėjai keičiasi
tus, parodančius, kad buvo kėjo savo rolių, kad sufleris apart lietuvių daug buvo len per savo nesupratimą, ar at pietvakarų šiaurrytų link. Passatas šiauri priešingoj linkmėj.,
daromas suokalbis ant gyva teip rėkė, kad ant visos salės kų, kurie visai musų kalbos kaklumą, bet kas iš mus ne nio žemės puskamuolio pučia į šiaurrytus.
Iš tikro vienok vidutinėse platumose nė
sties prezidento Falliereso. buvo girdėti. - Kas do mela nesupranta. Nebūdama s ak klysta? Jeigu už kožną maž Visai atbulai bus su koutr passatų, taigi su ant šiaurinio, nė ant pietinio puskamuolio
Tūlas Arilo, viršininkas or gystė! Suflerio visai prie’lo- las, gali gintis, kad jų nepa možį turėtume keršinti vie vėju priešingu apatiniam passatui, pučian nebūva tokio pastovumo vėjų paskirsty
ganizacijos yra areštuotas. šimo nebuvo, nes jo ir nerei žysti, tai nežinojai apie tai nas kitam, tai visi išsiplau čiu augštai. Pareidamas iš didesnių parale muose ir tas paeina nuo daugelio vietinų
lių į mažesnes (nuo ekvatoriaus į kraštus vi
Yra jisai italas, gyvenime jo kėjo, o tai deltos paprastos kad jie buvo. Tokiu budu tume. Klystančiam užtenka dutinės platumos), oras juos pralenks, taigi priežasčių, kurios atsiliepia ant paskirstymo
priežasties, kad aktoriai teip esi kurčias, kad negirdėjai parodyti jo klaidas; jei kly pasisuks iš tiesaus kelio — nuo pietų šiaurių oro spaudimo ant žemės paviršiaus. Tie oro
rasta teipgi bombos.
tekėjimai turi nemažą įtekmę aut barometro
gerai savo roles mokėjo, jog jų kalbančių. O esi,turbut, stantį keiksnosi visaip, pykši link — į rytus ir kontrpassatas šiaurinio parodymų,
bet kad paskirstymas oro spaudi
| Kronstadte 87 oficierai nė nepamišlijo apie suflerį, kvailas dėl tos paprastos ant jo, tai pats save parody puskamuolio pus į piet va karus.
mo paeina teipgi ir nuo nevienodo įšilimo ir
Pritaikydami tuos pačius paaiškinimus atšalimo sausžemių ir jūrių, nuo daugumo
atsisakė nuo tarnystes armi kad jį turėti! Iš kur gi ji priežasties, kad nesupratai, si daug aršesniu už aną. Dapjoje dėlto, kad negalėjo pri sai ten atsirado? Jeigu pasa jog reik užganėdinti žmonės, kevičiaus kaltė yra tame, kad prie pietinio puskamuolio, rasime, kad tas garų ore ir nuo kitokių priežasčių, tai izobapus į pietvakarius, o kontrpassatas rai vidutinėse žemė paviršio platumose nusi
pažinti teisingais nusprendi kysi jo pravardę ir pertikry- kurie atėjo ant teatro tik jis kunigą išvadino leukber- įpassatas
šiaurrytus.
kreipia sutikmėj su toms vietinėms aplinky
mų išduotų ant maištininkų. si, kad buvo, — šimtą dolerių dėlto, kad nors tuom kvote- niu ir neatjaučiančiu reika
bėms; kadangi vėjai ankštai rišasi su link
Terp
žemės
kraštą,
kuriuose
pučia
pas

gausi, jeigu to nepadarysi, riu prisidėtu prie šelpimo lų žmonių, iš kurių jis gyve
satai,,yra diržas bevėjo. Tas diržas žiemą ir me izobarų, taigi paeina nuo oro spaudimo,
tu
užmokėsi
100
dolerių
rei

na.
Atsakytojas
jo
už
metibažnyčios.
Teip
turtingai
| Lietuviškame Braste bu
vararą užima yvairius plotus; jis eina sulyg tai ir pučianti vidutinėse platumose vėjai nu
kalams
tėvynės.
Jeigu
ne

aprūpintų gamtos kritikų nėjimams prilygina jį prie saulės bęgio terp tropikų. Jis niekada ne sikreipia žymiai nuo aprašyto augščiau ke
vo užpulta ir apiplėšta siomis
pertikrinsi,
kad
teip
buvo,
kaip Dapkeviče, turbųt, da aršiausių niekšų, vertu tik pereina per ekvatorių į Atįantišką oceaną. lio. Viršutiniuose vienok oro sluogsninose,
dienomis pravoslaviška cerk
pradedant nuo 3 verstų augščio, yra pašto- •
apart
to
liksi
akyse
svieto
kartuvių ir — ant galo neži Vasario ir kovo mėnesiuose, kada ta tykumą vus oro tekėjimas, traukiantis aut šiaurinio
svietas nematė!
vė ir vienuolynas; ižde vie
labiausiai
prisiartina
prie
ekvatoriaus,
šiaur

nuolyno buvo laikoma kelios melagiu, latru, apgavikujuo- Meluoji teipogi pranešda no nei kokį jam vardą duoti. rytinis passatas pasiliauja prie 4° šiaurinės puskamuolio vakarų-vakarų pietų link, jis
Kad didelė.-e
dešimtys tūkstančių rubl. ne dašimčiu; jeigu pertikrinsi, mas, kad disegentu giedorių — Męs tau n&lovanosime — geografiškos platumos; pi u tęs mėnesyj, ka pereina poliariškus ratus.
pramatomiems reikalams vie kad tai buvo, aš tuos vardus buvo Rutkauckas. Žmogau sakoatsakytojas fkšėjui. Su da ta tykumą labiausiai atsitolina nuo ekva augštumose yra toks vėjas, tą rodo traukimas
prisiimu ant savęs, Rodosi pilnas melo, tik tokios p ra simildamas, ar geresnio nu toriaus, passatai siekia tik iki 11°. Perkėli- augščiausiųjų plunksninių debesių.
nuolių.
užtektini davadai.
vardės nerasi visoj musų pa baudimo reikia kaįp tie gau irias tyku mos diržo nuo Šiaurių į pietus ir at
ti epitetai? Net jei Dapkevi- bulai yra svarbiausia priežastis metų dalių Paskirstymas vėją sausio mėnesyj, taigi žiemos
, | Caras neužilgo žada iš Toliaus kritikuoji vietinį rapijoj!
tropiškuose kraštuose: šlapią arba lytų metų
laike.
leisti paliepimą agrariškai kleboną, buk jisai nesirūpi Pasipiktinai iš to, kad prie čiusirbutų teip kaltas, kaip dalį gimdo tas perėjimas tyku mos diržo, o
' Ant paskirstymo vėjų nemažą turi įtekkomisijai dalinimo beže na apie gerovę ir pamokini namų klebono fontaną, kad jo aponentas sakytai jau jis sausą — perėjimas passatų.
mę
metų dalys, todėl reikia atskirti žieminį
medžiais apsodino kunigas nubaustas gana.- Žmonės,
Įkaitusi atmosfera tveria kylančius oro ir vakarinį vėjų paskirstymą. Peržiūrėsime
miams ir mažažemiams 1800- mą žmonių
000 desiantinų karališkos že Gal tamista da krajuje vy vietą. Už padailinimą vietos kurie augščiiu save stato už sluogsnius; nuo jūrių, drauge su Įkaitusiais iš Įiradžių žieminį vėjų paskirstymą
mės, 4000000 dės. karališko žose vaikščiojai, kaip jisai, da ne kritika, tik dėkingumas kitus, nori ^kitus* bausti už oro sluogsniais, kyla daugybė vandens garų. l&įgkpie passatas ir bevėjinį diržą, apsuGarai tie, pakilę augštai, atšala tankiai labai
jo rūmo žemės ir 2000000 dė būdamas krajuje, darbavosi kunigui privalo,- o tai tuo tuos pačius d^įykiu«. kuriuos žymiai, didesnė dalis pavirsta į vandens la kantį Sėmės paviršių, jau kalbėjome. Už
daleidžia
savuj
Stoki
u
keliu
rūbelių šiaurrytiniovpaasato guli autA t la n ti
si atinu žemės siūlomos pirkti apie gerovę ir apšvietimą ^abiaus, kad tas viskas para
šus. Tokios greitos permainos gimdo trurn* ko- sulyginant, '-tykus apskritys, kurį, kaip
pijai
nekaštavo
nei
cento.
mės
negalimo
prieiti
prie
nie

žinei!
i
ų
—
dėdamas
ant
to
vis-^
,f
*
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------ar nupirktos žemiškojo ban
pai besitraukiančias audras, kokios labai kada, vadina užtropišku be vėjiniu diržu ar
Laikykimės taukiai būva kraštuose ties ekvatorių.
ko, viso 7800000 desiatinų. ko pinigus. Dėl gerovės žmo Tontaną įtaisė plomberiai, :ko . geresnio.
ba juosta. Į šiaurius nuo tos juostos yra
Augėlesniuose sluogsniuose pučia, kaip didelis plotas, kur viešpatauja vakariniai vė
Palikta bus tik girios ir že nių išsiuntė jis daugiau kaip kuriems atidavė klebonas teisybės visur ir stengkimės
mės priklausančios valstybei, 20 ypatų į Petrakovo gub. darbą prie bažnyčios. Dar- :patys būti geresniais nors sakėme, kontrpassatai. Oras kyla ties ekva jai, plotai tie traukiasi iki poliariškų jūrių.
labai augštai, iki 6—8 kyliometrų; tai Prie Amerikos krantų persveria šiaurvakari- •
skaitomos būtinomis agrikul į miestą vadinamą Lodz mo bą tą padarė tie meisteriai tame, už ką kaltiname kitus. torių
gi
augšti
kalnai ties ekvatorių savo viršūnė niai ir vakariniai vėjai; didesnė dalis Euro
Rd
tūriškai gerovei šalies atei kintis audimo, pastatė savo per tris šimtus dolerių pi
mis nepasiekia dar viršutinių passatų arba pos ir vakarinė Siberija yra pietvakarinių
tyje. Visos tos žemės bus kaštu namą prieglaudos se giau kaip kiti, kurie atsiun
kontrpassatų. Kad viršutiniuose oro sluog- vėjų plotuose, ką rodo ir bėgis izobarų, nuo
Pinigai sugražinti.
perkamos; šiek-tiek reiks neliams ir siratoms, apie ku. tę buvo tame dalyke savo
sniuose yra priešingi apatiniams passatai, kurių vėjai nusikreipia į vakarus.
įmokėti, likusią dalį išmokė riuos tai dalykus daug Favo prekes ir apart to išderėjo Katrie tik pi ritate t i kietus tai parodo daugelis apsireiškimų.
Pietinė Maskolija yra arčiau Siberijos
Didelėse augštumose atsiranda tankiai marimumo (780 milim.), todėl Čia turi gimti
ti dalims. Visi varžymai kai laike buvo rašyta kaslink kunigas fontaną, kuri, kaip nuo P. Urbanto iš Delroy,
miečių, kaipo luomo, busią apšvietimo, tur jis daugiaus pripažysti, teip labai dailina Mich. ir prisiuntė t pinigus plunksniniai debesiai traukianti į priešingą rytiniai ir pietrytiniai vėjai.
negu apatiniai pusę, o debesius stumia vėjas.
Į šiaurius nuo linijos pereinančios per
prašalinti. Valdžia tuomi kaip 400 mokytojų, kuriems vietą. Medelius teipgi atve jam, tai dabar, su 20 d. rng- Vulkaniškus pelenus, išmestus augštai, kar
tikisi patraukti prie savęs būdamas mokytojų mokyklos žė vienas farmerys už dyką! piučio (August) 1906 m. iš tais nešioja viršutiniai passatai į priešingą pietinę Grenlandijos dalį, Irlandiją ir salą
žmones ir atitraukti juos nuo „Skempe Wymyslin”, davė Kur čion skriauda, kur mė siuntinėjau visiems atgal, pusę negu pučia apatiniai, o pelenus gali Špicbergeną sausio mėnesyj viešpatauja
šiaurrytiniai vėjai. Pietinėj dalyj Atlantirevoliucijinės propagandos. apšvietimą. Vieni iš jų yra tymas pinigų už dyką? netik sugražinau tiek, kiek nešioti tik vėjai. Laike išsiveržimo vulkano ko, į pietus nuo pietrytinio passato plotų,
Tuo tarpu neužsiganėdinimas kunigais, kiti geometrais,ki Skriaudingiausin užmetimu, man prisiuntėt, bet ir tuos ant Švento Vincento salos, vulkaniški pele guli užtropiškasis be vėjinis plotas, už kurio
kurį darai kunigui, yra tas, gražinu, ką atitraukė ant pri- nai likosi atnešti ant salos Barbados, esan prasideda plotai viešpatavimo šiaurvakari
kareivių eina vis didyn. ti prekėjais ir tt.
160 kyliometrų į rytus nuo salos Šv. nių vėjų.
Paskutinis pasipriešinimas Atėjęs į Ameriką toliaus jog į įeinąs nuo teatro visas siuntimo (žinoma ne viso)(; tą čios
Vincento.
Išaiškinti atsiradimą vulkaniškų
Ant Didžiojo oceano, į šiaurius nuo ru- ‘
buvo kubaniškių kazokų Tif- darbuojasi — pereitą visą žie nugarmėjo kunigo delmonan. darau dėlto, kad prisiuntėjai pelenų ant salos Barbados galima tik tuom,
bežių
passatų, pučia visoki vėjai: Japonijoj
Girdi
Daškevičiau!
Jeigu
liee, formališkai pareikalavu mą mokino žmonis vakarais
pinigų neturėtų sau skriau kad jie tapo iš olos išmesti iki viršutinio pas—
šiaurvakariniai,
ant vakarinių pakrančių
sių paliuosuoti juos nuo po- rašyt, skaityt, rokundas vest nori vadytis toliaus lietuviu, dos su pasidalinimu pinigų. sato, kuris juos ir nunešė į rytus. Laike sa
Amerikos
—
pietvakariniai
(mussonai), Alalicijiškų pareigų ir sutrum ir turbut ne dėl ko kito kaip jeigu tau brangi tėvynė, jei Apie priežastį gražinimo pi vo kelionės, pelenai tie leidosi žemyn, pate skoj — rytiniai, ant Behringo jūrių ir Kampinti jiems tarnystę iki 3 me dėl gerovės ir apšvietimo gu daugiau esi da vertas už nigų žiūrėk Nr.82 „Vienybės ko į apatinį pasėstą ir nupuolė ant salos čatkos pussalio — šiaurrytiniai.
Barbados. Pelenų nupuolė tokia daugybe,
tų. Kitas vėl atsitikimas žmonių darbavosi. Danauja kiekvieną latrą, kuriuos Čion Lietuvninkų1* po antrašu: kad nuo jų dangus pajuodavo ir saulės švie
Pietinėj dalyj Didžiojo oceano (Paeitibuvo Daslagave, prie Kaspi parapija, o jau turėsime žudo ant elektriškų kėdžių, „Dėlei lioterijų.” Visiems sa vos galėjo prasimušti. Laike išsiveržimo ko) pietrytinis passatas nueina toli į pietus,
jos jūrių. Po išvaikymui šiuos metu® mokyklą vai arba ant kartuvių, tai pribuk pirkusiems tikietus ir pasidar vulkano Kosikvijos, jo pelenai likosi atnešti ypač ant vakarinių Amerikos krantų; ant
durnos,kareiviai Samaros pul kams. Žmonės nei cento ne į kleboniją, o męs tau paro bavusiems tame ištariu šir ant Salos Jamaikos, taigi suviršum 1000 ky vidurio gi oceano jis persikeičia į rytinį.
Į pietus’nuo rubežių pietrytinio passato,
ko laikė susirinkimus ir nu davė, o turime dailu knygy dysime knygaM, kuriose tuo dingą ačiū už jūsų meilę tė liometrų.
ant
Didžiojo
oceano arba Pacifiko viešpatau
Čia aprašyti apsireiškimai, kaip ir dau
tarė eiti pas pulkininką ną, iš kurio kiekvienas gal jau įtraukti tapo pinigai. vynės, ir simpatiją laisvės
ja
šiaurvakariniai
ir vakariniai vėjai. Ant
Lemkoulą paduoti jam savo naudotiesi, ir daugumas pa Potam, jeigu tau kunigas do kovotojams. .Kiek mari tas gelis kitų, pertikrina mus apie buvimą viršu Indiško oceano pučia pietvakarinis muesotinių
paskatų,
priešingų
apatiniams.
reikalavimus.
Popas Pal- gal norą naudojasi. Išrašė vanos, ir męs dovanosime, o viskas kaštuos, apie tai pra
nas, jis pasiekia salas Indiško archipelago;
į pietus nuo mussonų plotų pučia vakariniai
mov, kareivių kunigas, už „Vilniaus Žinias” ir tas teip jeigu ne, turi būt nubaustas nešiu visuomenei kaip protą
Vėjai vidutinių platumų.
vėjai, atsakanti tokiems jau vėjams ant Di
pagal
to
kaip
užsipelnei.
jausdamas kareiviams, pano gi žmonėms dalina. Žmogui,
pasibaigs. Su pagarbe
džiojo
oceano.
Vėjai
pučianti
vidutinėse
musų
žemės
Beje?
užmiršęs
buvau
paaiš

