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Metas XV

žmonėms laimę gali duoti ta symas tik, kokių įnagių drysta daryti, kadangi visi dalyvautų pašaliniai žmonės Pagal „Torgbva-Promišl.” lietuviška kalba, bet atvykus
neaprubežiuota caro autokra griebsis gubernatoriai išpil kalti. Mat Varnas varnui į ir nekalbėtų jokių kalbų. laikraščio žinių, šieno užde- kun. Ragožinskiui, lenkystės
Jeigu gi toki žmonės atsira rėjimas šįmet Vilniaus gu mylėtojui ir užtarytojui, kiti
tija su rujoms sudemorafizuo dymui tų prisakymų? Mo akį nekerta.
Revolincija Maskolijoj. tų biurokratų. Ji negali nuo kesčių gal didesnė gyventojų . Varšuvoj, persirūkiusiems stų, valsčiaus viršaičiai • ir bernijoje vidutiniškas, kai- kunigai ir dvarponiai, NeloArtinasi laikas rinkimų į -iširimo išgelbėti Maskoliją, dalis negalės užmokėti, ka kareiviais revottuėi jc
jodleriams kaimų seniūnai turi tuojaus kur puikus (500 pūdų nuo vickiui vadovaujant, kuris
naują durną.- Nors randas bet greičiau iširimą susku dangi neturės iš ko. Verti pasisekė perimti a'įtriųstą iš juos suimti ir atiduoti į poli dešimtinės). Laike pirmojo nieko negailėjo išvijimui lie
dar nepagarsind, ant kokių binti.
pievinio oras buvo geras, an tuviškų giedojimų iš bažny
mas gi eiti kariumenėn jau Vokietijos siuntinį |u gin- cijos rankas.
pamatų bus pastatyti nauji
6.
Sueigose
uždraudžia

trame gi visą laiką buvo lie čios, lietuviški giedojimai
Kongresas nusiuntė teipgi nų vaikinų gali tik dar dide
rinkimai, bet renkasi jau telegramą Stolypinui, išgir- snius maištus sukelti, nes ne Caro randas išsfuminėjo į ma svarstyti klausymai, ku tus ir daug šieno buvo paga buvo panaikinti. Jūsų Šviepartijos apkalbėti programą damas jo įvestus karės tei norinti tarnauti kariumenėį parubežinfus miestui Vokie rie nėra nurodyti įstatymuo dinta. Žiemai šieno pareng sinybė tuokart patarėt Žei
ir plianus tolesnio veikimo. smus, atiduodančios žmonių pristos prie maištus keliančių tijos, Austrijai it Rumuni se apie sueigų programus.
ta užtektinai.
mės par. delegatams nusira
Prie rinkimų rengiasi ir ran gyvastį malonei kvailų ofi- ir jų pajiegas padidys. Juk jos savo šnipus dąboti gabe 7. Uždraudžiama versti
Linai ir-gi gana gerai už minti ir nekovoti.dėl lietuvi
das. J fe remia reakcijonie- cierpalaikių, žinoma niekiau ir lenkų sukilimą 1863 m. su nimą revoliucijinių raštų į raštininkus ir kitus žmonis derėjo. Trakų paviete 25— škų giedojimų Žeimės bažny
rius ir jam padedančius nai sios veislės, kadangi visi ge- skubino bandymas imti ka- Maskoliją ir pagelbėti Au sustatinėti nelegališkus nu 30 pūdų nuo dešimtinės, Vi čioje tame laike, kada murykinti laisvės draugus, juoda resniejie nenori tokių Budžių rinmenėn. Tas pats gal iš strijos ir Vokietijos polici sprendimus, teippat gi už leikos pav. 85 pūdai, Ašmė Jama nauja Žeimės bažnyčia,
šimčius; su pagelba kalėjimų pareigų pildyti. Pagyrė ir pulti visoj Maskolijoj dabar. jai gaudyti spandinančias drausta pasirašyti po nu nos pav. 40 pūdų (paprastai nes dvarponiai galėtų atsisa
ir kariškų teismų stengiasi padavadyjimą Stolypino, ku- Įvesti tvarką Maskolijoj, jai Maskolijai revollncijonierių sprendimais, pašalinių žmo būdavo 30 pūdų), Dienos ir kyti nuo dalyvavimo bažny
nugazdinti ir išgaudyti lai riuom jis uždraudė visiems iširus visuose kraštuose, ne prokliamacijas spąustuves.
nių sustatytais.
Ašmėnos pavietuose linai la čias statyme ir kalbėjot nesvės reikalaujančius. Bet ar urėdninkams prigulėti prie teip lengva kaip carui ir jo Stolypino įvesti kariški sū 8. Uždraudžiama duoti ir bai geri.
rustauti ir nekeršyti už tokį
pasiseks, apie tai reikia abe negarbinančių jo padavady- tarnams rodosi.
išsiuntinėti
nusprendimus
ir
Gamtos
mokslų
kandida