rėjo būti tarpininkų ir ban kurs tokius skriaudingus
>P. Ųrbantas. platumose ne teip pastovus kaip passatai ar
Europoj,
žiemos laike tankiausiai pučia
dė nuo pulkininko išreika garsina apkaltinimus negali kinti apie arklydę. Teisybė,
ba
mussonai,
jie
nnolatai
kraiposi
tai
į
vieną
pietvakariniai
vėjai, išėmus rytines pakran
lauti nusileidimus, bet tas, ma atrasti priderančio var kunigas mielina apie jos pa
NAUJI TAUT18ZKI
tai į kitą pusę; bet ir tose platumose taukiau tes Te.rpžeminių jūrių, kur žiemos laike per
statymą. Ar tai bus arklytiesiog, išsitraukė revolverį ir do!
pasitaiko vieni, negu kiti vėjai; teip, paveik- sveria šiaurrytiniai vėjai. Prie rytinių pa
dė,
ar
šaudė,
ar
kas
kitas,
tai
jį nušovė. Tąsyk kareiviai
slan,
tose platumose ypač Europoj tankiau krančių Islandijos pučia šiaurvakariniai vė
Plempi tamista aršiau bo
siai pučia pietvakarų vakariniai vėjai, o iš jai; prie šiaurinių ir vakarinių pakrančių —
šovė į pulkininką ir tas krito bos apie aksomus ir veidro buk tamista tame persitikri
pietrytiniai. Šiaurvakarinėj Azijoj viešpa
suskyliuotas penkių šimtų džius. Tik žinoma yra visai nęs, kad statydamas tą ne Dabar tik iš^jo iš po spaudos la- dalies ir šiaurrytiniai.
tauja
pietvakariniai ir pietiniai vėjai; Ryti
Šiaurrytinį
vėją
gimdo
apatiniuose
,
bai
grąžąs
tauHŽRi
^veikslai
(abneužmirš
ir
apie
vietą,
idant
kulkų. Oficierai, gindami parapijai, kad dveji metai
nėj
Azijoj
— šiaurvakarinis inmsonas, pieti
sluogsniuose
besistengimas
oro
traukti
iš
rozai).
pulkininką, ėmė šaudyt^ ka atgal, geda net rašyti, galėtų joj įtalpyti nors kele^ 1, Didis Lič^uvąs J Kunigaikštis šaltų kraštų į šiltesnius, o šiaurvakarinį lai nėj gi Azijoj — šiauriniai Į ir šiaurrytiniai
reivius, kurie,įdūkę šoko ant pirko klebonas senas kėdės tą tokių neraguotų sutvėri Vytautas.
‘3
ko už nusileidusį į apačią kontrpassatą, to vėjai (šiaurrytinis mussonas), o pietinėj da
mų
kaip
tamista.
Turėsite
jųir 6 užmušė.
dėl tai iki neseniai šiaurrytinį vėją vadino lyj vakarinės Siberijos viešĮpatauja rytiniai
2,
Didis
Lietuvos'
Kunigaikštis
nuo vieno italijono (šiauu (. B
ten
lovį,
migį
ir
visokias
vipoliariškų, o pietvakarinį — ekvątoriniu. vžjai.
Keistutis.
Giriose arti stovyklų Kras- čiaus), o sykiu su tuom ir
gadas
—
pas
kunigaikštį
gy

Tokiu jrfu budu ant pietinio žemės puska
3,
Didis
Lietuvos
Kunigaikštis
RytinSj dalyj Šiauriniai Amerikos žieno Belo, kaip praneša, karei- veidrodį, viską už $37.00!
muolio turi tankiausiai pasitaikyti pietvaka mos laike viešpatauja šiaurvakariniai vėjai,
Algirdas.
vensite
kunigaikštiškai.
reiviai laiko slaptus susirin Apie tuos, turbut, kritike šne
4, Didis Lietuvos KunigaikŠ^s riniai ir vakariniai vėjai. Pats besileidimas Pietinės Amerikos — šiauriniai ir šiaurryti
R. Stanislaviče.
kimus, į kuriuos ateina at ki. Jeigu teip ,tai ir vėl bėgažemyn viršutinio pasento nuo ekvatoriaus niai, Vakarinėj Amerikoj — pietiniai. Pie
. Gediminas.
stovai kaikurių gvardijos lingai meluoji! Vienas iš pa* Kad korespondetai kartais Paveikslą miera 22x28 colių.
šiaurių link buvo aiškinamas sekančiai: kiek tinėj Amerikoj visas apskritys upės Amazonviena oro masa, traukianti nuo ekvatoriaus kos užimtas pietrytinio passato, kuris tankiai
pulkų; daugumas jų dideliai .rapijonų (V. S.), idant ne paduoda neteisingas žinias,
Prekė 35c kožnas.
užuojaučia žmonės ir paliep būtų lietuviams gėda, pernai tai tas labai gal būt, kartais Nusipirk po vieną šią paveikslą, šiaurių link, negali išsisklaidyti terp dviejų persikeičia į rytinį. Vidurinė Afrika dar
meredijanų, kadangi to neda- kaslink vėjų mažai ištirta. Australijoj sau
ti žmones šaudyti, atsisaky padarė prabaščiui prezentą, tą padaro jie netyčia, kartais o galfisi gražiai papuošti savo rui kaimyniškų
leidžia
kaimyniškos
tokios jau oro masos. sio mėnesyj visur pučia vėjas nuo jūrių saustų, bet dar jiems rodosi per pirko kelias naujas kėdės ar gal iš piktumo; bet kad jų mą.
Prisiąsdamas pinigus adresuok: Oro kelias darosi vis siauresniu ir siauresniu žemio link.
*'
anksti pridėti kelti visuoti ir tas kritikui į akis duria? butų amatas juodinti ir
— ant jo atsiliepia žemės pritraukimas, jis
A. OLSZEVVSKI,
(Toliaus bua)«
na maištą..
Turbut guodotinas Dapke- šmeižti nepatinkamas jiems 924 33rd st.,
Chicago, iii. nuolatai leidžiasi žemyn ir pasibaigus passa-

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.
Pagal Prof. fojeikov’a.