dai netinginiapja, turi mat
lietuviškos kalbos pažemini
joti. Laikyti pančiuose mi jimų partijų. Kongresas iš Ekaterinoslaviaus guber jie savo k valiam ponui paro- kopijas nuo jų pašalinėms tas Povilas Kabau gavo lei-1 mą dvarponiui Nelovickiui,
lijonus žmonių, kad juos ga siuntė teipgi telegramos per- natorius, kadangi darbinin
dimą atidengti Vilniuje pri- kurio supratimu lietuviška
J°K darbuojasi, ne mie įstaigoms ir žmonėms.
lėtų išnaudoti keli šimtai dėtiniui stačiatikiško sinodo kai rengia čia visuotiną ga. Nors Maskolijos krimi- 9. Kaimuose ir kitose
vatišką žydų 8-nių- kliasų kalba tinka giedoti tik gir
tūkstančių sudemoralizuotų Izvolskiui, Kišinevo stačiati- streiką, nežinodamas ką da nališkame kodekse papra valstiečiais apgyventose vie gimnaziją. Laikraštis „Svo- tuokliams. Dabar bažnyčia
biurokratų galima tik tol, kiškam vyskupui, pritarda ryti, pagarsino, jog rengėjai stiems žmogžudžiams nėra tose namų savininkai ir buto bodnoje Blovo” praneša gir baigiama statyti ir veikiai
kol tie pančiuojamiejie duo mas jų siundymams ant ki streiko bus nubaudimui kari mirties bausmės, bet vien per samdytojai, teippat gi savi dėjęs, kad tąją gimnaziją ma prasidės joj pamaldos, todėl
dasi pančioti, kol jie nesusi taip tikinčių ir reikalaujan škam sudui atiduoti, taigi laiką trijų sanvai$ų kariški ninkai, ekonomai, arendato- noma atidengti šiais metais. meldžiame Jūsų Šviesinybės
pratę, kol svarbumo laisvės čių panaikinimo pripažintos mat apie streiką spręs kvaili sūdai Maskolijoj nusprendė riai ir dvarų valdytojai, teip P. Kahano gimnazijoje ne prispirti Žeimės kleboną,
ir jos reikalo nesupranta, kol išpažintojams nestačiatikiško oficierpalaikiai.
ant nužudymo.1£2 revoliuci- pat kaip ir užvažiuojamų na bus lekcijų subatomis ir žy kad negintų lietuviškų gie
nesupranta savo skriaudų. tikėjimo truputį didesnės lai Theodozijoj, ant Krimo, jonierius, .. taigi, ne žmogžu mų savininkai turi neilgiau, dų šventėmis.
dojimų tuose nebėldieniuose
Susipratusių jau nė kalėji svės. Išsiuntė teipgi padė prasidėĮp byla 7 Vyriškių ap džius, bet vien kovojančius kaip per parą pranešti pavie
ir šventadieniuose, kuriuose
Iš Kauno.
mai, nė karės laiko teismai, kavonę pagarsėjusiam Du- skųstų už dalyvavimą susirė už žmonių laisvę if visi tie to policijai, arba dešimtinin
yra skelbiamas Dievo žodis
nė sušaudymai nenuramys. brovinui už suorganizavimą mime reakcijonierių su revo kvailų oficierpaliiki,- išduo kams, arba kaimo seniūnams Kaunas negali pasigirti sa lietuviška kalba. Męs mano
To tik Stolypin ir jam pana „Juodašimčių” kovai su lai liucionieriais.
Šeši iš to ti nusprendimai Į 24 valau- ir valsčiaus, viršininkams vo lietuviškumu, o ypač iš me, jog musų dauguma turi
šus negali suprasti, todėl ir svės reikalaujančiais. Taigi skaitliaus buvo žydai, ginan daa laiko . HkoM' įšildyti. apie visus atvažiavusius žmo kabomis su lietuviškais ant tiesas ir visuomet iškovos, o
visi jų besistengimai pakreip aišku, kad „Maskoliškos tau ti savo vientikius nuo fanati Išpuola todėl ■ 7i nužudymai nis.
rašais, iš to atžvilgio Vilnius bajorai, kurių yra dvi okoliti vėžes valdymo į biurokra tos lyga”, prie kurios priguli kų reakcijonierių.
ant dienos, taigi dkugiau ne 10. Prižiūrėti, kad žmo jau toliau nužengė. Paimki ci, Svolkianai ir Kripciai,
tijos pusę negali išduoti jų toki maskoliai kaip Grig- Londono laikraštis „Gazet- gu visoj Europoj • iFAmeri nės pilnai pildytų šį nuspren me nors šią iškabą: „Vino palyginus su viršminėtųjų
laukiamų vaisių, bet visai muth, vokietis, renka pajie- te” pagarsino, jog 50 laįvy- koj drauge, , Pažkuthiej san- dimą. turi netiktai policija, krautu vi su pardavimų spiri sodžių gyventojais saujalė, ir
priešingus. Todėl ir Stoly gas naikinimui maskolių lai nės kadetų Peterburge susi- vaitėj. skaitRuą nužudytų bet ir valsčiaus viršaičiai ir to vino ir degtinišku išdirbi gi nebus nuskriausti, kadan
pin neišvilks caro sosto iš svės reikalaujančių, ji rengia bnntavojo ir atsisakė toliau buvo dar didesnį: išpuolė po kaimų seniūnai.
niu K ?M. Račkavsko.”
gi jie ir teip visi, neskiriant
purvyno, kur jį nnklampino baisius kraujo praliejimus tarnauti kovojančiam su 15 ant dipnos. Nuo 14spalių t Kas Šį nusprendimą U pa-.
tie pats biurokratai, kuriuos, Maskolijoj.
žmonėms randui. Ką su jais nužudo pą 15 yiįitų kas dieIstaiytij-jame reikalavimų ne- Kauno gub. liaudies moky
prieš milijonus krašto ukėsų, Ar galima žmonis nura caras darys, nežinia. Rodo ną ir taį tj£ ant wčiįirendi- išpildyb, teipgi„ jeigu priims klų direkcija-padare ypatin
įsireižęa gina caras ir už tai minti kraujo praliejimais? si, kad toki atsisakymai tar mooficierų:, išmanančių ma pas save į namus neištiki gąjį susirinkimą išdirbti lie rapijonų įgaliotiniai.
jam gal prireikti karės ka Tas niekur nepasisekė. Pra nauti, teisybė, demoralizuo žiau apię- tiesas negu kiaulė muosius žmones arba kuom tuvių kalbos mokinimo prog
štus užmokėti.
nors kitu jiems padės, juo ramą. Susirinkime dalyva
dėję reikalauti laisvės, žmo ja kitus tarnaujančius, bet apie pipirų skanumą.
Reakcijonierių partijoms nės yra kaipi „šimtagalvė prie atsiekimo mierio neve Tuom tarpu, kada Stoly- labiau jeigu tie žmonės vei vo pašaliniai žmonės, pažy- Iš Jurbarko, Kauno gub..
Stolypin leido atvirai atlai hydra”, kuriai vietoj nukir da. Geriaus butų, jeigu to pino įvesti kariški sūdai kia priešingai visuomenės ra stanti lietuvių kalbą. Ko Rūgs. 4 d. Jurbarko mie
kyti susirinkimus, apkalbėti stos vienos galvos atauga ki pereitų tiesiog į kovojan siausmą daro su žmonių gy mumui ir tvarkai, bus paso misijos išdirbtas programas stelyje atsivėrė antroji ūki
plianus tolesnio veikimo, o dvi. Kraujo praliejimais ir čių už savo tiesas žmonių pu- vastims, juos kankina ir ba dinti trims mėnesiams kalėj i- atiduotas mokslo apskričio ška paroda su gyvulių augi
net oficijališkai pripažinta valdžių žiaurumu, prispaudi
das ir, tai vis už kaltes neti man arba turės užmokėti 500 valdybai.
nimo ir namų išdarbinių sky
demokratų partija leidimo mais randas neužslogys revo Anglijos parlamentas buvo kusio caro valdžios, kuri ne rublių baudos.
10 d. rūgs., Kaune, „Sena* riais. Parodą atvėrė atvažia
atlaikyti susirinkimų nega liucijos, bet ją sudrutys, o užgyręs siųsti į Maskoliją de sirūpino < apie* pagerinimą Šis nusprendimas veiks me” mieste, darbininkai pri vęs Jurbarkan Kauno guber
vo. Jie turėjo susirinkimą už nereikalingas kraujo pra putaciją išreikšti savo prita žemdirbystės ir pakėlimą nuo jo apskelbimo dienos.
mušė šnipą, kuris buvo per natorius Verlovkin. Įtaisy
- laisvesnėj Finlandijoj ir ten liejimus atsieis atsakyti prieš rimą kovojusiai .už žmonių žmonių apšvietimo. Didžiau Antakalnio gatvėje 3 Do sivii kęs valdininko rūbais. mui tos parodos daug padėjo
apkalbėjo savo reikalus. žmonių sūdą tiems, kurie tiesas išvaikytai durnai. Ma sią vargą ir badą kenčia gy no kazokv pulko kareiviai Šnipas, bėgdamas nuo žmo kunigaikštienė Vasilčikova;
Apie tikrus revoliucijonie- praliejo.
skoliškas randas pabūgo, ventojai Samaroj gubernijos. suėmė atėjusį pas juos kur nių, pasislėpė bažnyčios za kunig. Vasilčikov irgi buvo
rius, suprantama, nėra ką nė Amerikos randas išsiuntė kad anglijonų deputacija ne- Popai atsišaukė prie Raudo stytoją ir atvedė jį policijon. kristijoje. Iš Čia jį išvedė parodoje. Paroda buvo įtai
kalbėti. Jie ir Finlandijoj į Maskoliją Coweną tirinėti padrąsintų kovojančių su nojo Kryžiaus draugystės Lietuviai inteligentai krei policija. Darbininkai ir po- kyta 2-se namuose, kurie bu
atvirai negali susirinkimų išeivystę, kadangi mat Wash- randu už savo tiesas Masko melsdami pagelbps. Čia yra pėsi į apšvietos ministeriją licistai šaudė vieni į kitus. vo sujungti ilga 8—9 siek
laikyti, negali Maskolijos ingtono randas gavo žinią, lijos žmonių, o kad uždrau daugybė šeimynų valgančių prašydami, kad prie Varša- Sužeisti du darbininkai ir du snių arka padaryta iš žoly
laikraščiuose nė savo progra buk Maskolijoj, parengus sti atkakti anglijonų deputa tik tris kartus ant sanvai- vos universiteto butų skaito policistai. Apkaltinti dar nų. Kaip iš viršaus, teip ir
mų garsinti, bet turi laikyti garlaivių liniją iš Liepojaus, cijai bijojo, tai kreipėsi prie tėa Vaikai veik visi išmirė. mos lietuvių kalbos ir lietu bininkus negali dėlto, kad viduryj paroda buvo išpuo- .
^slaptus susirinkimus, o to randas liovėsi sunkinęs išsi Anglijos rando su prašymu Aukas sušelpiant baduolių vių istorijos lekcijos. Kal
policistai šaudė į žmonių mi- šta žolynais.
kiuose, žinoma, nereikalauja vystę, bet dabar buk ją net bent oficijališkai nesiųsti an suvagia caro .^Urėdniukai. bama, kad ministerija neno
Paroda parodė, kad ūki*
paisyti ant rando norų, bet lengvina, greitai išduoda už- glijonų deputacijos. Angli Tokius mat vaifins išduoda riai priėmė tą sumanymą, bi
ninkai didelę atydą atkreipia
atvirai gali išrodinėti, nesi- rubežinius pas portą s. Čia, jos randas įsikišo į tarpą ir reakcijonierių išgiriama caro jodama, kad, išpildžiusi ši Iš Žeimės, Kauno pav.. į visų skyrių savo ūkio page
rokuodami su žodžiais, visas turbut, nepažystanti kalbos perkalbėjo deputacijos ren autokratija!
lietuvių reikalavimą, ji turės 18 d. rugsėjo Žeimės para- rinimą.
j *
kaltes caro ir jo tarnų, atvi ir prietikių Maskolijoj Ame gėjus nesiųsti oficijališkai
išpildyti ir Rusinu tokį pat pijųnų įgaliotiniai nusiuntė Nors, gyvulių auginimas
rai gali kalbėti apie milijonų rikos konsuliai klaidžias ran deputacijos, bet privatiškai
reikalavimą ir tokiu bud u Kauno vyskupui sekantį pra nėra didžiausiu Kauno gub.
žmonių reikalus ir jiems atsi dui suteikia žinias. Išeiviai durnos perdėtiniui perduoti
Varšavos universitetas butų šymą: Nežiūrint į tą, kad turth, tačiaus ūkininkai sten
šaukimais apie -tai pranešti. retai ir pirma kreipėsi prie pasveikinimą ir išreiškimą
proto gyvenimo centru len musų kalba, kuri apsireikš giasi pagerinti naminius gy
Kitaip daryti nėra nė reika rando, reikalaudami paspor* simpatijos, Anglijonai mat
kams, lietuviams ir rusi davo gyvame žodyje ar ra vulius.
iš Vilniaus.
lo, nes jų programo iš gero tų. Ir dabar randas palen jau antru karta nusilenkia
name, tas gi valstybei nėra
Karvės Kauno gub. turi
Vilniaus,
Kaulio ir Gardi* geistinu. Ministerija mano štuose, buvo kuoaštriausiai
noro nė Stolypin, nė caras gvino išdavinėjimą pastorių prieš caro randą, dar vis jo
didelę
vertę ne dėl mėsos, bet
no gen. -gubernatorius išlei lietuvių kalbos ir istorijos iš- persekiojama ir naikinama,
nepriims, kadangi jie neišsi neištikimiems
bijodami.
dėl
pieno.
Storavilnės avys
Pirmą
kartą
Anįtekmingemęs, Žeimės parapijos parado sekanti įsakytos:
žadės savo privilegijų.
guldinėjimą
įvesti
Peterbur

užmaišomos
geresnėmis avi
snieras maskoliams, bet toki glijos randas atsisakė siųsti į
pijonai, iš Dargužiu, ŽeveliSu rando daleidimu 15 d. į Ameriką nekeliauja. Su Peterburgą savo karišką lai 1. UšdraudžBmar sauva- go universitetuose.
mis. Anglijos avys dažnai
liškas sušaukimft 5 valstiečių ** Spaudos inspektoriui pa škių, Skriptelių, Blauzdžių, tenka matyti kaimiečio ūkėspalių Kijeve likosi atidary išeiviais
vyną,
dabar
vėl
atsisako
sių

atkankančiais į
Reinaičių,- Akmenių, Juciutas juodašimčių, arba kaip Ameriką viskas pasiliko kaip sti jau ne rando, bet tautos sueigų, be žemltčlų firšinin- liepus, policija konfiskavo nų, Nartautų, Baldinkos, je; jas jau pradėjo atvežinė
jie save vadina „Lygos ma pirma buvo. Politiškiejie gi išrinktinių deputaciją. At ko leidimo, ir kAmo kueigos, laikraščio „Echo” paskutinį Lutkunų, Liepiu, Širvių, Na- ti baudžiavai dar ėsaut, tuo
skoliškos tautos” kongresas. bėga iš Maskolijos paprastai mename teipgi, kaip Ameri be kaimo seniūnų leidimo, jį numerį.
raumkiškių, Mimalių, Aklių, met iš ekonomiško atžvilgio }
Prezidentu kongreso išrinko be pasportų, kadangi tokiems kos prezidentas Roosevelt, iš teippat gi uždifrtidžfcma da Rugsėjo 10 d. policija suė MichnaiČių, Mikšiškių, Nau jos netikdavo valstiečiams,
Grigmuthą, žinomą siundyto- jų randas neduoda, o sulyg šokęs su sykiu su užtarimu lyvauti nelegaliai toišauk- mė sueigą iš 39 žmonių. Pa jasodžio. Trakakiemių, Jun- tačiaus gyvulių pagerinimui
|
ją, redaktorių Maskvoj išei terptautiškų tiesų tokiems ki už žydus skerdžiamus Ma- tose sueigose. ‘
imti laiškai apie karės-revo- kučių, Ručunų, Slaminų, parsigabendavo ūkininkai ir
nančio laikraščio „Moskov- ti kraštai privalo duoti pas skolijoj, ant galo pabūgo 2.. Valstieči * eigose lei- liucijos organizaciją.
jas.
fatsčiaus Naktį į rūgs. 8 d. ant Ra Padberupės, Vašeikių, Kara Dabar gi valstiečiai turi
skija Vedomosti”, kurio, dėl save prieglaudą, nors tas tie perduoti Maskolijos randui džiama daly va
liūnų, Vaivadiškių'sodžių ir
netikusios pakraipos ir siun- sas randai gana tankiai lau Amerikos žydų pasiskundi tarnaujantiems! i Alkams. sos, Kačerginskio namuose, iš Žeimės miestelio, visuomet pas save visokios rųšies avis.
kaimo gi sueiga — tarnau- policija užklupo 100 žmonių
dymų, susipratę darbininkai žo, bijodami neužganėdinimo mus ant caro rando.
savo lietuvišką kalbą mylėjo Didelę vietą vietinėje pramo
jautiems, ir
savinin- sueigą ir 32 jų suėmė.
statėjai nenori stalyti. Su kaimyniškų kraštų randų.
Taigi aišku, kad kovoj už
me, tą kalbą namie vartoja nėje užima kiaulių augini
kario susirinkę pradėjo savo darbą Ministerijos vėl išsiuntė laisvę su betikusiais randais kame to kai
■ V. ‘
me, nore bažnyčiose visokiais mas, daugiausiai į užsienį iš
6 L
.
nuo išsiuntimo carui telegra- visiems gubernatoriams pri tautos negali remtiesi ant pa- šaukta
budais vertė mus garbinti vežama šviežios kiaulienos.
Jakubauskas
lonėms . Artistas
__ žmonėms
k
. -pramo su išreiškimu, jog tik ca sakymus nepaisyti ant demo gelbos ir liberališkiausių ran
dayvąuti ir 66 1®^* ^ara Atidengti Vii-. Dievą lenkiškai ir musų vai Paukščių auginimas užima
ro neaprubežiuota valdžia, kratų manifesto, bet kuo di}, bet turi remties vien ant
4*.-.
ninio
mnrlknR kus mokyklose vertė garbint čia antrą vietą, nors vistik
niuje artAnJIaliulr*
specijališką *"muzikos
kalteli
daug”auginama vištų, žąsų ir
B5‘ok^‘^'8aU vieėP»- «m»rkianūai8 įnagiais vereti savo pačių kovotojų, svetimi
na girtiems mokyklą, kurioje bus išguk Dievą rusiškai ar lotyniškai. visokios rųšies balandžių.
tyst^ nuo iširimo apsaugoti gyventojus išmokėti užvilk gal padėti - tik kaipo išėmi
doma muzikos teorija ir Tas laikas praėjo; teipžo
būti sueig<
nkėsams laimę sutėl^QHHHHHHHHHĮHH|
tus mokesčius ir pristatyti mas, oficijališkai vienok nė 5. Vali
skambinimas ant fortepijano iliaus nebegalime būti. Gie Parodoje daug buvo arklių
Tuom tarpu jau net nuvar- jaunus vyrus į kariumenę, joki randai kitam, ypač dar ir kaimų s
Žeimės bažnyčioje ir karvių. Neskaitant vieti
’
►ta pagal užsienio konservatori- dojimas
gę kaimiečiai [suprato kokią į kiek jų reikia šįmet. Klau- vis tvirtam, išmetinėjimų ne- prižiūrėti,
Jų metodą.
į kun. Šapalo laikuose buvo nės rųšies žemaitiškų arklių,
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Baltucorr, Md. * 8hbuvo daug ir kitų puikių ar-[Kauno gubernijos pradines Iš Vinčlų, Senap. pav.. stracija, darbifcinkų prašymų si kalbėti Sorithą. Jo pati
štraikavo
čia garlaivių kapi
Liberty, Ma Netoli nuo
kliu, b Didelių jaučių, kar- mokyklas, „Viln. Žin.” į ra * Pėtnyčios naktį į rugsėjo nusiuntė.Įmini^terijų; dabar tuojaus griebė revolverį ir,
tonai
ir
per
tai 24 garlaiviai
viu ir plonavilnių avių irgi neša, kad dabar vėl dar pa 14 d. apie 1 vat nakties už iš ten gayo at^kymų, kuris nužiūrėdama vyrų, jį peršovė; čia, Smithvillej, 25 matų
fermeris Jesse Webb likosi ne įstengė į laiką išplauk
buvo parodoje kiekvieno keli skirti 39 mokytojai-Iietuvlai. puolė ant Leibaus Berenštei- išdalies išpildė darbininkų o paskui ir pati nusišovė.
Dieniniosavo pačios pašautas ir sun ti.
ekzemplioriai. Paukščių sky Pasirodo, kad kur lietuviai no namų 6 „nežinomi” plėši reikalavimus. q
Gorkij
rengiasi
išvažiuoti.
kią! sužeistas; jo gi pati pas 5* Tampa, Fla. Pietinėj
riuje buvo žąsys panašios į ęnergiškiaus prieš aprusini- kai ir šaudydami iš revolve kams: moterims po 65—70
N
eit York.
Maskoliškas
_ ____ _______
___ Floridoj, tfcrputino, lentų,
kap.
dieflų,
vyrams
po
kui
nusišovė.
Abudu*_rapsigulbes, didelės vištos visokios mų kovojo, ten jau šiądien rių, pareikalavo 40 rubl. pini
raštininkas
revuKucijonieriųr
ve(
jg
voe
gan
vaite
atgal
ir
čia medžių dirbtuvėse laikomi
rųšies, didelės antys ir gra gali pasidžiaugti savo kovos gų. Leibaus šeimyna jau
Gorkij,
kurio
neva
godojanpo vestuvių atkako. Webb yra darbininkai vergais. Jų
vaisiais. Laimėjo, tik buvo sugulus, tiktai senis algos: materijas — 17 rubL,
žus dideli balandžiai.
ti
dorą
ir
šeinąynos
pamatus
vyrams
—
27
fe
;
mokantiems
yra džiovininku ir jis apreiš daugiausiai yra suviliotų iš
Pieno skyriuje buvo dau- novisur, kaip “štai: Skuodo Leibus kalbėjosi su kelei
amerikonai,
perskirianti
kas
kė savo jaunai pačiai, kad šiaurinių valstijų. Savinin
;gybė sūrio ir sviesto.- Dau miesto pradinės mokyklos viais, kurie pas Leibų gavo kokį nore amatą — 30 r.;
giausiai buvo teip vadinamo mokytojas rusas praeitų me nakvynę. Juodašimčiai pra vyresniamjaųi darbininkui — metai 250000apsivedusių po butų geriau nusižudyti, to kai tokių dirbtuvių likosi gu
tų gruodžio mėnesyj buvo iš dėjo šaudyt iš revolverių, o 35 r.. Išbuvus 3—4 metus, rų, nenorėjo net kotely j lai dėl ji jį peršovė, o paskui pa dui apskųsti.
šveicariško sūrio. Laukų ir daržų skyriuje sikraustęs ir mokykla vis vienas jų tarpo, priėjęs prie tos visos algoą buriančios di kyti už U*, kad jis atkąko ti nusišovė.
Ptttsbitrg, Pa. Štraibuvo daug ypatingų daiktų: žiemą stovėjo uždaryta. Šį langinės, tarė: „Duok, r—-e, dinamos 2. rubl., o 5 metus čia su motere, su kuria ne
kuoja
čia darbininkai Wa•* Ilgai gyveno.
labiausiai atydų atkreipė ne pavasarį, niekeno nekviestas, 40 rubl. į ,,partijų”, o — dar I Jrubliu. Visos per ėmė šli ubo, apreiškė, jog grįž
bash
geležinkelio.
paprastai didelės bulvės, bu parėjo į Skuodą senutis ru ne, tai kaip šunį patiesim.” mainos ir padidinimas algų ta į Europą, kur daugiau ge
rokai ir kitos daržovės, teip- sas ir panorėjo likti mokyto Tuom tarpu pabudo ir visa įvyko, galima sakyti, per ak- ro gali revoliucijai padaryki degimų pasimirė čia, turbut,
seniausia moteriškė Suvieny
ju; vaitas Spamauskis su Leibaus šeimyna ir apsigin čyžės užvėUzdėtoją V. Grabam negu Ąmerikęj būdamas.
pat gi gyvulių maistas. .
skį
ir
monopolio
ulveiadėtotose Valstijose, 117 metų
šaukė
valsčiaus
rinktinių
su