PAVEIKSLAI.
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Išeiga dienos jo tyrinėjimo tiek daug, neišpasakomai tų iš tavo širdiesr kokias jau dar sykį mylėtu (Juokdama ant kožno susirinkimo steng mane vargino ir ne tik drau
,$Žvaigždės” Kareiviui.
pasėjo kreivasmokinimas. si). Teip, matut, kųgi aš tu tis laikyti agitatyviškas kal gystės, vietiniai daktarai ne
pertikrino jį galutinai, kad daug.
Nq. 82 ,,Žvaigždės” labai
5
rėčiau perprašyti, bene ponų bas,išaiškinant naudingumų išgydė ir buvo jau pripažinę
turi būti kas nots padaryta Daironas. Sakykgi, (Beina). ,«
.. >X
• . •< Leibų? Ak, matut, aš tai
juokinga
korespondencija sustabdymui to išnaudojimo nesidrovėk.
Susuvienyjimo. Žmonės, besi už neišgydomų, bet ir laik
« VYKSNIS.
yra patilpusi iš Minersvilles, namų ir bejiegių moterių ši Elzė. Tu nori iš manę?
mielai padaryčiau, jei tik jis klausydami kalbų, įgis dides raščiuose kiti apsigarsinę,
Pa. Juokingumas jos yra to miesto aplaminiais drabu pasijuokti.
nebūtų (juokiasi) žydu.
nį supratimų apie naudų Su- pagydę po tūlų laikų, ir ap
tame, kad ji yra pilna mela žininkais.
D a i r o n a a Visai ne!
(Toliau bus).
Elzė. jKrejVas mokini
sivienyjimo ir dauginsis leido, su diegeliais vaikščio
gysčių.
Pirmiausiai tasai Jis užėjo šapas, kurios iš Aš tiktai žingeidus, aš norė mas! Lyg^ ir manę butų
skaitlius jo sųnarių; šiųdien, jančiais diegtfais po visų kū
korespondentas išgiria vieti sisukdavo nuo visuomeniškos čiau nuo savo apšviestos duk kreivai mokinę!Mokinausi
teisybė, męs turime daug vi nų, labiausia — rankose, pe
nius darbus ir nusiguodžia priežiūros ir siųsdavo savo ters pasimokinti, nes aš pats, drauge su khglaitėmis, pran
sokių tautiškų ir bažnytinių čiuose, šonuose, strėnuose,
Vietines Žinios.
ant stokos liberalų. Ir kam darbų į užterštus namus api- vaikelį, tame dalyke dar nie cūzaitėmis, groviutėmis ir badraugysčių, bet jos nė-viena kojose ir ant visos sveikatos
reikalinga tokia veidmainy baigėjų, teip vadinamų ,,fin- ko blogo nepatyriau. Berots roniutėmis ’jįjr buk aš gavusi — Užpereitų panedėlį nak nelaiko agitatyvlškų susirin nupuolimo, teip kad nueina stė; juk liberalai „Žvaigždei” dišerių”? Iš šapų jis nuėjo aš dar tik 30 metų pergy kreivų mokslų — ak, bene čia 6 lenkiški vaikėzai įsi kimų. Apie bažnytines drau mas ir kvarkimas gerklėje
nėra reikalingi, o darbų irgi apžiūrėti gyvenimus tų api- venau kaime, ir neturiu šne dar ilgai truks, iki tėvai su kraustė į subankrutytų dra gystes nėra kų šnekėti: jųjų neišpasakytai sunkino, o
negalima
perdaug girti. baigių, kur atrado vyrus ir kėti. Jaunuomenė šiųdien pras teisybę mano pažiūros! panų krautuvę 745 Milwau- įstatai neduoda joms gvil skrepliavimas rodos kad pas
Antrarankių (lebėrių) kar moteris išsijuosius dirbant turi daugiaus patyrimu, ir
kee avė., dabar esančių po denti tautiškų reikalų. Tau kutinius likučius plaučių iš
’7 VYKSN1S.
tais atsitinka, kų ir reikalau prie krūvų drabužių suver blogų. — Vaikeli, aš vely
užžiura Blumenthalio, ir iš tiškos vėl užimtos perdaug spjausiu ir tik kaip oras suny
ja, bet kontraktinių kalna stų ant lovų ir purvinos as čiau, kad tu butum mažiaus
vogė už $500 drabužių. Išsi savo reikalais. Užtai ir ap kęs vaikščiojau. Nes ne tik
Elzč ir Jedvyga.
kasių nereikia; kur galima los. Čion jis surinko tikrus mokinusėsi ir kaime pasili J e d v y g a. Elzut, kur nėrė tuojaus iŠ savo nudė švietimas tautiškuose reika kiti daktarai kų per manę
dar kiek uždirbti, tai ten vie faktus sulyg tų žmonių už kusi.
buvo išmėginti, bet visokių
vėtų drabužių ir apsirėdė ge- luose žengia labai iš valios.
yra tėvas?
‘
tos užimtos, o kur randasi darbio ir sanitariškų šauly- Eilė. Tėtė, argi tu gali
aliejų,
balzamų karčių ir
,
riausiais
surdotais.
Iš
vogt
Mano nuomone yra, kad S.
Elzė (priverstinai). Ma
vieta, tai ten negalima dirb
nepripažinti, kad žydai krikš tut, ar manę mokino kreivai? jiems nusisekė gerai, bet pa- L. A. kuopos ir. tautiškos rakščių vynų daugybę suge.
ti. Gal bus kada darbų apie fiTO-Pirmiausia jo tyrinėjimui čionims pirma pinigus skoli Argi aš ištiešų ©bu teip blo. slėpt savo vagystų buvo jie draugystės atkreiptų didesnę riau, kurie teippat be jokios
Minersvillę,kada pradės dirb papuolė italė su dideliu pun na, o paskui —
per kvaili ir juos policija su- atidų ant agitacijos ir turė vertės ir naudos buvo dėl ma
ga, kaip tėvas Bako?’
ti Readiugo komp. du nauji du drabužių « ant galvos ei Daironas. Nori atgal Jedvyga (Elzę glosty, ėmė. Mat jie išsirinko to damos mažesnius savo reika nęs.
šaptai, bet ne dabar. Matyt nanti gatve. Jai įėjus į ke gauti. Berots tai negirdėtas dama). Jei nemielas, neap* kius drabužius, kurie jiems lus, darytų agitatyviškas
Ir kaip pamačiau padėka*
tasai „Kareivis” yra kokiu turiais ruimais gyvenimų, jis daiktas!
mielytaB sudėjimas yra blogu ir jų aplinkui . buvo pergeri kalbas, iš ko butų nemaža vonę laikraštyje J. Idzelevikompanijos agentu ir nori nusekė paskui jų. Gyveni Elzė. O paskui ima teip — na, tai berots teip butų. ir tuom užtraukė ant savęs naiųia SiisivienyJImui. Šių čio iš Westville, III. už išgysutraukti čia nereikalaujamų me buvo šeimyna susidedan didelius palakius!
Bet man rodosi tavo širdis, nužiūrėjimų policijos, kuri dien daugumas draugų, pri d imu nuo tokios ligos kaip
darbininkų, kad paskui kom ti iš vyro, pačios, 4 metų mer Daironas. Kamgi duo pasiliko gera, ir su laiku at juos ir suėmė.
gulėdami prie Susi vienyjimo, mano per Dr? Collins, Med.
panijos galėtų numušinėti gaitės, 8 mėn. kūdikio, pačios da krikščionys? Kas moka
mainyti kreivas pažiūras, ku . — Švedas Hans Peter Mik- nesupranta ganėtinai, kokia Institutų, tai nors jau ir abe
mokestis, teip kaip Shenan- motinos ir vyro brolio. Ten didelius palakius, tas yra rias tu parsivežei iŠ {ienrijo- kelsen skudėsi te išdari ui Ka- yra nauda prigulėti prie jo. jojau, ar dar gali kas nore
dorio Džerijos dzūkeliams, j is terp virtuvės sienų ir neištikimas žmogus, aš to
no.
vanagh, jog jis tik kų prieš Kitas dalykas, mano nuo manę išgydyt, bet kaip apra
kurie į dvi Favaiti gauna lubų pastebėjo visur purvus. kiam neduočiau pinigų. Aš
Elzė.
Vienok, matot, užvarymų Stenslando banko mone, yra tas, kad kožnas šiau ligų ir atsiuntus vaistus,
uždirbti po $10 ar $12. Tai Liekla (sinkas) buvo be tara neesu spekujeutas. O žydai
aš neėsu bloga ir nemeilinga pasirašė ant rašto, jog pkoli- draugas ar draugė būtinai prie tų visų mano silpnybių,
gi to ,,Kareivio” melams ne tikros priedangos ir paplavy- iš dalies per savo prigimimų,
Aš jus myliu iš visos ir dar ja nuo jo $2.500 ant savo ne nešiotų Susiv. L. A. ženklelį; suvartojau, taęį persitikri
reikia tikėti.
no rukštys ėjo į stubų. Ap iš dalies per priespaudų, ko daug kitų žmonių ir gyvuo- judinamų turtų, bet pinigų tuomi ir butų atliekama ne nau, kad neapsirikau ir pa
Tojiaus tas vargšas Karei žiūrėjęs pundų drabužių, ku kių valstija daro jiems pasi
silikau sveikas, drūtas ir ro
lius, gėles, saulę, daržų ir vi nebuvo gavęs. Jis norėjo maža agitacija.
vis guodžiasi ant senumo rį moteriškė parnešė, rado sekant užsiėmimų, yra predos
keliais metais jaunesnis.
Kaip
yra
linksma
susieiti
sų gražųjį svietų?
gauti arba pinigus arba savo
Minersvilles bažnyčios, kad jI jame tris tuzinus kelinių. Į kiotojais; gaivintoju prekioJeigu
bučia iš kart atsišau
kur
aut
piknyko
ar
baliaus
raštų atgal; ant to jis,gavo
kunigėlis turįs gyventi ankš kiekvienas reikėjo įsiūti de tojo yra spekuliacija, laimin Jedvyga. Dievui dė
kęs,
tai
bučia daug pinigų
kui! beje ir žydus, nors tu to tokį atsakymų: Jei Stena- Susiv. draugų. Tankiai juk
tam nuomuojamame name be šimtį knypkių ir apsiulėti ga spekuliacija, kur jie sa
land tų raštų pardavė ki pasitaiko nerasti nei vieno sučėdyjęs. Dabar ir aš priprieangio ir jokio darželio kiškų siūles. -Už tų darbų ji vo dvasės pajiegomis veikiai nesižinai.
Elzė (skųsdamasi). Ak, tam? ar įtraukė jį į knygas, pažystamo. Ant tokios išei pažystu, kad tas Institutas
apie namų.... Vargšas, iš- gavo po 10c už tuzinų at
pasiekia mierį, kurio nesuga- matut, tik to vieno nereika tai tamistai reikės priimti goj labai nesmagu būva, pa Collinso, tai yra geriausias
tikro, bet ne kunigas, tiki baigtų kelinių; jei jos svei
bus žmogus nepasiektų dirb lauk nuo manęs! Girdime skolų ant savęs. Tokiame mačius gi draugų ar draugę Amerikoje.
pats apgailaujantis jo korės-1 kata buvo gera, tai ji su mo
V. S. Jevanaviče,
damas iš visų savo kūno pa* tiek daug apie blogus dar pat padėjime yra Otto Haak, su Susiv. ženkleliu, su meile
pondentas — Kareivis, jeigu ,tina galėjo api baigti 4 tuzi
New Albany, Infl.
sueini,
pasikalbi,
ir
tuo
būva
bus tų žmonių; žiūrėk: ki> kuris išmokėjo $3075 skolos
jis tiek tik mažai tesupranta. nus kelinių per savaitę ir už jiegųsmagiau.
,
.
, E 1 z ė. Jie guvus. Tai męs žmogųj^jnyįįme, tai yra ir neatgavo savo rašto at
Jis pats, mat, su šeimyna tai pelnyti 40c.
Musų 36ta kuopa yra nutik gerumų, o ne^logumų.
gal.
daug ankštesnėse stubose iš . Išėjęs iš šitų namų, jis su ir viskas, kas yra.
tariusi
laikyti susirinkimus AR NEGERIAU TURĖTI
sitenka, o kunigui vienam tiko ant gatvęs kitas dvi mo Daironas. Išmintin Jedvyga. “"Vienok my — Atstatymu nuo vietos
su prakalboms, bet, žinoma, PINIGINIUS REIKALUS
ruiraingiausiame name anks teris nešančias pundus keli gi. -— Aš pripažįstu, kad jie lime ir silpnybes. Argi tu policijos inspektoriaus Lavi
šiame laike šiltas oras tam SU SAVAIS, KAIP SU
ta, kurio Kareivis ir norėda nių ant galvų ir vedančias savo dvasiškomis pajiegomis manę myli ne dėl1 mano silp no, išeina į aikštę visa virtySVETIMTAUČIAIS?
kenkia; ateinant gi žiemai,
mas nuomuoti negautų. Bet vaikus už rankų. Jos įėjo nevisumet stengėsi pasiekti nybių, kokiąs tupu dėl savo nė kriminališkų prasižengi
„Bell
Clothing Co.” yra tai Lie
pasistengsime tų įkūnyti.
Kareivis kad ir nevalgęs pats, šapon gauti daugiau darbo ir pagirtinų mierį, nevisume; kūdikio, o kario* manę spi- mų policijos tarnų. Tirinėtuviškas
Drapanų Štoras? taigi jis
Butų malonu, kad kur tik
gailisi savo caruko, kad jis užveizdas nusekė paskui jas. jas apversdavo ant labo, ga ria susimiltiknt *jo klaudi. jimas bylos polięisto Mulyra savas. t „American Reserved
J^uopa yra’ visur butų -taiko Bond Co.” ir „Milwaukee avė.
badu nemirtų. Kaip gaila Čion jis atrado, kad 44 dir na tankiai ant pikto muši; ažuot išrauti jas su geležiniu caby, buvusio pirma ranka
tėvynei
arba,
geriaus
sakant
uršumu,
kaip
juk
užsipelno
Lavino, parodo tokius fak mi taukiau susirinkimai su State Banka” buvo amerikonai,
)am tų, kurie iš jo darbo gy banti ten vyrai ir moterys
tus, kurie amžina gėda bus prakalboms, pertai pasidau norvegai ir kiti svetimtaučiai. Tie,
vena! Matyt jis dėlto ir ant ėjo laukan į tų pačių reikali- musų -broliams, vėjus vai pikta žolė.
gintų skaitlius Susiv. sųna kurie pirko akcijas nuo Lietuviško
^ocijalistų užsivarinėja, neži nę, kuri buvo biauriausiarae kantiems. Bet, vaikeli, ar Elzė (nebesusivaldo). O, visai L valdybai ameriko
rių, kadangi tas ne vienų pa Štoro, šiųdien džiaugiasi, o kurie
nodamas to, kad soctjalistai padėjime, grindys gi šapos tu pabučiuotum rankų netei — pensijdne manę tik vadino niškosios policijos. Tasai
dėjo pinigus į „AmericanReserved
kovoja už jo gerovę, reika reikalavo siūravimo. Poną- singo patėvio, tavų mušan nedora rože, o tu — tu; ma Mulcahy, kaip pasirodo, bu trauktų prie šitos mus tau Bond Co.” ir ,,Milwaukee avė.
tut, bari manę pikžole! O, vo pryšakyj aršiausios gau tiškos organizacijos.
State Bankų”, šiųdien verkia, nes
lauja, kad vietoj suplėkusios mis teipgi reikėjo gerai ap- čio, ažuot papeniučio?
Su
linkėjimais
Susi
vienyjinors
aš
bučiau
pikta
žolė,
Elzė
(pasibaisėdama).
tos abi svetimtautiškos bankos sujos vaghj ir plėšikų mieste.
turėtų gana šviežios duonos; liuobti. Iš šapos užveizdas
mui
ir
draugams.
bankrutyjo ir žmonių pinigai žuvo.
Bučiuočiau?
Aš
kasčian
ir
vienok
aš
negalėčiau
mylėti
Kad socijalistai reikalauja, nusekė paskui anas dvi mo
Jis gerai žinojo apie kožuų
Taigi ar negeriau turėti piniginius
36tos
kuopos
rąšt.
nedorų žmogų* kaip kad gali vagystų, naktinį užpuolimų
idant ant svieto butų mažiau teris; su toms . jis negalėjo draskyčiau!
reikalus
su lietuviais, su savais, o
Kranas Eismontas.
be kojų, be rankų, nesveikų susišnekėti ir turėjo rodytis Daironas. Lyg katė! kitos mergos, nors žinoda arba užmnsystę dėl apiplėši
ne su svetimtaučiais, kurie mus
dėka išnaudojimui kapitali ant pirštų. Paklausus jam, Matai, mano vaikeli, ans mos, kad jis yra nedoru. Ne, mo. Jis buvo padėjėju nieapvagia? Ar negeriau pirkti kele
stų. Socijalistai nori išnai kiek ji gauna mokėti, mote ,,Akis už akį, dantis už dan aš to negalėčiau, nors terp jų kadėjų ir žmogžudžių, imda
tą akcijų Lietuviško Drapanų Što
.
Paskutinė
pagelba.
ro,
ir imti gerų pelnų negu pado
kinti visus dykadonius ir riškė iškėlė 4 pirštus,. tuomi tį” yra giliai įsišaknyjęs žmo butų ir dar teif) gerų —
mas nuo jų kyšius arba pusę
Jedvyga.
Kųgi
tu
vanoti
savo pinigus visokiems
eaMums
malonu
paduoti
gaus
prigimė.
įsteigti terp žmonių lygybę, porodydama, kad gauna 4c
pelno, kaip buvo terp jų su
„Čutabokiams.”
kalbi?
vo
skaitytojams
laiškų,
paro