Be kaimo-ukiško skyriaus
klavę, kas kų pagriebė, lau
1 Sni egas.
negrė
Anne Jauny MitchelL
ją
Šterną
?
beanku
iš
darbi

didelę atydų atkreipia namų eigų ir jiems papiršo minėtą kė lipant per langų lupikų.
Pereitos
sanvaitės
utarninIš 8o. Boston,Mas
Neseniai pasimirė jas vyras;
išdirbinių skyrius. Iš tos jį rusų; kur-kitur gal viskas Juodašimčiai pradėjo šaudyt ninkų pusės if nesikišant po
ke puolė pirmutinis sniegas jis turėjo 100 metų.
Čia yra diktas būrelis lie
(pramonės pas mus Lietuvoje butų nuėję vėjais, tik ne į langų (langinės buvo užda licijai.
tuvių. Turi jie net kelias
labiausiai prasiplatino audi Skuode, kur visi valsčiaus rytos iš oro ir iš vidaus); vie Matyt tiedu vyrai žiuri į Catskills aplinkinėse, New
Nelaimė kastynėse.
mas, kuris daugelyje vietų rinktiniai, išskyrus tris, ne na kulka pataikė į kairiųjų darbininkų * * reikalavimus Yorko štete. Smarkesnis
pašelpines draugystes ir mo
sniegas puolė Wisconsine,
Sprintleld, III.
Kasty terys turi pašelpinę draugy
mžstoja fabrikų išdirbinius. apkenčianti lietuviškos švie kojų Leibaus žentui Janke žmoniškai. 1
aplinkinėse La Crose ir tai nėse Springfield Gollieres stę po vardu Panelės Šven
,L.U.’
Netiktai jie puikus yra sa- sos. Mokytojas rusas už prij liui Keidanekiui. Šeimynos
i
.
;
A..
nupuolė jo teip daug, kad Co. prisirinkusių garų likosi čiausios. Lietuviai gražiai
!vo plonumu ir stiprumu, bet ėmimą jo prižadėjo rinkti; ir keleivių tarpe pasidarė su
geležinkelių
trukiai pasivėli du darbininkai užtrošky ti.
Iš
Ventspilės.
kaip drobės teip ir vilnos iš niams keletą rublių ant deg mišimas, visi persigando, o
užsilaiko susirinkimuose, kal
no.
Anksti
mat pasirodė
Ne
labai
seniai
Ventspilės
dirbiniai turi tokius gražius tinęs ir jį tuojaus rinktiniai piktadariai tuo tarpu jau at
ba apie tėvynės ir revoliuci
Išmušė visą šeimyną.
Dondangeno
pavietų pirmutiniai žiemos ženklai.
ir sunkius išpildymui raštus, priėmė, o kad tas naujas lupo iš oro langinę. Leibus, ir
jos reikalus, džiaugiasi, kad
Houston, Mo. Netoli nuo didžiausio kraugerio caro
* kokių negali išpildyti fabri mokytojas neaiškiai temoka pamatęs, kad jau neatsigins ir rajono viršininkai įNaujas ežeras.
čia,
klampynėj rado kimus: baigiasi dienos, reikia tik ko
sakė
sušaukti
valsčių
sueigas,
kas. Šitame- skyriuje buvo lietuviškai, tai jiems visai nuo plėšikų, davė jiems 25
W
abhinoton
,
D.
C.
Dė
farmerio Faraono,jo pačios ir vojančius palaikyti ir bus po
- daug vaikų našlaičių prie negalvoj, kaip jis išguldys rubl.. Juodašimčiai nustojo kurioms buvo įsakyta išreik
glaudos dirbtuvėse išdirbtų vaikams lietuviškąją lekciją, šaudyti ir nuėjo, bet už pus šti savo nuomonė, kokiu bu klaidingo inžinierių pliano trejatos vaikų. Suareštavo viskam.
daiktų. Čia buvo baltos pi pats silpnai tą kalbų tesu, valandžio vėl atėjo ir parei du sustabdyti minėtuose pa nuvedimo vandens, terp Ca- farmerį Hamiltonų, kuris ir Ant varduvių, pn. 287 W.
lkavęs antklodės, medega ru- prasdamas. Taigi pasirodo, kalavo dar 15 rubl.. Leibus vietuose • teroras ir įvesti lifornljos ir Naujo Mexiko prisipažino, jog atkeršijo 3 st., pas Mikolą Gricių susi
. bams, plono išdirbimo skepe kad skuodiečiai visai dar ne davė. Juodašimčiai iš dide tvarka. Visų valsčių suei pasidarė naujas ežeras, turin Faraonui. Mat jis nuo už rinko keli draugai ir besi
tos ir nemažai drobės išdirbi išmano, kokio jiems mokyto lio džiaugsmo, kad teip len gos vienbalsiai išreiškė savo tis 400 angliškų mylių ir tas muštojo pirko farmą, ir manė linksmindami, atminė tėvynę.
jaus reikia.
nių.
gvai uždirbo 40 rubl., nuomonę, kad tik tuomet 'į- ežeras nuolatai didinasi. kad jis prigavo ir už tai iš L. Mačis ir P. Žilinskas už
Valstietė Marijona Maekai„V. 2.”
užtraukė: „Atsimeskim nuo vyks tvarka ir nebus teroro, Southern Pacific geležinkelis skerdė visų šeimynų.
manė paaukaut revoliucijai.
taitė atsiuntė parodon pui
senojo svieto.... ” ir nusivil kuomet bus 'nuimtas karės turėjo jau kelis kartus per
Visi draugai su noru aukavo,
Gaisrai.
kiai šilkais išsiųtas priegal- Iš Biržių, Panev/apakr.. ko plentu į girių. Sužeistąjį stovis, paleisti iš kalėjimų dėti rėles, kadangi pAidaręs
kiek
kas išgalėjo. Visi šau
Neseniai Biržiuose ir vėl Jankelį tuojaus nuvežė Kau visi politiškojie ir sugražin ežeras senas apsėmė. Nau Grand Rapids, Mich. Su
ves ant kanapos, ir komžų,
kė
ura!
Lai gyvuoja revo
kuri verta 25 rubl.; daug bu buvo nepaprastas reginys. nan, kur jam ir išėmė iš ko ti atimtimis 4r konfiskuotie- jai pasidaręs ežeras turi jau degė čia dirbtuvės-Grand Kavo gipiuro plonų išdirbinių, Ant prekyvietės stovėjo pul jos kulkų.
Jie 1905* Ifflta m., ginklai. 90 pėdų gilumo. Jeigu inži pids Malleable Iro n Works. liucija, lai prasmenga caras
nieriai ne išras budo nuvesti Nuostolius gaisro padarytus su savo Stolypinais ir Durnoišsiuvinių ant tiulio ir bati kas karvių, kurias suvarė
,V.Ž.’
,V. Ž.’
vais! Sumetė $4.36. Pini
t j te
vandenį, tai susitvers čia eže skaito ant $250000.
sto; daug buvo karbatkų ir parduoti vyresnybė už nemo
gai
pasiųsti centrališkam iž
ras Michigano didumo, ap Fredalia, Cal. Sudegė
Iš "Peterburgo.
plonų skepetų skarelių ir bu kėtus mokesčius. Pas kar Iš Kalvarijos, Buy. gub..
kietų iš dirbtų popieros tie- ves stovėjo nuliūdę ūkinin Lapkričio 25 d. 1905 me- ’Vfenime paskutiniųjų po ims visų vaisingų klonį. Mat dirbtuvės ir medžių krautu dininkui L. R. Š. K. Theo.
kai: jiems širdį sopėjo, atsi
dq.
sėdžių PeteAurgo. lietuvių menkos doros amerikoniški vės Brookins Lumber & Box Dūdai. Skiriame juos L. S.
tų,
į
Jovarevo
gmino
valdybą
ė
Medžio išdirbinių skyriuje minus, kad gal paskutinį atkeliavo 6 žmonės, tarpe ku mažatufčfų sav.' pšg. ‘ d raugi - inžinieriai nepaiso, kad apsi Co. Sudegė 3500000 pėdų D. partijai.
Petras Bartkevičia.
leidimu, kitiems daug nuo medžių. Nuostolius gaisro
buvo puikaus darbo bufetas, kartų tesimato su tomis kar rių buvo-neseniai sugryžęs Iš
stolių pridirba, o jų klaidų padarytus skaito ant 200000
Antano Fridricho padirbtas. velėmis, kurios maitino jų Vilniaus nuo Lietuvos val
* IŠ Ansoulri, Pa.
išbalusius
Technikos ' skyriuje didelę nuskurdusios
vakarų stengimų. Apsvar vaisius ir doriausioms sunku dol.
stiečių
susivažiavimo
valstie

Gero
terp musų miesto lie
Dėl nesirūpini
atidų atkreipė į save nepa vaikus. Bet ir šiuo kart be tis Viktoras Vitkauskas, 27 sčius tų dalykų valdyba atra pataisyti.
tuvių mažai matyt, už tai
prasta siuvamoji mašina; šitų reikalo nulindo, nes pirkėjų
Expliozijos.
do, kad teip Budriu laiku da mo apie blėdis kitiems daro
metų
amžiaus.
Jie
liepė
vai

peštynių
ne trūksta. Už jas
mašinų atvežė 15 metų val neatsirado. Karvelės ir vėl
New Richmond, Wis. Ant
ryt kokius nors pasilinksmi mas amerikoniškų inžinierių,
tui
Oželiui
sušaukti
ant
ry

ne
vienam
jau ątaiėjo gerų
stietis vaikas Vytautas Luk- sugryžo namon. Bet ar il
nimus nepatogu ir vakarus kelios dešimtys metų atgal farmos Johno Hanson, netoli donį vųitui užmokėti. Vai
tojaus
gmino
sueigų.
Vai

likosi vandens užlietas mie nuo čia, keliant javus, exšaitis; mašina, išskiriant a- gam, sunku pasakyti. Žmo tas paklausė jųjų ir sukvietė kelt atsisakė.
nės
vis
šneka,
kad
greitai
vėl
stas
Johnston, kur pražuvo pliodavo garinis katilas kū tams pinigų nesigaili, bet
datų, neturi jokios metalo
Apie tųpat klausymų Pet
ant
tos
dienos
sueigų.
Per
gailisi jų gelbėjimui savo tė
dalies, visa ji iš medžio. atjosią dragūnai ir išvarysią
liet. sav. pagalbos draugija su viršum 80000 žmonių. Ir liamos mašinos, jo šukių
sueigų
Vitkauskas
kalbėjęs
į
vynės. Miega čia lietuviai,
Padaryta ji pagal Singerio karves Panevėžin, o ten, ki
(,,antroji”), nors nieko dar teip baisi nelaimė, puolanti du darbininkai likosi - ant jeigu ir pabunda, tai ir pa
susirinkusius
valstiečius,
jo

mašinų. Visa ji padaryta tiems neperkant, patys nusi
ant jų eaužinės, dar jų ge vietos užmušti, o penkios
gei dabar Rusijos viešpaty galutinai nenusprendė, bet
budimas apsireiškia blogais
pirksiu,
pasiplausią
ir
suval

peiluku iš paprasto medžio.
visgi, rodos, sutaisyt vakarų resnės doros neišmokino! Jie ypatos sunkiai sužeistos.
stėje
nesu
nė
jokios
tvarkos
darbais.
Traukti juos prie
Ant parodos Lnkšaitis paro gytą.
mano, jeigu tik atras artistus. juk tarnauja vien savo po Tamayna, Pa. Dirbtuvėse
ir
jogei
Lietuva
turinti
turė

gero nėra kam.
,L. U.’
dė kaip siuva mašina, — siu
nams kapitalistams, gailisi jų
ti savo valdymų su seimu Vil „Pirmojoj0 4 draugijoj tas
Dupont Powder Co. atsitiko Seniau kaip kada dar bu- .
vimas jos visiškai geras. Frikišeniaus,
žmonių
gyvastis
klausymas dar nebuvo keexpliozija, kurios keturi vy davo čia teatrai, prakalbos,
cas Brokartas atsiuntė kelis Iš Naumiesčio apsk., Suv. niuje, išrinktu visuotiniu
jiems nerupi.
balsavimu.
Vitkauskas
per
riškiai likosi užmušti, o vie dabar ir tas išnyko. Mat
gub..
kaimo paveikslėlius nuteplio
[15 „Vln. Žn.”J.
tirinėjimą
kaltu
savęs
nepri

nas mirtinai sužeistas.
Ne
labai
kas
žino,
kad
lie

Atlyginimas už įžeidimą.
dabar nėra kam kovot su
tus aliejaus dažais ant storos
sipažino.
Jisai
ne
užsigynė,
^Jopieros. Gustavas Breitšau tuvių vaikai pradeda važiuo
tamsa. Neseniai buvo,,Ko
N
ew
Y
ork
.
Ant
laivo
Nkw Orleans, La. Dau
ant balto stiklo padarė kelis ti mokintis net į Italijos buvęs ant tos gmino sueigos,
gelis čianykščių firmų gavo „Colonial” expliodavo gari voj” garsinta, jog socijalistai
paveikslėlius, prilipdydamas miestų Ivrea (palei Turinu), bet kalbos tokios, kaip jam
cirkuliarus iš pietinės Ame nės dūdos. Expliozijos dvi nori čia atsilankyti ir pa
visokias etiketkas.
Tokiu kur selezijonai zokoninkai į- užmėtinėja, jisai nekalbėjęs,
ypatos likosi užmuštos, o 3 rengti prakalbas, bet ir tas
Atidarymas indijonų rezerva rikos, kuriuose žadama boybudu jis sustatė krepšelį duo steigė mokyklų lenkų vaiki tiktai perskaitęs žmonėms
sunkiai
užgautos.
nebuvo parengta. Gal už
kotuoti Amerikos tavorus už
cijos.
nai, tacų ir tualeto stalelį. nams nuo 16 iki 30 metų am Vilniaus seimo nutarimus,
įžeidžiantį pietinės Amerikos New York. Tunelyj Penu- stojus ilgesniems vakarams,
Visi šitie daiktai padaryti la žiaus, norintiems tapti misi- kurie, anot Vitkausko, nebu Washi»gtojt, D. C. Prezi respublikas išsitarimų prezi sylvania geležinkelio nežinia iš nuobodumo, ir čianykščiai
Tenai išguldo- vo valdžios uždrausti, nes ir dentas Roosevelt išleido pro- dento Roosevelto. Mat pre
bai gerai. Visų skyrių buvo jonieriais.
lietuviai pradės ką gero veikma:
lotynų,
lenkų, itaĮij, tas seimas ir tų nutarimų kliamaciją, kuria 29x1. spa zidentas Roosevelt išsitarė, kas pagimdė explioziją, ku ti. Butų jau laikas!
7. Parodos tikslas — duoti
rios 3 ypatos likosi užmuštos,
bendrą paveikslų mueų kai- prancūzų, vokiečių ir anglų spaudinimas buvo su žinia lių kolionlzacijai tampa ati jog pietinės Amerikos respu
Ansonietis.
o
3 tapo sunkiai sužeistos.
valdžios
daryta.
daryta Walker River indijo
mo-ukiškos pramonės — bu kalbos, geografija, aritmeti
blikos
negali
likti
savistoVaržavos teismo rūmas vie nų rezervacija. Minėta re
ka ir tt.
vo pilnai pasiektas.
Nelalmės ant geležinkelių.
Iš Scranton, Pa.
nok nežiūrėjo ant tokio pasi zervacija užima plotą 268000 vėms, kadangi jos apgyven
Mokiniai
užsiima
teipgi
„V. Ž.”
tos
tautų
romaniškos
kilmės
C
hkyenkk
,
W
to
.
Ant
Lietuvių yra čia poras
amatais. Iš Naumiesčio ap teisinimo ir patrankė Vit akrų. Po globa baltveidžių ir kad jos mažos (greičiau,
Union
Pacific
geležinkelio,
tūkstančių,
bet terp jų ma
kauskų
prie
atsakymo
pagal
krikščionių ir jų civilizaci
skričio jau keliatas lietuvių
turbut,
todėl,
kad
jas
geidžia
Iš Skuodo, Telšių pav..
netoli
Loramie,
susimušė
du
į
žai susipratusių; didesnė da
vaikinų mokinasi toje moky 128 ir 3-čią dalį 129 straip jos nyksta mai tikri Ameri
. Kas šiądien nežino kokią kloje. Man žinomu yra du: snio kriminališkų įstatymų. kos savininkai — raudonpar- užgrėbti Suvienytų Valstijų priešingas puses bėganti tru lis ne skaito nė jokių laik
žymių įtekmę daro ant visuo Augustaitis iš Overių ir Ke Byla bus Suvalkuose rugsėjo viai ių^ijoųai kaip musės politikieriai ir kapitalistai). kiai. Prie to penki trukių raščių, nes jų nandingnino
menės gera pradinė mokykla rnota iš Pariebių. Šįmet į tų 21 d. (mask. kai). Prieš rudens steike*; Ant Bnvieny Įžeistos tokiu išsitarimu pie tarnai likosi užmušti.
negali suprasti. Tuom tar
—- apie tat man čia neb’reik mokyklų važiuoja P. Kaunas teismų Vitkauskas jau yra tų Valstijų plotų buvo jų tinės Amerikos tautos sutvė Columbia, 8. C. Netoli pu laikraščiai yra vienas iš
• nepriminti, tą žino nevien in ii Bali»liėkių kaimo. Girde- ‘trtdejęą 8 mėn paleistas dar pršdžioj^O amžiaus keli rė lygų boycotavimo Ameri nuo čia Užbėgo lokomotyvą svarbesnių ryšių jungiančių
teligentas, bet ir nemokytas jau, kad nekuria veiveriikiai, P° ^aucija.
milijonW dabar liko vos ket- kos tavorų. Dabar jau pie ant tavorhuo trūkio. Prie lietuvius į krūvų. Iš laik
žmogus, kurs tik turi sveikų kunigų patariami, teipgi
L. Uk.”
virta ų| ijono dalia Mat tinėj ir vidurinėj Amerikoj to 3 ypatos likosi užmuštos, raščių skaitytojai išgirsta
protą; pasakiau gera pra rengiasi keliauti į tą mokybaltpar^r i ^krikščionys ne ėsų 117 lygos stacijų, kurios viena mirtinai apkulta, dvi apie reikalus ir darbus musų
varo agitacijų. Lyga žada^ gi ypatos -nors sunkiai
dinė mokykla — aišku vi
Iš Idepo|aus. pakelia* kitokių parvų žmo
bet brolių kitur gyvenančių. Iš
dar
labiau
boycotuoti
Ameri