už kų gali ant jų užsivarinė- už tuzinų. Čia stuba buvo Elzė (akyva žiuri pas
tarta. Jis turėjo savo šni
Bell Clothing Drapanų Štoras
ti tik žmonės be teisybės, ar laikoma švariai, tik ant prie langų, susipainioja). Aš mie Elzė. Ir dar teip gerų pus, kurie sargiai dabojo dantį, kaip lengvai žmonės daro gražų biznį ant Milwaukee
dėl manęs! Ne, aš jo mylėti ūpų žemesniųjų ir aukštes gali išsigydyti, pasirinkę at avė., o šį rudenį atidarys savo ant
tamsus.
angio stovėjo išmetos atviro lijau, tėtė, kad „akis į akį”
Aut galo jis užkabina ir se blekėse, kurias jis liepė už (niūniuoja gaidų, staiga pra negalėčiau!
niųjų sųnarių policijos ir pra sakantį vaistų. Ponas Ant. rų, dar didesnį Storų A. Olševskio
vietinius valnamanius, kad daryti.
sijuokia, sveikina ir greitai Jedvyga. O ar tu ži nešdavo jam apie vi ritu, o jie, Skala, 517—llth avė*, 8o. naujame name ant Halsted ir 33
nai, kas tai yra mylėti!
tie katalikams daro visokias
atsitraukia).
sulyg gresiančio
pavo Lorain, O. sako: ,,Aš erių ulyčių. Kas čia įdės savo pini
Elzė.
Nagi
matut,
juk
klintis,laisvamaniai karčia na
Daironas. Kų tu ten
jaus iš pusės valdybos, elgėsi labai dėkingas jums už jūsų gus tas džiaugsis geru pelnu. Ak
cijas dabar parduoda po $10.00, o
tik buvau pensijone!
mukai šventoms dienoms ap
sveikini?
pagal reikalų: arba areštavo paskutinę pagelbų, kuri iš kada Štoras atsidarys, akcijos bus
Jedvyga (atsidūsi). nekaltus žmones, arba atsi- gelbėjo mano gyvastį. AŠ daug brangesnės. Akcijas todėl
sikarstę skudurais, darų iš Akis už akį, dantys už
Elzė (labai susipainioja).
dantį!
Geriaus
kad ta butum namie jirkinėjo kyšiais. Prie šitos buvau dideliai sergančiu ir dabar parduoda pigiai, kadangi
juokimus mišių ir tt. Kur
E — tiktai žydpalaikį.
pasilikusi!
jis tų matė, jei matė, nežinia,
Lavino-Mulcahy gaujos pri galiaus nusipirkau Trinerio yra reikalingi pinigai ant supirki
5 VYKSNI8.'
Daironas ’ (betikėda
Elzė.
Tų
jus
man
visi
bet tokių dalykų nėra pas
gulėjo daugelis kitų policistų Amerikoniškų Eliksyrų Kar mo tavoro atidarymui štoro. Ka
mas). Leibų? Ir teip mei
Dainoras ir Elzč.
bus visas tavoras supirktas ir
valnamanius
Minersvilles
lingai? (Eina prie lango, sakote, lyg kad aš bučiau Nuoseklus tyrinėjimai yra čiojo Vyno, kurį ponas Vi- da
štoras
atidarytas, tada jau pinigų
Ė
1
z
ė.
Ar
tam
žydpalaikarčiamninkus. Karčia mos
Elzė drovi nusisuka. Dairo pražuvusiu vaiky. Teipgi daromi prieš šituodu niekšus rant man patarė, ir dabar nereiks, ir kas tada norės prie Šito
kiui
iš
tikro
parduosi
jau

jų šventadieniais yra uždary
nas akyvas). Ten juk eina pamuškite vienų iš veršiukų, ir visi tie policijos tarnų pur džiaugiuosi iš pilnos sveika štoro prigulėti turės už akcijas
čius?
kuriuos nori atpirkti dailusis vai turės pasirodyti švieso tos. Kada visi vaistai tave brangiai mokėti. Taigi jei nori
tos ir jokis girtuoklis negali
advokatas Merkelis!
D
a
i
r
o
n
a
s
(skaito
laik

įeiti daryti ten kokius bež
suvils, vartok šitų Eliksyrų, tapti savininku gero štoro,-tai pirk
Elzė (drovi). Teip* aš ponas Leiba. Bet skalsink je.
Dięve pietus, vis tiktai liesus
o tas tikrai tave išgydys. Aš tuojaus kelias akcijas, kol jos pi
džioniškus pamėgzdžiojimus; raštį, nepažiūrėdamas). Teip norėjau sakyti advokatų.
avinus, nes riebiuosius jis
katalikiškos karčiamos, rodė, gi ir avinus.
rodiju visiems sergantiems/1 gios ir naudokis geru pelnu su ki
Daironas (pakelia El
Elzė.
Tėtė,
dėlkogi
ne

paims,
ir
nabagų
Siekį
jis
ap

tinkuoja ir nedėliomis, gal
Ligose skilvio ir žarnų jis vi tais akcijonieriais. Akcijas gali
zės smakrų augštyn, žiuri jai gavo ant 2 Wrkjij, atpirk
REIKALAI
prekiauji
su
krikščionims?
Kareivis matė kų tokio jose,
suomet pagelbės; visas gro- užsirašyti pas štoro direktorių
į veidų, linksmai). Ir tu,
Kamgi
vis
duoti
tiems
žynuo jo karvės skarų. Susivienijimo Lietuviu Amerikoje. muliojimo organizmas sustip KAZIMIERA 8LUŽINSKA
bet ne pas laisvamanius. Ne
mano Brolau, pradedi lank damas
dams
pelnyti?
Jie
tokie
be

O, ištikro, J? vėtyčiau, kad Augant Susiv. L. A. ne rės ir veiks reguliariškai. Kurs turi savo valandas „Lietu
reikia užmetinėti kažin keno
styti
amore.
” redakcijoje ketvergais nuo
gėdžiai, tokie landus, kad —
jį ir visus jot$en$kius išvy vienam suprantančiam lietu Rasis naujas kraujas ir visas 6vos
kalčių nekaltiems.
iki
9 vakarais ir nedėliotos nuo
Elzė
(drovi).
To
męs
D a i r o n a s (pažiūri rūs
tų iš musų šKMes!^
J. Kamana tiekas.
viui
darosi'linksma.
Bet
tas
kūnas
sustiprės
ir
pasveiks.
9
iki
12 rytais, arba pas korpora
čiai į Elzę, kuri nežino kų nesimokinome mergų mokslą* J e d v y g"a. Vaikeli, vai- augimas darosi tik per pasi Galima jį duoti visiems šei cijos reprezentantų, Domininką
4
besakyti). Pasakyk, vaike vietėje.
_iž$įai, jfų kalban- darbavimų; jei męs nesirū mynoje; jis yra tikrai grynas. Endzelį, kurs dabar eina per lie
keli, tu nesiž&ai,
li, kur tu girdėjai tokias paDaironas. Nu, tu ti. Aš vien &?dži ■ galėčiau pinsime, nesidarbuosimb, tai Gaunamas aptiekoee, arba tuvių ngmus akcijas užrašinėda
Padėjimas prakaitinėse žvalgas? Ar kuomet teip mano mieloji, prašau, visuo
tau parodyti ,rtavč paikumų, r Susivienyjimas neaugs. pas patį fabrikantų Juozapų mas. Domininkas Endzelis yra
sapose.
atsakans žrj^jpis. Jis turi savo
met pasilik prie pirmos žmo vienok man lips b gu, kada Todėl, kam rupi tautos gero
kalbėjo tavo gimdytojai?
Trinerį, 799 S. Ashland a v., kriaučių šapų po No. 144 WabanNeišpasakytas stovis ne Elzė. Jus gyvenate kai gystos dabartinio laiko, tai tu pati tų pa$ębė|
vė, turi rūpintis, stengtis su Chicago, III.
sia avė. ir daugumui lietuvių yra
švarumo prakaitinėse šapose me,, bet gyvenant mieste — yra gražiausia iš visų gady Elzė. Pistėl ši! Teip, rasti budus, kaip tų musų
gerai žinomas, kaipo turtingas ir
Chicagos, kur dirbama par- ak tėtė, netikėtum, už kiek nių.
:as man visuomet >uvo sun antiškų organiiacijų kas kar
teisingas vyras.
dožiniai drabužiai tūliems nelaimių yra žydai kalti ir Elzė. Aš tavęs nesu ku! (juokingai dūsaudama). das labiau padidinti.
Tai neapsirikau.
aplarainiams
drabužinin šitas juk nori manę palikti prantu.
Ak, kiek sykiųĮaš už tai sto lam tikslui, mano nuomo Dabar aš, V.“ 8. Jenaviče
kams, yra pastebėtas vyriau be kailinių! (stovi prieš lan Daironas. Teip, tūk vėjau kampe, i^i aš anVgalo nė, yra reikalinga: Artinan
sio sanitariško užveizdos gų). Kad žinotum, kiek — stantį syk aš velyčiau girdėti galėjau pastebėti* (Nuduo- tis žiemai, kur tik yra kokia pastanavijau parašyt padė
Hedricko, kuris ketina rū (nutyla, prasijuokia, pati tavę šnekant: „akis į akį” ne da verkiantį vaikų). Aš pa kuopa S. K A., rengti kas ka vonę ne dėlto, kad moku
Didelis Plknykas.
rašyti ir esu kelių draugjįį Chloaco,
___ I1L 3 d. rugsėjo (Labor
gintis tuo, kad, miesto taryba sau). Advokatas!
kad „akis už akį” ir kad Die mačiau sąv? jkalteny.bę, aš mėnesis susirinkimus svetaim. itatbus Bergman’s Grove,
imtųsi daryti kų prašalini- Daironas. Tai kiekgi? vas duotų, idant .„akis už niekuomet neUebusiu teip nėję, su dyku įėjimu košnjnn, čių Sekretorium, bet UŽ tai,
111., didelis piknykas Apvaiz
kad
manę
išgydė
nuo
daug
lidos Dievo parapijos. K vi šeriame ant
mui to blogo.
Elzė (supainiota). Ak akį” visus nelabumue fthrary- įsileidusi, ar tująori manę j ar tai prigulinčiam, ar ne, ii
jų, kurios per cie)us metus jo visus parapijonus atsilanlfyti, nes iss-

Draugjsčia Reikalai.

-
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JL I B T U V A
girsite ten daug svarbaus. Prasidės 8 ti. Girdėjau, kad jis Chicagoje gyvena
vai. ryto. Inženga 25c porai.
permainos pravarde. Kas apie ji žino
“Lietuvos” Agentai.
Komitetas.
teiksis man praneszti-paduotu adresu už.
' NKW YORK, N. Y.
ka gaus 85.00 dovanu.
A. Lesnieivskis, 144 E.Houston St.
Ura Visi Ant Piknyko.
Jonas Motėjunas,
Nes tai bus Sczias Metinis Plknykas
So. BOSTON, MASS.
Box 188,
Sleger, III.
kuri parengė Dr-ete Karaliaus Dovydo
Nikod. Gendroli*; 287 3-rd Street
atsibus nedėlioja 2 d. rugsėjo 1906 m.
Pajieszkau savo brolio Petro ZubaNEWARK, N. J.
Reiisig’s Grove, Riverside, III. įstengs vieziaus, pirmiau gyvenome abudu V. Ambrazevicsia,
178 Ferry st.
vyrui su motete 25c. Merginoms dykai. Harrison, N. J. Kas apie ji praneša,
A. Šienelis, 66 West 8L
Piknykas prasidės 8 vai. isz ryto ir gaus dovanu 85.00. Jis yra isz EglobaBROOKLYN, N. Y.
trauksis iki 12 vai. naktie*, nes ant ry llu kaimo, Kalvarijos parap., Suvalkų
Stan. Rlnkevriesiua, 78 Grand et.
tojaus bus amerikonlszka sz ve ate „LA- gnb.
BORDAY.” Ant ari to piknyko bus lenk
Juozas Zubaviežius,
SHENANDOAH, PA.
tynes: Isz vaikinu kuris bus greitesnis, 1925 W. 45 st,
Chieago, IU. Andriu Maczis, 131'S. Mainai.
tasai gaus skrynute puikiu cigaru. Iiz
Pajieszkau mvo draugo Aleksandro
WATERBURY, OONN.
merginu katra bus greitesne, gaus do
Zakarausko,Kaunogub., Panevėžio pav., Vincas Žubricka*
vanu puiku parasona. Isz mažu vaiku
Smilgių.vo)., apie 5 metai kaip Ameri Jonas Žemantauckas, 89 W. Porter 8l.
kuri* bus greitesnis, gaus dovana 50c.
koje. Ji* pat* ar kas kitas teiksis duo
Isz mažu mergaicziu kuri bus greitesne
NEW BRITAIN, OONN.
ti žinia adresu:
M. J. Cheponia, 72 Jubilee 8t„
gaus skrynute skaniu cukerku. Teipgi
Jos. Hmelevski,
bus ir daugiau visokiu puikiu zobovu.
33 Role st.,
Chieago, III.
BALTIMORE. MD.
G rajis pniki muzyke, prie kurios galėsi
L. Gawlta, 2018
VVaahington st
Geras vargonininkas ir mokytojas,
te smagiai pasiszokti ir linksmai laika
Jonas Želvis,
711 W. Lombard st
praleiati, o teipgi bus rieszatai ir obuo mokanti* angliszka kalba pajieazko vie
PHILADELPHIA, PA.
liai nunokė,teipgi bus ir grybai iszdyge, tos. Jei kur toks butu reikalaujam*
tnotaa,
1028 8o. 2nd St.
taigi galėsite parienuiauti ir pagrybau meldžiu atsiliepti adresu:
P. Savickas,
ti, o teipgi žalioj girioj ant kranto tePITT8BURG, PA
Cbicago, I1L
kanczios upes tyru oru pakvėpuoti, nes 4607 Ashland avė., '
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare S.S.
tai bus paskutinis lietuviškas piknykas
Num. 65 „Saules” radau trumpa žinu L M. Maskslinnaa, 21375-lh Avo.
szia vasara. Teipgi nepamlrszkit kad ant te Isz Chicagos, kad Ona Miliauakieue
rytojaus bus amerikooiszka szvente tai likosi nuszauta per Leoną Goeekovzka.
ELIZA BETH. N. J.
nereikes eit in darbe. Taigi užpraszcme Mano žmona, kurt 4 menesiai pabėgo Dom. Boczkoa,
211 First su
visus lietuvius ir lietuvaites, kaip senus nuo manės vadinosi Ona Meliene, bet
VVESTVILLE, ILU
taip ir jaunus kuoakaitlinglauslal atsi gal buvo permainiusi pravarde ant Mi
lankyti ant szito p.- skolinio piknyko, o liauskiene* ir galėjo vargsze kristi nuo V. 8. Kreivėnas.
busite kuopuikiausiai priimti ir visame mylimo kulkos. Ji yr* vidutinio ūgio,
KENSINGTON, ILL.
užganėdinti.
28 metu senumo, mdnku, pilku plauku Mikola* Valackaa, 2481 Keuaington avė.
Komitetas.
ir mėlynu akiu. Kas gerai žino apie ta
BROCKTON, MASS.
(31-9)
atsitikima malone* man praneszti adre
63 Blendale, St.
su žemiau paduotu ui ka busiu dėkingu. Petras Marcinonls,
»
Jonas Mėlis,
MINERSViLLE, PA.
138 Silver st.,
So. Boston, Mas*. J u ozą* Ramanauskai,
Pajieszkau Jokūbo Turczinskio, Kau
Pajieszkau savo pusbroliu Jurgio ir
. SPRINGFIELD, ILL. %'
no gub. ir apakriezio, Grinktezkiu parap
Budu viensėdijos. 3 metai kaip Ameri Vinco Blelevicziu, pirmiau gyveno J. Klembauakas, 2028 Peoria Road
koje Kalba lietuviszkai, lenkiszkai ir Scrantone. Paeina isa Suvaiko gub.,
WILKĖSBARRE PA.
maškohszkai; turi 30 metu amžiau* Starapolee pav., Mikahszkiu gm., Pae A. r. Aleck, 71 N. Hancock st
žerių
kaimo,
viena*
deszims
metu,
kitas
Akys melinoa, plaukai tamsiai geltoni,
WOROESTER, MASS.
pai'go veido. Gyvena kur Pensylvani- 2 metai kaip Amerikoj?. Jie patys ar
Ant. Bernotas, 12 Harlem su
jds valstijoje. Jis pats ar ka* kita* kas kitas teiksis duoti žine adresu;
Juozas Lencziauskas,
teiksis duoti žinia adresu:
GILBERTON, PA. '
N. Dombrauskiute
Gllberton, Pa.
, 3. Ambrazevicsius, Box 4
1028 So. 2nd st.
Philadelphia, Pa.
Pajieszkau savo pusbroliu Fr. Nava
Mc KEES ROCK8, PA.
(14-9)
linsko ir Vinco Petrausko, abudu Pum
Fort. J. Bagocsitu, 149 Ohio Su
Pajieszkau nejaunos mefgino* ar pėnų parap., Panevėžio pav., Kauno g.
NEW HAVEN, CONN.
naszles be vaiku už gaapadine. Alga Jie patys ar ka* kita* taikais duoti ži
K. Blažaitis, 524 East Su
gera, darbas lengvas. Tiktai reikia nu ne adresu:
simanyti biski prie sztoro pasrelbeti,
MOUNT CARMEL, PA.Pov. Novallnskas,
nors tada, kada asz iszelnu isz namu. 34 School st.,
Jonas Banis
Box 541
Hudson, Mass.
Atsiszauati ant adreso:
Keliaujanti
Agentu
Pajieszkau Juozo Uliacko, Suvalkų
M. Szlaužis,
4507 So. Wood st.,
CBicago, III gub., Vilkaviszkio pav., Keturvalakių Jut. Kasakevicsla
parap,-Svetlicos kaimo, pustrecziu me Joseph Petrikis,
(31-8)
tu atgal gyveno Woroeet*r, Mas*. S., J. Kasputis
Pajieszkau savo draugu, Motiejaus Ji* pat* ar ka* kita* teikei* duoti žinia Fblik. J. Galmlnai
Liūno ir Jono A milto, Kauno gub., adresu:
Si^nislovas Valaskas.
Sziauliu pavieto, Papilės parapijos,
Wm Uliacka*,
Pirmiau* gyveno
Triktaiu sodžiam
8754 Manlstel avė.,
So. Chieago, III.
Oglesby, 111. Jie patys ar ka* kita*
Pajieszkau Onos Venzku te*, Kauno „Lietuvos” redakcija turi savo agentus
teiksis duoti žinia adresu:
gub., Raseinių pav., Žygalcziu parap. Brooklyne, Phlladelphljoj, BaltimoreJ.
Antanas Meilys,
443 Collinsville avė.,
E. St. Louialll. Žaliszkiu kaimo. Pirmiau gyveno Chi Bostone ir Brocktone. •
cagoje.
Ji pati ar kas kita* teiksią
Sztal šventu adresaL
Pajieszkau savo pusbrolio Antano duoti žinia adresu;
Brooklyn, N. Y.
Keidosziaus, Suvalkų gub, Senapilei
E. Froomea,
73 Grand st.
St. Marclunas,
pav., Suncku kaimo ir gmino. 24 metai National Hotel.
E. St. lx>uta, III. A. Ditžulaitia, 155 Metropolitan avė.
kaip Amerikoje, pirmi aus gyveno PennPhiladelphia, Pa.
sylyanijo* valstijoje. Turiu prie Jo svar
Reikalauja partnerio su pinigais, ku
Jos M. Smolenski, 783 So. 2nd st
bu reikalą. Km apie Ji duos žinia gaus
ris galėtu prisidėti prie biznio saliuno ir
Baitimore, Md.
85.00.
hotelio; vieta yra labai gera, Kensingto Wm. J. Morran,
E. Dzedollkiene,
8. E. Oor. Sharp A Catnden su
Collinsville, D(. ne prietz Illinois Central stoti; czionai
P. O. Box 432
F. Bakutis,
521 Columbla avė.
yra apie penkiolika szimtu lietuviu ir
Pajieszkau levo pažystamu: Mikolo galima laukti, kad bizni gali padaryti
Brockton, Mas*.
Tanku no, Kristupo Klusio, abu isz so gera; aaz esiu gerai apsipažinęs su saiiuJonas Pocius,
14 Intervallest
džiaus Sztakiriu ir Samuolio Karoso isz nio bizniu ir partneris gali būti kad ir
Pas ssituos agentus gausite „Lietuva*
sodžiaus Zastancziu. Visi Kauno gub., nepažystantis szito biznio. Atslazauk už 5c. kas Bubate.
Panevėžio pavieto, Biržių vulostiea ir pa tuojau* po nedeliai, nes proga bus tiktai
rapijos. Pirm 5 metu gyveno S. Boston, iki 5 d. rugsėjo (tepta m bėrio); adresas
Ar turi gera vieta?
Mass. Jie patys ar kas kitas teiksis duo toks:
•
Ar kalbi znglizzkai? Jei nė, tai mes
ti žinia adresu:
Co na tautine VViteofsky,
iazmokyaime tave tos kalbo* in trumpa
Juozas Janutzeviczius
11520 Front st.,
Kenslngton, III. laika ir pasirūpinaime apie geriau* ap
19 Hickory st.
Meriden, Conn.
mokama vieta, kaip tik nors isz dalie*
Pajieszkau savo giminaites, Ulenos Aukos reikalams revoltnc<jinio pramoksi. Kožoa* gali iszmoktl tzijudėjimo MaakoliJcJ.
tuo nauju budu, daugumas tu, kurie
Montvidukes, Kauno gub., Raseinių
pa v,, Szvieksznos parap.; Rumbikiu so AUKO3 „LIETUVOS” REDAKCIJOM n*udo|o*i szituo nauju budu, iszmoko
kalbėt, raszyt ir skaityt su pirmu mene
džiaus. Pereita pavasari atvažiavo isz
ATĖJUSIOS.
siu, b* knygų, be vai kitosioj i mo mo
Lietuvos in Philadelphia, Pa., o isz te
Isz Maryv Ule, Iii. F. Kaszuba 82.00; kyklon. Jei nori pagerint savo padėji
nai iszvažiavo Brooklynan ir kelionėje
V. Pleczkaitis, V.Katilius, M. Katiliene, mą, tavo mokesti, raszyk pas mas,omM
kur d ngo. Ji pati ar kas kitas teiksis
P. Gavutis, J. Pleczkaitis, J. Pleczkai- pasiusim* tau visas žiniss. Adresuok:
duoti žinia adresu:
tiene, J. Kasparaviczlua, M. Kaspare vtlater.-Slovanio Cto.,
Domininkas Vanagai
cziene, J. Rimantas po 81.00; J. Tekeze- 1314 Pulk zL,
Cbicago, m.
78 Grand st.
Brooklyn, N. Y.
vicziua, J. Szllaitla, J. Viszniauckas, P.
Kreivėnas, J. Dabulskis, U. Te keže viMano pati. Stanislova Rakszniene,
cziena L Ramoaaitis, J. Žalnieraitis, Drukuoiamoe MMsinoe Pigiai!
geltonu plauku, žydru akiu, vidutinio
Dabar yra gera proga ptrktl pigiai Bru
M. Ikaževiczius, Kat. Rimantiene po
amžio, apie nose atruduota, apistora,
50c; V. Takezevicziukas, U. Takezevi kuojama Maszlna.
isznesze nuo manės gana dikta suma
czinte, J. Sabaliauckaa, M. Versmu akas,
Maazina Odeli Typewrtter No. 4,
pinigą, prasiszalindama su vyru, kuria
O. Venzauckiena, V. Kovaitis po 25c; J. kurios ikszielel preke buvo 810.00, dabar
yra storas, augsztas, gražaus veido, gel
tonu plauku, kalba vien lietuviszkai. Tekezevicaiukas 20c. Isz viso 817.70, ja galite pirkti už.......................... $41.95
atitraukus 10c persiuntimo karsztu, lie
Mat mes nupirkom* saitu maszinu
Moteriszke ba vaiku. Ji yra kur nors
ti 7.60, kuriuos akriria L. 8. D. Partijai. 1000 isz vienos subankratyluaio* firmos
Chicagoje, DL ar Baitimore, Md. Kas
pigiai, todėl galime ir parduoti tas p
duos man žinia gaus atlyginime.
jtal. Maazino* yra naujutėlės, tik ka
SZIOS AUKOS PASIUN8TOS O.R.SZ. sz fabriko paimtos.
Joseph Raksznis
KA8IERIUI T. DŪDAI.
Kas reikalaujate gero* drokuojamoe
1410 S.-Hancock st.
Philadelphia, Pa.
Isz Forais, Brit. Col. M. Kalvaitis, maszinos, tai pirkite dabar pakol pigioe,
(14-7)
S. Kaczkonls po 82.00; 8. Urbonas, A. nes kaip azi 1000 itaparduoeime, tai jau
Pajieszkau liudytoju (svietku), Rimkas, A. Gestas, A. Urba'lis, J. Al- kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
Cbicago. 7 d. gegužio,'7toj vai. vaka buchies. Mare K aul i aklut* po 81.00; E. kasztuoja
po 810.00. Taig pirkite da
re,' 1905 m. nedėlios vakare, iszmete Berymer 55c. Isz v\so 810.55.
bar pakol pigioe yra.
konduktorius jauna vaikina 26 metu ant
Svetimtaocziai:
R. Reess 82 C0; • Gausite jas po 88.95 pas:
A. OLBZEV8KI,
Halsted gatves, tarpe 27 ir 28 gatvių. W. H. Moor 81.00; J. Klncaitz, G Falko
Chieago, IU.
Jisai gulėjo be sąmones ir žado, negalė p> 50c; L. Rodta, R. Engei, M. Gaild, J. 934 88rd St. ;
jo kalbėjo. Užtai praszau tu ypatų, Spronpson, Mrs. A. Dufoar, Mrs. Howbkurios mate ta atsitikima man apie tai aok po 25c, smulkesnio suku 10. Isz
praneszti ir peš mane atsiszauktl, o gau viso 85 60.
site 850 atlyginimo.
f
A. Miehalovtky
67 W. 14th Place
.
Cbicago, III.
07 Pamoksta! Itainttes tr Tvlsybė*
ralročin vto* amiln Cbk-ago, III.
(14-•)

Pajieszkojimai.

ptul. rna Telpa a* M4 tetai
tMnaoa pasako*, bovijuučtoa
tytoja ir kteutytoja ................