siems, kad tie rąstai ar ply
i
Liepojaus
monopolio
dar

laikraščių visi dasižinoti gali
nių, beta judi naikina kaip
ne mirtinai apkultos.
,L. U.
tos, iš kurių mokykla pasta
bininkai keliatų kartų reika draskančius Uvėria Jaučia kos tavorus negu tų darė chiapie aukas Amerikos lietu
tyta, nieko neprabils į pro Iš Punsko, Su v. gub.. lavo pagerinimo savo būvio tų krtfifeidmškų civilizacija niečiai, prieš kuriuos atsėjo
vių sudėtas sušelpi m ui tėvy
tus ją lankančios jaunuome Vincas Varnelis ir Adomasį ir padidinimo algų. Didžio- Amerikp^ 1J; negrai, kuri, nusilenkti pirmiausiai pa
nės brolių. Juk ' be pinigų
čiam Roose veltui. Boycotas
nės; — mokykla, kurioj vie Pečiulis atiduoti Vilniaus( ji dalis jų reikalavimų buvo
ne tik Amerikoj, bet visur
špatauja mokytojas svetim karo teisman. Byla bus rug( išklausyta: liko sumažintos ryti, pakeltu demoralizuoja, štikro galėtų greitai išmokynieko negalima nuveikti.
1 Chicago, III. Geležin
ti ir Amerikos politikierius.
tautis, nepažystus tos šalies sėjo II dieną. Abudu kalti darbo valandos, padidintos nupuldo ir naikina.
kelių šėnių nustatytojai pa Iš musų miesto buvo jau
žmonių budo, net dar mažai, nami už išplėšimą monopolių, algos visiems darbininkams,
reikalavo didesnių algų, bet teipgi pagarsintos aukos tė
arba visai nesuprantąs savo nuginklavimą sargybinių ir neišskyrus ne kontoroj tar
K vaitai stokos vaisiai.
vynės reikalams, nors, žinomokinių prigimtos kalbos, tt.. Juodu yra užkvietę savo naujančių rašytojų.
New York. Nusibaukru- kompanijos reikalavimą at ma, galėjo būt jų daug dau
- Hiltok,
a. Mupprase,
metė.
tik bereikalingai valgo to apginėjais advokatą Vrublev- Darbininkai, nebūdami tuo
Charles Smith turėjo labai
giau. Per vestuves Jurgio
krašto duonų. Tai aišku vi skį ir kapitonų Sazonovą. užganėdinti, neseniai vėl rei užvydi
CAGO, tu,. Tarnausiems, ir žmonės pradėjo ru- Apkaltinimo aktas buvo kalavo padidinti algas ir įve- žinojo
čiute, 26 d. rugsėjo, užma
gyventojai. dėjęa 50 metų atgaL Skolos
pintis blogį' prašalinti. Ne-.
ksiPkurim
iėkis, persi< miHjonns do- lių reikalauja didesnių algų.
us Mateušui Spūdžiui, su
skaitant mokytojųlietuvių, (dieną.
nas. Akčyžčs direktorius, rėdęs už moterį, pabarškino
Banko ' direl
Gal todėl vėl užgimti toki ja
mų $7:02 (gauta $6.92.
paskirtų praėjusių žiemų į
Straikai
L. U.’
irbut 10c. nutraukta
siuntimo? Rd.) su.
Peršovė vyrą ir savą.
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IŠ DARBO LAŪKO.

šelpimui Lietuvos baduolių
ir kalėjimuose kenčiančių
(kų tas turi reikšti? Ar pinigai tie sudėti sušelpimui
revoliucijos, ar kankintinių,
ar Lietuvos vargšų? Tų feL
kia paaiškinti nes kitaip ne
galima žinoti, kam pinigus
•perduoti.
Rd.).
Pinigus
siunčiame „Lietuvos” redakcijon; paskirtam juos S. D.
Partijai (tai išpultų, kad jie
skirti revoliucijai. Ar teip?
Rd.).
J. Grudzinskas.

rado naktyj. Sudegė vienas
boardingierius Vilimas, pra
gyveno 18 metų Amerikoj,
buvo susipratęs, neprigulėjo
prie parapijos, tai kunigas
Abromaitis neleido ant kapi
nių kavoti, tai turėjo paka
vote ant miesto kapinių.
Kunigas ir per pamokslų iš
barė žmonės, kurie dalyvavo
prie laidojimo kūno.
Lietuvis.

Persergėlimas.
Neseniai patllpo „Lietu
voj” korespondencija iš Harrisburg, III., kurioj rašantis,
kompanijos agentas, išgyrė
čia darbus ir sakė, kad Čia
yra net 14 šaftų. Ištikro gi
yra čia tik 7. Jis sakė, kad
Čia anglys yra 8—10 pėdų ir
kad geras kalnakasys gali
uždirbti iki 70 dol. Tas vis
kas neteisybė. Anglys čia
4—6 pėdų. Čia ne patikau
uždirbančių daugiau kaip 25
dol. Daugiau uždirbti nega
li, kadangi daug kaštų. Kas
nori daugiau apie darbus ži
noti, gali rašyti pas manę ir
įdėti už 2c. markę atsaky
mui.
( ia dar pridursiu, kad ta
sai viliojantis čia darbinin
kus išvažiavo, mat čia štraikai,
tai jis gaudo žmonis kitur
vietoj štraikuojaučių. Jeigu
jis kur pasisuktų, nesiduoki
te jam prigaudinėti.
Dabar Čia daug lietuvių
yra be darbo.
V. Belskis,
Harrlsburg, III.

Iš Cambridgepęrt,^fasB.,x
per J. Dantelių
.2.70
Iš So. Boston, Mata., per
N. Gendrolį j; i .(J........ 6.15
Iš 8pringfiel<M Il>.{ per
! V. Černiau ©tų. jį... 22.00
Viso L. 8. D. ’P.Q* $465?65
m - 'o

Atsišaukimas Į visuomėnę.