ir Ui-

.41.05
____ 41-50

r

88 Uatnviikoi Pe»ak< Yvalrio*. Dalis II. Su
rinko Dr. J. U**anai sius, Cbicago, IU. 1908
» gražiOriingeldžta ir
rjančiu kiekviena skai............................ ...
,.t
.......................... ...
041 v~><*i..<ij* irta Žemė* apnsiymM. Papu
Geiirie, Nalkovski ir kitus sutaisė 8zernas,Chicaao, TU, 188*. pust <89 Su paveikslėliais. Al-

vardus, auglį i
kfek jote aMUblMteiU. aukso, druskos ir
. kitu mm«ralu; kiek mariu, ežeru, uplu; ju
vardai, plotis, gti?i»‘, kdkl kartuose vandenys:
»uru». prteki. Midus art ar t u«, koki Juose *v- vunal ityvena, tett. Klfk kurioje žemėje yra
gyventoja; koki Ja tflčėjlnial. kalbos, papro
Hat. uistemimsi. pramonės ir tlcso* ;koki mie
štai. «a lįiek ayveatota, fabriku, pramonių;
kur koki orai: Salėtai, zarKiai. lietos ar gie
dros: kur kata ilgis dirt*.* Ir nakties: tar vissda yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu nen m laidžia artai neužteka, ir
lt. Preke...........H..................
10.00
išdaryta....... . ......................................... SO.ffO
500 Žemės Istorija. ParaH & M. išleido T. M.D .
Chlearo. UI.. 1«M. pusi SSL Su paveikslėliais.
Pa«al moksliška ištyrimą apnSyta kaip ir per
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia *■’ jos pir
minusiai radosi gyvybė, kaip Ji vystėsi ii že
mesniu veislių in nogitesnes, ir tt........... lOc
007 Ar vyskupas Valančiu* [Vs'.nsrtauatas] ne
buvo villuru lietuvystės! Parašė kn. Dsmbskis, išleido SusivteniPmss Lietuviu Laisvemaniu Amen, Cbicago, Ui, lapi, pust 37.15c

y*. Iįleido T M.D.. Chicaito,
5permalu**
u p*veik»!ėli*>*. Aprašo
ir veikia**: taip ji
kyl* in viriu ir tea*i tverte a
p*d»ngtee etvėee. keiėteal in

ėtnon** ir ■ yvulltt*. paakul titr^sni* nuo Mu
lė*. kėlėte*!in vandeni Ir užlieja laukui, išrė
žo ravut, ujpe* ir iu peline Ir kavoj**! po teme,
kur vėl veikte te pati darbe, ka ir ant »U«ui
temfa......................
lOo

CSjDEthnologlj* arta aotate* *p 1- i-rnf»^auta*
Chttego. III lėtB. pu*l. eer. I^aTai rvarbteoai* mok*iilta knyga *pie ▼!■*• muiu pu**te* tnonia Teiste*. Ji parodo visu vMoaty*.
ėlu, visu žemes kraštu ir net mažinusiu ssteliu žmonis ir Ju paveikslu*. Aprsšo ju kilme*
p*rv*. tikėjimą, pspročius, užaieuilm* ir *beln*l vista. II patilpusiu p*veikslu m*ty*lte
žmonių gražiu, prastu ir bteurio, tūla visas
kūnas plaukai* apžėlė*, vektes į beždžionei
panašu*. R*št*» švente* sako: „Sutvėrė Dteva* žmogų ant abroso ir paveikslo savo," bet
. pažvelgus i tuhi žmonis veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie ii
Ja yra pnna-n, paveikslui Dievo. Ka* nori
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
lia knygą. Preke neandarytos... ttf.OO
1412O Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikėjltnlškl, moksiiSki ir dmucijiAai politUkl. An
tra lakta su priedu. Chtcaio. 111., 1901. pusi.
SU............................................ .... ..5Oc
60 UetnvUkos Pasakos Yvalrioa. Dalis III Sa
rinko D-ras Basauaričta', Cblcaao, 111.. 1904,
pnsl.SSŪ-^Vlpa čia SOS gražiu ir labai Juokinau
Brutuose apdaruose

U-SO

Apv**k*lt* U Tolstojaus iš gyvenimo masko
lišku talmtečla; žiraeidi narlnėtem susinatinti tu buri* tr sanlygotu* gyvautai* intakolĮšku kaimiečio; Ji vertu, skaitytoj* jausti
drauge su pristegtals vargu žmonėmis.... iŠ*
104 Robtn*onas Krunu, Graži ir m*ralllta pa
saka. Antra penalai!* laida. Chieago, III.

Naujos Fortepijonu Natos.
L'etov uHytnnaa. <• Žodžiai ir mėliodija V Kthdirkoa. Forte .Ijanul priruo
sze ė. -frrv*. o -jikla;'Ry»»’js 1906. .80c.
Pinigu* (Bukite ant adneot

894 83-rd|»«

Kur gaH gauti „Lietuvą”

Knygų Kataliogas.

Pajieszkau savo pažystamo Miežio,
kuris ežia raszosi Braunu, Kauno gub.,
Raseinių pav., Kviedainiu parapijos,
Kastantinavo vo)., Anseli jos sodos: 3 arsziuu 7 venzku ankszczio, nejaunas,
galva plika, pražilus, ūsai stori, lieso
veide, gyvens Amerikoje su ne ssvo mo
terį* 5 metus ir turi su js viens vsika
pmtrecziu molu; 28 liepos atvsžisvo tsa
Lietuvos jo tikra pati su 7 vaikais; neti
kroji jo pati yra stora žmona ea dide
lėm kratim, 3 arszinu aukszczio, szneka
anglizzkai ir lietuvisskai. Kas apie ji
nesiti, už ka busiu dėkingas.
Fr. Suza,
180 Poplar st,
New Haven, Oonn.

Pajieszkau Kazimiero Klimaucko,
Kauno gub., Vabalnyku miestelio, gyve-

jie yra tamsu
Mamas rankoms
d. birfielio iszeje
cagoje, dagirdee, kad

ADRESAI

CENTRALIŠKU VIRŠININKU
SUSIVIENYJIMO LIET.
Prezidentai = P. W. Biritonas

Vice-Prerid. <=■ J. Tarsite,

M20 Se. NaMod SL, Chieago,

lapių ią

Szito>_ knygelėj tei|

nori turėti gražiu, juokingu ir'pamokinančiu
nk»it> mu, tegul nnatperka lia knygele, o turte
ka papasakoti ir ant kirkvif-no klausimo šo
kte duoti išmintinga ataakyma......... SOo
85 Gyvenimo Valadelial tu t Įdedant! llaštnonln
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikini****;
— Vagis;— Kas kaltas; — Gaires raikai; —
Papartio žiedas:— Mtiko sargas; — Signalas;
— KeMvis. Chteago, III. luoa, pusl/w..l8o
«« U mano atataatalSHĮ (su autoriaus paveik
slą). Parakė Dras Vincas Pietaris, spaudoa
parengė Dr** 3. Basanavičius, Cbsoago, UI ,
1906 m., pusi. 301. Grašio* apysakėlė* U gy

Dėjimo latezku 0ie AMdikalissko lestitūlo. Turi butii'geral.pamokytas, ypacs
gerai turi patinti lietuvisska kalba. Ge
ra mokesti* atkkan&iam vyrui. Raazyk pas Dr. L. handk, Box 269 Madlaon Sąuara, New York, U0 E. 22nd *1.
Ant pardavldre pūiiJu murfafa narna*
su astoru ant dvieju augfscziu su 18 ra
mu. Pardavimo preke 85.500. Raudos
atnešta 855.C0. Narna* po nr. 147 W.
18th Street kampa* Ruble. Daaiftnoklt*
pa* D Oppai maan.
(7—8)

Jutu veidą padarysiu jaunu gražiu tr
osystal iesrodaneziu. su pagelba mano
valetu ir naujos metodo*. Atz tiktai gy
dau tekias ligas:
salėjusia* veidus; lazitnu parako arba
anglių juodus ženklui; Nutmu nuo vei
do karpas, gymius ir visokiu# spuogus.
Nagydau plaukus nuo moterizzko veido
iszsyk ant visados; Sulaikau ir užaugino
plau kua ant galvos su pagelba mano nau
jai iszrastu gyduolių; Prilenkiu ataczlat
ir atsikiezuaias austa ant vtndoe; Labiau
siai dėl to, kurie turi rauplių sugėdyta
veidą.
A si jus nugydysin ir iszyginsln J u su
veidą, padarysiu czystn ir gražiu ant viso
amžiaus, su pagelba mano nau jausio isz
radimo.
Taipgi tariu mostis dėl veido,
kad butą baltas ir gražus. Tai turi nau
doti motei (Oreme Francaes) 3 salzul.
81.50 ir 83.(0 Rsasydami dėl plauko gy
duolių, turit indeti bhki plauku In gromata, tai mes padarysim gyduoles, per
žiūroje per mikroskopą Jutu plaukus ir
ir pat ak y si m kis reikia daryti ir pada
rysim preke ant gyduolių. AtUntukdami indekit 2c marke. Ratzyk lietuviszkai

Dr. H. J. Saunders, B 8.M.D.

148

Face and Scalp Specialiu

Chlcago, IU.

»t..

Baniai kur tu
.labai isztrosskes, o
pas ji galima atsivedytl, bes Jis turi
puiku tr szalta bavarskaaltf, gardžia

arielka, cigaras net
izz Havanos, o latalgeru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
ilgiau su tamlsta kalbėti negaliu. Lik
velkas turiu sktibiiitiB. Pne to jis turi
puikia *ale dėl vėgėlių ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už tlumoczin
susikalbėti angltjzkaL. Ateikite pas mane, o an jum petanumiu už dyka vis*
kiuoee reikaluose ir pzovooe. Atvažiavę
ies kitu miestu galite1 gauti paa mane
geriausia nakvyne.
(

.
|

Laivu Kalendorius

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

I
šifkdrtė kažtuoja
nuo Porto Į

į

|
l

,
i
i

LAIVO VARSAS

Kompanijos

AR ABIC........................
White Star
AMERICA............. ............. Hamburg American
BULGA-RIA........................
BLUECHER......................
BARBAROS8A................... North German Lloyd
BREMEN.........................
•» »»
M
BRESLAU.;......................
White Star
*
BALTIC..............................
CELTIO..............................
•»
99
CYMRIO..............................
CEDRIC........................
CARMANIA....................
Cunard
CARONIA ...........................
CAMPANIA.....................
DOMINION......................
Dominion
EMPRESS OF IRELAND. Canadian Pacific R.
EMPRE^S OF BRITAIN..
ETRURIA.................
Cunard
FRIE8LAND...........
American
FINLAND............. ............
Red Star
!
FRIEDRICH
d.
GROSSf?.
North German Lloyd
1
!
GROSSER KURFUERBT.
HAVERFORD .................
American
,
HANOVER ............. .........
Į
North German Lloyd
IVERNIA...................... .
tCunard
KRONPRINZ WILHELM North German Lloyd
KAL8ERWIL. d GROSSE
i
,
KAISERTVILHELM II ..
KROONLAND................... . Red Star
KA18ER. AUG. VICTORI/ Hamburg American
LAKE MAN1TOBA........... Canadian Pacific R.
LAKECHĄMPLAIN.........
»• .
»»
M
LAKE ERIe..................
LUCANIA....................
Cunard
MAIN..................................
North German Lloyd
MAJEsTiC....................
White Star
MERION.........................
American
NECKAR.......................
North German Lloyd
NEW YORK ...............
American
NORDLAND........ ......... ‘
OTTAWA..........................
Dominion
OCEANIC.:.......................... White Star
/
PHILADELPHIA............... American
ižri. ■ pennsylvania............
Hamburg American
I PATRICIA........................
■ RHEIN.............................. ’ North German Lloyd
REPUBLIO.-........................ White Star
S A TONIA....................... ;. Cunard
8AINT PAUL..................... American
8A1NT LOUIS............... .
8OUTHWARK..................... Dominion
TEUTONIO......... ................ White Star
UMBRIA..:.......................... Cunard
VADERLAND........... ......... Red Star
'
WESTERLAND................... American
ZEELAND ,............ Red Star

Ckieago, I1L

(Tarpe 39-fo* nl; ir 83-io P .)
- Telephonaėiyards 6011

1EIGU SLENKA

PLAUKAI

(ai aMsak M jte vtoisakal

'

A. J. Povilalka,

Knygius = «. Pallanavičia,

rinko Dr. 3. BŪaaavitens, Oktoago. Iii., 1M
m. pust «l dl* teipa 141 labai grašiu, Juoktegu trMarldilnta^^ lite knyga

Valanda

teplaukime

27
27
6
6
23
28
Baitimore Md.
Spalinio 10
New York
Rugsėjo 26
7
Boston Mass.
20
Nevr York
21
Rugpiu£io28
Rugsėjo 11
18
Montreal Que.
18
Rugsėjo 7
23
New York
25
Philadelphia
22
New York
1
Rugsėjo 13
14
Philadelphia ]Pa.
11
Baitimore Md.
Rugsėjo 12
Boston Mass.
Rugsėjo 4
New York
Rugsėjo
11
Rugsėjo 18
Rugsėjo 15
13
Montreal Que.
Rugsėjo
1
2®
18
New York
Rugsėjo I
Baitimore Md.
15
New York
5
Ph'iadelphia.Pa.
Rugsėjo
1
Baitimore Md.
Spalio
3
New York
25
Philadelphia Pa. Rugsėjo 8
Moutreaž Que.
15
New York
12
8
Spalinio
6
Rugsėjo 8
Baitimore Md.
19
Boston Mass.
13
18
New York
15
Rugsėjo
1
Montreal Que.
13
New York
19
Rugaėio
8
Rugsėjo 25
Philndelphia Pa.
29
New York
Rugsėjo 8
Rugsėjo

7 ryto
2 vakaro
3
9 ryto
10 „
10 „
2 vakaro
12 diena
10 ryto
9 „
8 ,,
12 diena
12
4 vakaro
7

7 „
7 «

12 diena
12 „
3 vakaro
10 ryto
10 „
10 * „
2 vakaro
11 ..
7 „
10 „
6 ..
2 vakaro
2 ,,
*7 ryto
7 „ _
7 „
2 vakaro
10 ryto
10 „
10 „
2 vakaro
9 ryto
10 „
^vakaro

9 „
8 „
8 „
2 vakaro
7 ryto
11 ..

Tilžę

ĮEydtka• nūs

36.65 36.70
37.80 37.95
37.80 37.95
37.80 37.95
39.15 39.20
39.15 39 20
36.65 36.7o
41.80 41.95
41.80 41.95
37-80 37.95
41.80 41.95
41.80 41.95
41.80 41.95
43.80 43.95
36.65 36.70
37.90 37.95
37.90 37.95
41.80 41.95
36.65 36.70
41.80 41.95
39.15 39.30
39.15 39.20
36.65 36.70
36.65 36.70
36.30 36.45
44.15 44.20
44.15 44.20
44.15 44.20
41.80 41.95
37.80 37.95
36.65 36.70
36.65 36.70
36.65 36.70
43.80 43.95
39.15 39.20
43.80 43.95
86 65 36.70
36.65 36.70
43.80 43.95
36 65 36.70
36.65 36.70
43 80 43.95
43.80 43 95
37.80 37 95
37.80 37.95
36.65 36.70
36.65 36.70
36.30 36.45
43.80 43 95
43.80 43.95
36.65 86.70
43.80 43 95
41.80 41.95
41.80 41.95
36 65 36.70
41 80 4195

Žemiau pafo-

SIB.dO
.216.00
,215.50
*15.00
215.00

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

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.
Neiaeli'kol tavo visa* organizmą* bus apimtas ligos ar kol tavo nervu or
ganizmas bus suardyta* prislėgta* ir tu pastosi fizlszkai ir protiszkal sunyku
siu, netlkancziu prie darbo, mokslo ar draugijiniu pareigu ir privalumu gy
venimo. Nežinomas, netinkanti* ar bile kokis gydy dm gali tik užkenkti.
Araaiauai etai Ūkimai, kuriuo* asz gydžiau, buvo tie, k a buvo gydyti neataa-kancaiai pirma manei, kiti buvo apl uostini i ant viso Ju gyvenimo dėl
netikuaiu ehirargiuku taisymu. Asz gydau atgriebdama* ir užlaikydamas.
An nesketefiu piaustymo ir naikinimo, kad atsiekti greita iszgydyma. Kožnas
sergantis vyras priklauso n v o savęs, kad būti Užgydytu gerai ir prideraoeziai.
Asz Isrvydao ant visados.
UtnuodlJinia kraujo su 80 dieeu be gyvsidabrio ar potaszo.
HįI*arkline* kliautys su 10 dienu be piaustymo ar skausmo.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISAS—Kampag 81-tnoa ir
South Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, I L I
GYVEMIKĄS YfBSZUI APTIEK08

greitai ir vistszkai.
NuiiMlymaaryrybes atitaisoma su 14 dienu.
Inkstu, pūsles ir prostatines ligos. Mes iszgydoms visokia įritaclja, tanku sala pini ma, užsistojimą, skaudejima strėnų, menka bėgimą ir kv
ta r iszka stovi.
Aimfinczlos opos. Mes nepa-some, kaip ilgai jos bus stovėjo, ar kokios
jos, muau būdas gydymo iszdžiovins jas t nejaus.

D-ras LOfiUTZ M4 Peno ha.

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INBTATO NAUJUS,

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Darba gvarantuoja. ::

PITTSBURG, PL

Apžiūrėjimu* >rpataria* dykai.
OfHeo leleeilne' N no S ryto tki» vakaro šioktem* dienoms; nuo* ryto iki. t po pietį
Iventdlentels. Paražyk. Jei negali ateiti į ofteį.

Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?

SZV. MIKOLO ALIEJUS

Jai taip, tai pirk lota ant Auburn uiyczios arba ant 33rd ui. prieszai szv. Jur
gio bažnyezia. Lotai dideli, turi dvi
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai hetuviszka bai
Lietuvos ir kitų k raitų svieto. Lietuvoj nycsia.
metų prekė |1.80; Amerikoje........ $2.50 Lotu prekes nuo $900 Ir augsscciau.
Kam yr miela prigimta žalis tėvynėSzie lotai ui metu bus verti 81200. Yra
Liotuva, tai užsiraiykit minėtąjį laikraStį
o žinosi t kas ten dedasi dabatiniai. <e re tiktai 19 to€u ant pardavimo. Pasisku
voliucijos laike. Vienas num. dėl pama binkite kas norite Ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pri
tymo 5 centai. Adresas:
*
rinkti.
«

“ LIETUVOS ŪKININKAS n

naujai Isirsstegydsols uo r«umatlimo(**n*«.)
J*ig« k*nti suopuli knuluoss (Musgtete) va- Laikražtis skiriamas Lietuves darbo žmonėms
dlsams vemnattstna, snsri Wt taagydytn, ■•- teeini du kartus p*r savaitę iž Vilniaus Lieiur.
teuk ilgai, bet kNtpkis pas mana kuogrstastauJame telpa teisingos žinios ii visos
gsuagtatel kad ir butu už«tee**jta tr jokie*
kitę* gyduole* eenuatabdyta sopetto. *U*J»*
MV. Mikola, ta jakioe abejo***, tesgydy* tave

kasateoJaMJS. Ptaig*> teik siuast par P. O.

KOZMINSKIAt TONVOUF,
73 Daarborn at.

nė s lot su uo
liais, nutrieuukaisar pra
tea kad gaH
ugtntl dab.ua
■ plauku*.

tepiau-

kimo

Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visa® keltas nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
*
IS Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
lafrų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorČių prekės yra teip pigios kaip pa
Čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gauęi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau *50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:
.

M. T- URBAN

kalboj* tankioje tavo pasakoto*
pagal kauniete* kalba. Suvalkų
suvalkiečiu kalba. Pro»u Ltaavn.
su lietu via kalba, Dzūkijoj pagal
ir M. Kas segate pate** pasate
slperkašla knyga. Preke neapd:
e? Lkto'rfftM Pasakot Yvalrio*. Dalto~I.'S»

Boston Mass.
New York «

Diena

Chicagos į New Yorką..
»»
,, Bostoną....
M
„ Philadelphią
M
„ Baltimorę..
M
,, Montreal....

.aušina naujus, i
<l*il>u* ir Ogus

KASOS OLOSEJAl:

Portas
it kur ilplaukia

Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prosų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio,
dytoa prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Petru Sftlakis.
8821 Autam. av~

vardas

M. J. DamijoiHdtis,
3120 S. Halsted st. Cbicago, III.

Feliz J.Wengienkl, 8187 S. Morgan aL

Mokslaine Akuszerijos.
Lietuve* Ir Lietuvaites, kuries norite

Marija Dovvlatt lietuviu Daktaras
Kauno gub., Szlauliu pavieto. 723 W.
Mes akolljame PINIGUS aat turteny- boti pri patinta* per randa su pavelijimu 18th »t. Telefonas Canal 1208, Telafo
biu ir jei tu rengiasi turtenybe pirkti atvirai ir liuoaai pfik Ūkuoti, kreipkite* na* Oaeal 7082. Telefonuot galima i*>
tindami tau dali pirkimo pinigu. Greitai

DR. A L. GRAKJZUNA,

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

EIKITE PAS DR. B K ROSS
Skaitykite ka sako sene* daktaras Ir 1**mintinga* Uetnvlaskas gydytoja* In eono

J
V 9fį

įdubimą akių, pajuodanmą
na? ant veido ir kūno, katarą
_______ _ _____ , ____ ir spingimą ausyse, sunkumą
ant krutinės ir skausmą duobiukSje, negalėjimą val
gyti, atsirūgimą vĮyu ir skystimu, plakimą širdies,
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių,
ir kaulų, reumatizmą, drel
skaudėjimą strėnų hdrebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo
po
n<
silpnumo, inkstų
“ ‘ ,l ic r
- skūra kas ,yrą
T" *ženklu___
..jimą, paslaptingu
ligas, kraujo užnuodyjinu
. . „ ligų
_ kaipo„___ šankerį, ąyfiii
•yfiiį ir
„
_______________
_ _ nuopatžagystės jaunose dienose, naktinius
triperį,
nesveikumi
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišl
------“—“— 1**
’—
■
“
—
*
’
viską
nusilpnėjimą,
išsigai
ptndimų, baisius
susišlapiuimą
lovoje _
ir šei tankų šlapisapnus, gėdingumą, nusiminimą, st_i
—
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, pat,lUamą,
____ ,, kiaurąjį
______ „ rožę,
___________
1h Jeigu
kaltūną,
niežus,________
sunkumą_ kojose, nutirpimą dalių __
kūno L
ir tt.
turi nors vienų i* viri paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr.
B. M. Ross, kuris yra šiipeciialistu, jis tau duos teisingų ir gerą rodą. Yra
kurių paprasti daktarai neinstengin
ypatingai pasišventęs ii
, įdėkit keletą markių ant atsakymo.
tšgydytL Norėdami rot

,,European Sanitarium“,
sLRnul.'''

-

kurisme duodame kotnam. po auskaus isztyrimo ligos tikrumo — ,veika ir prtetelisz
a sode dykai, o jeigu ligonis velija būti

Bi'

JįK' V
11
ĮĮ |
M I (f* I

!’3 ffijįl ~~JĮ
t

B

I M

|
įSj

ANT KAMPO MONRO! aTR««T, UZSIKILK gLgVKITORIUM ANT 8TO PLONO
Oneo Vslavdoo:— Kasdien nuo 9 ryto iki 4 po piet Vakarais,
(fakyrus Utarnįkų ir Ketvergų, nuo 1 iki A Nedėliom nuo M* Iki 1Z.

Atminkite, jog duodame prietolisska ro-

cMR'a
BnmajfcgBB

da dykai.
Ant Isstyrimo ''k08 Imame daug laiko.

S*itaa.muau „8aelt*rium” turi tris profesoriua kurie gyds tlgonbaaziuoae Kuro™ R*** po* ir kituose krasztuoae žemes. Gydome
V _____
w
saitas ligaa:
—tauVisas ligas moteriszko* lyties. Liga*
odos, sprogus, penza'ims, suputims, niežejima kūno ir tt. Ligas akiu, ausu, no-les, ger
kle* te žandu. Liga* vidurines, plauezlu. pradžia sukatu, visiszkai tszgydome. Ligas sstrdie* ir maszima szlrdiee, iszgsn.-ti, verimu* kratinėje. Ligas, vadinamas ak m 00. reumatiz
mo, gėlimo galvos, paeinanti isz musu prležasostu Liga* nerve Iszgydoaae labai greitai.
Ligas pūsles, akmens pusleje, perssalima pūsles, nervu Ir pilvo. Liga* skaudėjimo pilvo,
ves: viduriuose iszgydcme suvlfu Ir tokia metodą, kurt yra žinoma tiktai mums, dėlto, kad
turime daug praktikos ir iszgydeme tukstanozius ypatų. Užnuodijlma kraujo iszgydome te
visu. Ateikite ir datirklte apie teisingumo musu rasztc. Antraszas musu yra,

„European Sanitarium”
3505 Butler st.

PITTSBURG, PA.

>i

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
* Guodotiniems Knnigarns iazdir*
iba:~ Kapas, Arnotas, Balni ati
kus, Albas. Šteine ir niaus hažKarnft«*, Amerlkouiszkas
įnylinlus parėdus. Visokį darbų aiWcliawas, Szarpea, Juos-'
1 lieka artistiszkoi in laikų.
tas, Kukardas, Ženklelius?
1 Noredamoa gnodotinos Dr-tea,
Kepures ir dėl Marszalku'
arba guodotini K įmigai, kad Jusu
parėdus.
darbu butu prideraneziai atliktu ir tuom sušelpti savro tautelę, pawesktte ji tikrai

Guodotinom* tauuszkom* ir baž-i
u’tinem* 'draugystėms iszdirba:-'

T. ANDRUSZEWICZ & C0.

.
115dl
W. Morris
Dirlsion St, Forst dr C o. Uhleago,
DL

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

Vunac! * Paraialunsdinklte
C0,L «CORO AVĖ. muau
A SMITHFIELO STREHI
T/itolrrJar!
Kalbavynasime visose kalbose.
pittsburgprivatiazkajl
, pa. prbkiu
’ suratza.
rorkoly!
■ Avė. & Smitlifield St.* PitUburg, Pa.

Deetinpl
UrgUlH .
čg®
ER
ES

No. H12. Barzdos
Skutimo Prietaisai.

a

Labai gera amerikoniška britva,
geriausios skuros diržas ir galąstu
vu su rankele, šmotelis geriausio
kvepiančio muilo, tvirtu ir puikus
šepetuku plaukams, atskirtoje ni
keliuotoje skrynelėje, gražus puo
dukas, karališka magnezi ja ir f raneuziškiejie kvepalai ~
Viskas sudfrta į labai puikia šiki uota skrynelę
su kabėmis. Kitur e daiktai parsiduodu po 810.00. Musų preke
tiktai........................ ........... 12.95

No. H3. Polonia
Siuvama Mašina.

Morris forst & co.

W|t gECW|0 AVB 4 SMITHFIELO STREET

Mes esame pagarsėja po visas Suv. Valstijas, kad parduodame geresne dagtine pigiau nagu koki nors kita firma ar degtinei
krautuve Amerikoj.
dl
Orderiuojant
aiunakite
pinigu* reriatruotame
ar per
Mae apmokame
visas siuntimo
leazai (kautus)laiazke
In rytus
iki
Orderir ant
varko iki
Morris
Forst
Co.* Oor.
Second
k Money
New Yorko
In vakaru*
Chleagoa
ant &
pirkiniu
viršau*
83.00.

) u ^ei<u panialna toliau aiuati. duodame 10 nuošimti, idant tuomi
J pirkėju paniunadlnimo leszu galėtu apmokėti.

i

Silpniems ir Nervintiems Vyrams

Cosmopolitan Trading Company
NEW YORK CITY, 0. S. A.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chioagoj tai atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO
844 South State St.

Chle.ro, III.

Ineiisna* Dykai.