Balsas | visuomenę.
nos; miltų liko tik tiek, kad
Ir musų tauta turi Fal^j° P° žiupsnį jų įberti Į
drūtų plytinę arbatų, kurių
Malonus Tautiečiai ra Tautiesų gyvuoti.
jie gėrė užsudytų. Dar trįi
TIETŪS.
Kaip maloni yra žinia,kad
dienos
ir liks tik viena arba
Kiekviena tauta, kiek vie įvairiuose Lietuvos kampe
ta.
ų
nas didesnis miestas toti ea liuose pradeda žmonės supra
O
Šaltis
buvo
baisus,
davė
vo viešus knygynus (biblijo- sti kuo esu, pradeda pažinti
tekąs), iš kurių, kas nori, ga savo pavergtąsias tiesas ir si jausti net privalgiusiems.
Lietuvos ^emoi^atu
Paktai.
li gauti reikalingas knygas stoja už jas į kovų. Ištikro, Oro temperatūra retų dienų
pasiskaitymui. Be viešo kny ši žinia labai saldina sulūžu nenupuldavo iki 40°.
Iš Scranton,
per M.
Jie apsilpo ir nykstant
Valentinavičių.
. .$1.17 gyno nė viena kultūriška sį musų gavenimų.
Kįlų
viltims,
su piktumu pradėjo
tauta, nė vienas kultūriškas klausymas, kame tai yra pa
NEPAŠklRTI.
miestas negali apsieiti. Tų matas to ūmo susipratimo! žiūrėti viens' kitam į akis, su
Iš Philadelphios, Pa.
Iš Lawrenoe, Mase., per
piktumu žiurėjo jie į neišpa
tiesų seniai jau suprato ir
. Nors sutikimas terp ČiaM. KundrotAvfčių... .8.65 Kauno lietuviai katalikai, Vienų — tų susipratimų iškė sakytai didelį puikų kalėji
nykščių lietuvių po buvu
Pagal atskaitų 3... .. 248.50 bet įvairios jiems priešingos lė aikštėn pats gyvenimo bė mų. į kurį be aprirokavimo
Iš Lebanon, N. H.
gis, antra — jį jau nuo ke
siam čia lietuvių seimui tru
Pas kas. T. R. Dūdų
aplinkybės ligšiol vis trukdė lių dešimčių metų kėlė pra pateko kaip į siųstus. Ant
Lietuvių yra 3 pavieni, putį pairo, bet dar ne su vi
randasi iš viso..... .$252.15 tų naudingų sumanymų įvyk kilnus Lietuvos sūnus ir tik vi&ų veido parašytas buvo
vasaroms susirenka daugiau. su. Laikykimės tik krūvoj,
tas pats baisus klausymas:
Yra čia plytųyčia, tai per o daugiau nuveiksime.
Aukos, į nors . neperstojo dyti. Vos tik šįmet, vieti ačiū šiam faktoriui tautiška kas bue?
vasarų būva darbo, bet žiema Dabar du - Philadelphios
plaukę ant aukuro šventos niams lietuviams katalikams sis ir politiškas judėjimas Raminti savę svajonėms
sustoja darbai, tai darbinin Kliubai — Gedimino Kliubas
karės už laisvę, vienok, pagal susitarus, pasisekė išgauti Lietuvos apreiškė geresnėje kaip maži vaikai jie negalė
kai priversti jieškoti kitokio ir Ukėsų Kliubas 24 d. spa
skaitlių čia apsigyvenusių tam tikrų leidimų „Viešam formoje, negu kitur. Taigi jo: Si be rijos girios neapgy
darbo. Nors čia yra darbų lių rengia prakalbas, kurios
lietuviu ir jų tautiškų supra Lietuvių Katalikų knygynui matome, kad ateitis Lietuvos ventos. Ant šimto verstų
Šis prigulės nuo to, kokius ji tu
ir kitokių, bet maža mokestis: atsibus ant Norbugo salės,
timų, plaukia labai Ynažai. su skaitykla” įkurti.
knygynas
bus
atidarytas
p. rės savo vadovus. Pažiūrėki aplinkui nėra nė vieno žmo
|1.25 iki $1.50 už dienų, prie ant Richmond ir Alllegheny
Lietuviai,žiema artinasi,ilges
gaus gyvenimo, o ant laimin
audimo vien uždirba 2 dol., avė. E. Philadelphioj. Kvie
ni ir nuobodesni vakarai. Fišerio namuose, šalę laudies me, kas tie busimiejie vado go atsitikimo juokinga buvo
bet žiemos laike sunku čia čiam visas tas 30 draugysčių,
Rengkite prakalbas, tverkit mokyklų direkcijos, spalių vai? Jie visa šiųdieninė besi remtiesi.
darbas gauti. Jeigu atsira kurios dalyvavo lietuvių sei
mokinančioji jaunuomenė, o
vietinius rbvol. šelpimui mėn. pradžioje š. m.
Kadangi viešo knygyno kam yra nežinomas jos var Juos čia patraukė viltys
stų čia kokia lietuviška šei me ir visus lietuvius. Bus
komitetus iš sųnarių visų
suradimo trupinių geltonojo
myna, beabejonės pasidau kalbėtojai ir iš kitur. Po
draugysčių, išrinkit kolekto sutaisymas ir užlaikymas ne gingas padėjimas, kas neži metalo, kuris duoda galybę
gintų ir lietuvių pavienių prakalbų bus balius. Pelnas
rius, išmintingus, atsakan pigiai atsieina, todėl vietinis no, kad ji bereikalingai eik net menkiems, jis atidaro
skaitlius. Čia nėra karčia- eis tėvynės reikalams, kliu Atsakymas nekviestam. čius vyrus, išduokit knygu įkūrėjų komitetas, susidedąs voja savo pajiegas kovoje už
duris žemiško ^rojaus. Ir jie
mų, tai pasidauginus lietu bai tų rengia ne savo, bet tė 37 No., .Lietuvos” patėmi- tes sn paliudyjimaisdraugys iŠ kunigų: P.. Jonuše vi či aus, duonos kųsni. Žvilgterkim dabar jo turi diktai^bet kam
viams, gal galima butų kų vynės reikalams. Įženga dy jau straipsnį Nekviesto, ku čių, ir leiskit eiti per lietu K. Olšauakio, J. Jarošuno ir nors pirmon Lietuvos gimna jį galima duoti kad ir už
gero nuveikti tautos labui. kai.
ris labai užgauna draugų K. viškas stubas kolektuot. Ar P. Dogelio pasirįžo kreipties zijom Jei ten yra lietuvių, duonos plutų?
Prakeiki
Žinoma, jeigu atkaktų geres
Kundrotų, podraug ir mane. tai mes, Čia būdami, privalgę į visuomenę ir melsti jos šia tai be abejonės pusė jų ken mas! ....
Centrališkas Komitetas.
ni už tuos, koki čia buvo pir
Nekviestas sako: sušaukė į ir šiltai apsirėdę, turėtumėm me dalyke pagelbos. Kaip čia didžiausį vargų. Na, o Ir kaip baisu su tokiom?
ma.
savo namus nekuriuos gar drovėtles arba tingėt pagel žinoma, viešam knygynui rei kas jų laukia toliaus? Kas durnoms žiūrėti į apsiaučianNashuoj lietuvių yra neto
In darbų! >
sius Škotijos literatus ap bėt tėvynę, jeigu musų tikri kalingi yra: j ir pinigai, ir tuos vargšus sutiks, kurie Čia? juos milžiniškas uolas
li aštuoni šimtai, bet jų nė Praėjo vasara su visomis svarstyt visuomeniškus rei broliai tėvynėj nesibijo mau- knygos, ir laikraščiai, ir at panorės pastoti universite kybančias nuo akmeninių kal
balso negirdėt, rodosi, kad grožybėmis, jau artinasi žie kalus, bet kokius nežinau. dyties savo kraujuose už ge sakus butas (namai), ir kiti- tan? Žinome-kas: jei ne ba nų, į nepereinamas girias su
das ir ligos, tai ir ne „pyra medžiais lipančias į dangų.
jų nebūt, snaudžia jie teip, ma — laikas darbo. Visi ren Čia gal matyt kiekvienas rovę tautos, krašto ir žmoni tam tikri daiktai.
Tai-gi
viešo
knygyno
įkū