Patemyk stebuklus Osteologijos
»
Fiziologijos
m
„
Neurologijos
»•
„ Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiazkos rasos nuo
ibpszlo iki grabui.
Milžinlszkumai ir keistumai gamtos.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki lt vidur nekošto.
Papras zyk dažiar«toy> prie doru lietuviašoa
Knygo*. visai dykai! Atolsaaukttnladtoa.

344 South State St. arti Harrlaou
. CHICAGO, ILL.

Laikrodėlis tilt Viso Amriaus tik $fi.95.

Prisiunsk 4c NewYork City
marke Dr.
o aplaikysi ta
Leon. Landės didele naudin
140 East
ga knyga
22nd st,
dykai.

r

LR/
tįiįf lS

„Daktariszka Rodą“
Gvarantuoju, kad savo gydymo praizalinsiu visus ne* ve i kum m Ir nege
rumus 1*1 tamistos kūno, paveizdan: plauoziu liga, szlrdiee, žarnų, skilvio,
sksudejima galvos, nusilpnėjimą atminties, tirpimą ar prakaitavima kojų,
sutinimą, veži, iszbalima pas moteris, bėgimą kraujo, augima naujakauliu,
ligas ausiu,'sulaužyme kaulu, teipgi ir apsigimimo ligas. Jeigu liga reika
lauja dlektriszko gydymo, tai vartoju goriausius elektros prietaisus.
ISZGYDAU LIGAS trumpamo laike, paveizdan: užuuodinlma krau
jo, odoj ligas, semens nubegima, ligas gerkles ir burnos, lytiszku organu
nus.lpnejima ir tt. Ypatinga atida atkreipiu ant užsisonejuslu ir nekenkiaocziu ligų.
_•
1
Esmi geriausias specialidUs vyrlszku ir moteriszku ligų.
Mokinaua1
New Yorko universiteto, ligonbueziuose: Vienoje, Berlyne ir karaliszkame
universiteto Londone, kur buvau gydytoju ilga laika. Kalbu: slaviszkai, czektszkal, vokiszkai, lenkiszkai ir angliszkal.

Dr.
Leonard
Landės,
East
8reet
NEW YORK
22nd

'

lūkėtais, ar

“turu virtum, ghižlai grsvlrno-

ta’- ar
*ug.rato am.tiki
nia»4 nikelio viduriai*, pilnai
akcentuota*, frelteibfa. Bre
neto pluuksn*. balta autaiIHnR Jodyki*, visokio
yidiio, moteriškas, ar vyriiks*, 18 dvdia, ar viautini* 10. o moterų < ar uiaz*Bnv*l* O dydi*
Mes siunčiame “xurv*n C.oJK^^Uuodam* apžiu
rtu pirma užmokėjimo; jei matrsl, kad Jalkmd*.
lis už tuo* pinigu* yra gcrlaosia*. Jai nimolrtk
agentui |59Š ir
—
prie kožno laikrot
SI yra prisiųsti
Gėdijant mum* laika,
1 mes duodame
rūmo Trykšime Pluksaą, ar Auksinį
C1WWN
A**™™

bnicaffo, lll,

ravaaai atUnkydm*^ *rt>||| tolį. Slili** H
patyrimo, kad valatae^ndirbfa* pa*al U tų receptą
yraUądiep geriausiu; silpniems, nervHktoaas Ir
beiveikai kam* vvraroa. A* tinau dėlto, kad ji*
maa sugrąžino sveikatų p- Ilgo sirgimo nuailpuėjtmu, nervUkmn* ir abelua aesvalkata ir ta Al
pirma toHmėgtnau s’M-clhll.tu* irįvasrta* raktu*
bet gydymu* be mn'otuo pagertjimn. Taipgi Ainan, kad daugelis kitų, sirgusią ta ar kita Ilga nuo
penidlrblmo, jannystė* paklydimų, praalinngimų
ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobSgių, suny
kimo vyrybėa, blogo* stml totas, sunaikinto gyvu
mo, stokoa ambicijos, žuorknyM*, nedrąsumo,
skaudėjimo strėnose. abelnnnesveiknmolr tL, ku
rie raM man, teipgi išsigydė, kaip Ir ai pat*.
Žinodama*, kaip suirtra IMgydyti iitoja Balyje,
ai užsimaniau pagelbėti kltiem* Ir kainam reika
laujančiam tokio vaisto parėjusiam pa* mane, aė
pasiųsiu nuorafų Aito įverpto ir reikalingu* pata
rimu* užpečėtytame telikę dykai. Receptų gali
sutaisyti geroje aplietąja nė mažu* pinigu*. Klau
syk mano rato* |r pamėgink, o pamatysi, kad tai
gera* vaistas, nno kurta busi sveikas, tvirta* Ir
laiminga*. Ai ui savo patarnavimų reikalauju
ROc tau pasveikus. Niekuomet a* nereikalauju
daugiau uiti tų mažų urnų ir nereikalauju Jo* kol
tu vtslMcal nepMitaisysi, idant paskui gertau ga
lėtum branginti mano patarnavimų ten. Alne
siaučia nieko apmokeetln ii neturte jokio enmisto
UgauU pinigus ar perduoti vaistų, kurio tu nerelkalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per Mų lai kraitį.
Raiyk liųdien, kadangi lita žinia gal neaMkartos daugtau. Atmink, kad gaust receptų ir visu*
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti 6O0
kol ne pasveiksi. Adresas:

DIC

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut;
o kad išgydit ligą — reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.

pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Institute New Yorkų, 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 pamokinimu, — - apturi
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.
Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusioms ir Chroniškoms
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir j u sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu,
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą

C. BMtMK, P. H. Box 858, Chicngo IIL

:LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriaus laikrodėlių, žie
dų, lenciūgėlių, špilkų., armonikų,
klarnetų, skripkų, phooographų
Ir daug visokių kitų daiktų.

Kvtsčiu

Ii ui 1 la
nkyti ir
kalnu
msAm-

Mielas Profesorių su Specialistais!
Jus jau sinote mano *unkia li*a. kuri
mane kankino per il*u* metus per jaunistes ildyktzma kad galvos atima* ir ausise
spt**ia*a* kaip ir kakta ir pecziuose, ran
kose bei kojos,, kaip peileis diegtai varste,
sunkuma* krutinu te dusteima*. neižpasak£** kankino, diegtai lenuose abates* nusibMjlmaa, taip sunaikino lik Mali* i»rodstau, laukiau kaip fa-aka tik užgesimo,
pas vjsoktus daktarus noru gydžiau, nieko
nepagelbejo, bet labiaus liga tik utsendino
kad jau oro permainas, isslaiko kaip tikra*
prankMoa pasakiau, nes liga paskutinę
gyvastį snaude. Bet Juma kaip tik aprašiau
liga ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot. an
kotnu laiku jaučiau geri ana Ir geriau*, o
dabar jau esu suvis*] aveikaa. kaip niekad
nesirgta. Gaila kad H prad^a mano a? 49 Warran Str..
New Rochelle, N. Y.
Ilgydita nuo rumbo liros,
netikru ir baltu apdrapaniu
— skausmingu dideliu dierdita*
Im,
Blue rsland, III.

kalavimo prisiunčia dovanai.
«. J. DAMDMA1TIS,
8120 8. Hristed 8L„ CHICAGO, ILL

ATTORNEY MNMEL0R it LAW
Ckamber of CeidBeru Bdf., Reem 709
ffi.“

CITY.

Offlso valandos: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; nedalioms
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Padekavones už iezgydymą:
Wllmington, Del., 7 d. gegužio, 1908.
G Godotinas Prof. Dr. Landos.
Sunaudojęs pnsiunstus įusu vaistus likausi iszgydytu.už ka jums siuneziu
mano szirdlnga aeziu. Palioku su visuotina guodone *

J. Sobeeki, 303 Maryland avė.
EspaDol 1, Canada, 15 d. balandžio, 1908.
G uodotinas Dr. L. Landės.
Dievui ir jums, daktare, dėkingas, nes po sunaudojimo jnsu vaistu, Jaucziuosi etas suvisu sveikas, užka priimkite, ponas daktare, nuo manas šir
dinga aczlu. Sn guodone
v. Buozkovaki.

. Port Rlchmond, Ji I.. U d. berželio, 1906.
Guodotinas Prof. Dr, L. Landės. > 4;
Asz, A. Luno pranenu jumą kad nuo avnaudojimo juau vaistu prlcn
užnuodijima švinu, tuojau Jaycsiaual sveikesnių,teip kad po trijų sanvaieziu
tikiuosi suvisu pasveikti. Dekavoju ponui daktarui už teip geras Vaistus.

augšta guodone

Tikra* 14*. suMetftfpUytago
ne^teauktas lanzr<x»li*,aUklai
Įbrista vtauryjjukitų 14 k
pibratitred JO ye*r>" nuo Ildirwuų. Išrodo ir dėvisi kaip tUrat
a«is/»U4 1a>krodėlU1UkjrB<lrUtesui*. ne* iru SU kieta! pada-

Jeigu norite žinoti savo liga,tai iszsiraszyk knyga

140

RaBzyk klauBytno lakszto ir gausi rodą<

PRISIUNCZIAIAS DYKAI

Męs parduodame visokius ta voras ir pristončiame į visus kraštus svieto
kas ka reikalauja. Išmainome visokius pinigus ir išsiunčiame pinigus į
visus kraštus svieto labai greitai ir pigiai. Kupčiai ir agentai galt per mu
sų firmų gauti-visokius ta vorus pigiaus kaip Iš magazinų (wholesale). Pini
gus siųskite pačto arba ezpreso ^loney Orderiu. Galima siųsti popierinius
pinigus ir mažiaus kaip dolerį markėmis po du centu registruotame laiške.

(PejĮt 6)

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Aratmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skurbs, nemorališkus sapnus, nubčgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsjvysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos? t
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.

BRANGDiffliAS <ECEFTAS

Automatiška siuvama mašina,
išlenkto anuoto medžio, su nu
leidžiama galva, 5 stalčiais ir vi
sais prietaiuią. Geriausia-maši□a siuvimui visokių drabužių.
Prisiusime mašinų į visus-kmštus svieto stačiai iš musų fa*
briko. Preke tiktai.......... >15.50

218 PULTOS STSEET

Slvvin^

, PITTSBURG, PA.

*

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

a n i i i» š 8W t Mumnr* n t * t w

Antras floras, treczias namas nuo kampo 35 ulyczios.

DYKAI VISIEMS!

344 So. State St, Chicago, III.

DR. B. M. ROSS •SHBH?-

musu gydoma* ir jo liga yra dar lazgydoma,
darome ta ui labai nebrangia kaina (pre-

k,)-

1

BL

Chicago Metai Clinic

krauto:

„Issvafaaejau po visa Amerika Ir dar aoatsitiko man sutikti gydytojo sstto krust*
kurealgydytu paslaptingas
_ ____ ,
europin
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dytojsua, kuris galėtu isstreuktl juo* is*
I l>l\y
nelalmlago* Ilgo*. Kožna* bandymu kito
f ■ į
J/
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visus laikraszoslu* ir daug apgaulioji svlef I 1/ f
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laimingu žmonių prtstplossti aau tarto.
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SU SAVO NESVEIKUMAIS >

a. L«»e, 14 Grov avė.

Prof. J. M. Brundsa
New York 4bBrooUyw U- 8 A

Petras AdomAttlblr
- Jonas GUtUnekas

A E. Coraer U MM* anfaMtohiutea Street*

Lietuvyz advokatai baigęs mokslą
juriapruttenoijsatčia Amerikoj. Veda
visokias prova^ėeiviHBcas it krimina1 iškas, visuose-iteisnauose (soduose).
Oyv. 81128.*aMMSt>erti 81mst gatvės

Pirmos Kliasos Valiūnas.
3838 Auburn ava. Telefonu YardsttOOl
Užlaiko esalta alų, senas arielka* ir
kveptatczlus cigaru*.

Dr. J. Kulis

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas
3255 S.Halated «t-, Cbipaffo, Ui.
Gydo visokias bga* molčyd,
vyru. Tapigt turi didele praktiita ir gy
do pasekmingai Visokias ^IgipųDcsias,
užsisenėjusias ir paslaptingas vyru ligas.
Daro openeųca pasakmfogai.

:: UNI-VER-SAL RYDUOLES::
Visi žmonės užaiflti mumvir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausių rodųper laiškųdykal.
Kaip ilamdi ILsplurų, Akių ligų.
Galvos ligų, BUnkima plaukų te Pliki
mų, Pučkus, Saulės įdegina,.Dedervi
nes, Niežus ir,lyriškąjį bruds. GyduoWRi*o«io»«ž 30c. Nūs ka
lų užtrinu ufc lOee- 9ęs«turtme anie pu
sę milijono laiški------nuo žmonių visol

L.LL- — -ar-w*--a. [jįlil
| 1 -

ir ^dZOTE^^,ISl Kad sergi? nelauk kad iš maios kibirkšties, didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo senei serganče ligą
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savų labiaus in prapulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kotuos - ligos
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plaučiu ligos; kosulio, kepean, inkstu, viduriu liros, kraujo nečystumo. raivo* akandeiteso, dtetlio Ir rtuuitso; skutos (odm) liras ir niežejima
vMurin nžktetejima, elaptaa Ura* vyre ir moterų, atkloe nnberima, uutaryatų va joeviaoi* baisybu vaisiaia, nervu liga,, abolaa nusitaneiima katar«
(sleroa), Mįsle*; raitoj *pi*rinv miegusiozną reltli<*. skausminga* moterų menesine* ir baltąsias aaidrananes. užsikrečiamu piktu bjaurės litiika* li**a
h negalejhnų, dusnll patrūkima. Motoru rumbo, skausminga* neregnliarižkaa menesiaee. Diastepsi*. raptura ir.

Vieokąa kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi I Slaptybe Šventai yr»
■žlaik<Mna; £er latika ar arabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lletuvyika kalba vartok. Vaistus

išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

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