gai”. Kas link mokinių-ar- Jie metė jau darbų su nekad negali jų prikelt nė bal giasi į šiokį tokį darbų. Už sveiko proto žmogus, kad jos?.... Darban, jus visi
sas šaukiančių brolių tėvy tai ir męs, draugai, pasiilsė ponas Nekviestas visai neži suprantantiejię vargus ir rei rėjų komitetas šiuo savo at tistų, tai yra tokios liūdnos pripildytais * dar
auksu
nėj. Keli metai atgal galima ję, tverkimėsi energiškiau, nojo, kas per svečiai ir ant kalus musų, kaipą; tautos, sišaukimu maloningai kvie žinios, kad jie neturi net už savo odinius maišus ir išeina
buvo kaip kada išgirsti apie su naujomis spėkomis už dar ko buvo pakviesti ir nesu kad musų 5ta ątskaiita galė čia visus Lietuvos gyvento kų tėvynėn pagrįžti.... už iš priglaudusios juos olos tik
juos laikraščiuose, bet da bo, už darbo prakilnaus ir prato, koki reikalai buvo tų būti daug ilgesnę ir malo jus: ir dvarponius, ir kuni persikraustymų kitan butan prikapoti ledo upėj vandebar, pasidauginus jų skait gražaus! Praeiti musų me svarstomi.
Pamatęs,* kad nesnė musų broliams Lietu gus, ir daktarus, ir mokyto vežėjui moka gal net pasku- niuj, arba prakirsti malkų
liui, apie juos nieko ne gir tai buvo sunkus, labai sun kambaryj 2 ar 3 draugai voje, kad netruktų atskaitoj jus, ir advokatus, ir ūkinin niais batais.... Kaip gi ta laužui nuolatai degančiam
dėt. Pabuskime broliai, nes kus atsiekimui musų tikslo, kalba apie tautos reikalus, nė vieno lietuvį apgyvento kus, ir samdininkus, ir vy da lavinti**, jei nėra kuo neet prie įėjimo į jų gyvenimų.
dabartiniam laike tik tas ga buvo varžomi visokiais bu vietoj pešt*e e suprato, kad miestelio Ameįkojfc nė vieno rūs, ir moteris, ir senus savo kasdieninių reikalų ap Jie čėdijo savo spėkas, kad
žodžiu
sa rūpinti! O kokius nuosto
li snausti ir neprisidėti prie dais musų keliai, vienok da tai kongre.^as. Jeigu koks vardo gero tau^eči^ lietuvio. ir jaunus,
kiek nors atitolinti baisių
išgelbėjimo tėvynės, kas išsi ir dabar žmonės atmena mu draugystės ar teip susirinki Juk, draugai, m^ęai galit kant, visus tautiečius ir tau lius dėlei to apturi musų tau mirtį nuo bado. Ji eina pas
tine, kuriems rupi inusų Šv. ta. Kiek gero visuomenės
žada savo tautos.
sų triūsų ir nevienų tenka iš mas, tai paleidžia plepalus, reikalauti paguų^ę^ės nuo
Bažnyčios ir tautos gerovė, labui butų padarę toki Vai juos, jie ne tiki stebuklams.
Lietuvos Mylėtojas.
girsti gailistaujantr „Kur kad tai naujas tikėjimas. visuomenės,matai tųjtfte tiesų
.
f"
ateitį jam į pagalbų, — kas čaičiai, Kudirkos, VišiusAlkana girinė katė, piktai
liko Dr. V. Kudirkos choras? Pats Nekviestas sako, kad vadinties „tiktis į|etuviais”
1$ Ca rn egi e, Pa.
kuo gali: ar pinigais, ar kny kiaįL.. .Juk tai be abejo ta šuoliuodama,krutindama jau
Jis daug geriau padainuo buvo tik 3 y pa tos. Argi gal jei visas jūsų darbas tautos
Darbai pas mus šiuom kar tų”. Taigi, draugai, mato atlikt kongresų 8 y pa tos? labui remsis vien ant para gomis, ar laikraščiais, ar dar lentai, jei ne genijai. O be slias akis, kreipdama savo
tu anglių kasyklose slenka; me aiškiai, kad visgi žmonės Buvo kalba apie sustatymų šymo kokios menkos kores bu, -r visi teprisideda prie ne mums trūksta Augustų žėrinčias akis į bebalsius
Bridge Works ir Superior ilgisi ko-nors geresnio, augė rezoliucijos, bet tik kalbėjom pondencijos su paprastu šio viešo visuomenės labui pa Gomptų, Schillerių, Lockų, ruimus girios, išėjo aut me
Steell Co. dirba ne blogai, lesnio, pamato skirtumų ir kur ir kada tų darbų galėsim šauksmu: „pas mus nėra ap- vesto darbo.
Rafaelių — ne, jie yra, juos džioklės. Rodosi tai tuščias
tik užmokestis nedidelis: už ilgisi musų choro. Tiesa,gal atlikt. *
šviestesnių, nei^i kam dirbt”! Jei Viešpats Dievas priža auklėja vargdienių šiaudi darbas! Kas tik gyvas, čia
9| ir 9 valandas darbo moka mušto kas, kad permaža da Nekviestasis sako: vie Kodėl nėra? Tu ėsi, drauge, dėjo gausiai užmokėti tam, niai stogai, pu kuriais ir jų pažįsta vertę gyvasties ir mo
$1.50. Dabar stato naujų lis tesupranta vertę dainų, nas iš kctgresmonų apsirgo, tas apšviestesnysis, nes jau kursai iš meilės suteiktų sa talentams lemta gal žūti.... ka jį ginti. Pagautis duoda
šapų; kada bus gatava, tai bet vienok ar jau dėlto rei turbut, nuo svarstymo visuo supranti, kad reiktų dirbt, vo artimui vandens stiklinę, Gyvai sau perstačius šį visų, si ne lengvai.
•
Superior Steell Co. priims kia jiems neduoti suprasti, meniškų reikalų. Kodėl ne tai kodėl lauki? Dirbk, tai daug labiaus ir gausiaus ar gi neskaudu, matant, kaip Ilgai valkiojosi katė po gi
užmokės, be abejonės, už au žūsta prakilnus Lietuvos sū rių, tai lipo ant kalno, tai
daugiau darbininkų.
ar nereikia juos mokyti? parodo katras? Ar nepats dirbk, dirbk! Kiti vėl šau
kas,
iš meilės pavestas, visuo nus?! Broliai, kurie patįs leidosi į sniego užklotas upių
Apie čianykščius lietuvius Juk vien geru paveikslu pa Nekviestasis,
pamatęs, kia: „vyrai! darban, visi su
mokinotės tokiose aplinkybė slėnis, krapštėsi ant akmenų,
nėra kų rašyti, nes nieko ne trauksime žmones prie ko kad pias draugų K. K. netoks kruskim, o kalnus nuversi menės labui.
Čia, Kaune, turi savo vie se, pirmutiniai parodykit pa lindo per girios tankumynus,
veikia tautos labui. Švento nors geresnio, augėlesnio! alus kaip karčiamoj, todėl ir me!” o pažiūrėk į atskaitas,
Antano draugystė kaip tik Pažiūrėkime į kitataučius, nelaukė, kų toliau svarsty ar vardus aukautojų, tokių šus knygynus rusai, žydai ir vyzdį ir traukit skęstančius klimpo į pusnis, slinko per
verčiasi, nes beveik visi Kau paveizdan, vokiečius. Ant siu). Ant rytojaus ta pati didvyrių vardo, neparegėsi. kiti svetimtaučiai. Juo la iš versmių vargų ir nelaimių! krūmynus. Nieko gyvo.
no rėdybos bajorai apleido kiekvieno jų baliaus būva kalba buvo, bet p. N. neatsi Todėl nepasiganėdinkim ru- biaus privalome turėti savajį Jei norime tokius brolius ir Pailsusi, pikta, kankinama
draugystę: mat ponams ne kartu ir koncertas. Beveik lankė.
gojimu ir kaltinimais kitų ir knygynų męs, lietuviai-kata- seseris matyti Lietuvos vai bado, įlipa į šakų tankumy
pritinka prigulei prie kai nėra baliaus, ant kurio ne
šauksmu kitų į darbų, bet likai. Be to dar reikia at nikais, visi lietuviai, kur jus nų nuošaliai augančios pu»
K. Rugienius.
dirbkim,
dirbkim patįs. minti, jog Kaunas — vienas ne esat: pačioje Lietuvoje, šies ir laukia. Gal ant me
miečių draugystės prie bra- dainuotų keletas vokiškų
čiškų tai geriau, jie ir kačer- chorų. Net linksma ir laikų Jeigu korėspondencijoj Ne Žvilkterėkit į atskaitas „Ko iš didžiausių ir seniausių Rusijoj, Amerikoj ir kitur džio nutūpti įsilėkusių teter
gas nešasi ir pašventytas ke praleisti ant tokio baliaus! kviesto nieko gero ne buvo, vos” po rubrika „Aukos Re musų miestų—lietuvių iš vi teikitės į kuopas* ir palaiky vinų pulkas; gal pasitaikys
pures. Nežiūrint ant visko, Iš tokio baliaus apturi žmo tai ir atsakymas jam mažai voliucijos Reikalams”, arba sų keturių pusių apgyventas, kite pinigiškai „Žiburėlį”, nors smulkus paukštelis. Kad
kų išaiškina. Ar ne laikas
— visiems lengvai prieina kuris speciališkai užsiima nors lašas gyvo kraujo, nors
sutvėrėm kuopų S. L. A.
gus didelę dvasiškų naudų. užimti laikraščius kuom svar į nekuriu laikraščių rėdysčių atskaitas. Visur užtėmy- mas — ne tik Kauniečiams, šiuom gyvu klausymu. Kam kąsnelis šiltos mėsos....
Ne trūksta čia ne girtuo Bet koki musų baliai? Ant
besniu,
arba
raštus
remti
ant
šit aukas „Iš Sprinfield, 11L” bet ir Vilniečiams ir Suval rupi visuomenės labas ir tau Laikas eina, valandos le
kliu, po pėdei pilni patvo jų niekada neišgirsi dainų
svarbesnių motyvų?
Juk tame mieste lietuvių nė, kiečiams — į tų musų miestų tos gerovė, keno širdyj dar kia viena po kitai, bet ji
riai būva girtų. Tokiems ne nė ko nors geresnio, muzika,
Red.
ra dešimtos dailę*, sulyginus kasdien Atvažiuoja ir išva neužgeso artymo meilės ki kenčia, tupi, laukia, nežudo
reikia nieko, jie vien tik paprastai, ir — atlikus. Kosu
daugybe kitų vietų, o iš žiuoja įvairiais keliais ma birkštis. tegul prisideda prie vilties: jiinstinktyviškai tiki
skvajerlams moka algas, ant dėlgi negalime ir męs savo
čia
teip gausiai: aukos plau žiausiai 4000 lietuvių; reikia minėtojo švento tikslo, nes
kitokių reikalų nematysi balius papuošti dainomis? Atskaita C- K- R. Š. A.
kia? Kas tų padaro? Netu todėl būtinai mums sukrušti tauta be dvasiškų vadovų gamtos gerumui.
• * •
nuo jų nė cento, tie gir Pasidarbuokime, draugai, su
ri jie kalbėtojų su aukso lu ir ^uogreičiausiai Įtaisyti nyksta ir galų gale.... mirš
Nuo
Imos
dienos
rugsėjo
Atsargiais žingsniais nusi
tuokliai yra garbintojais ca energija, o pamatysime, kad
iki 30'd. to mėnesio, ant ran poms, kurie galėtų Juos prie Kaune viešų knygynų: ne tik ta. — šis klausymas rado leido nuo kalno į slėnį milži
ro ir stiklo alaus. Broliai! nuveiksime teip-pat kaip vo
darbo pritrauku, ’ jie netur
kų U. K. R. Š. įplaukė iš vi tingesni už kittįto, rifenok jie vietinių
Hetuvių-katalikų plačių užuojautų Lenkijos niškas elnias.
Papuoštas
kelkitės iš miego, gelbėkime kiečiai ar kiti. Užtai dabar
so $470.47, kurie likosi pačių dirba viens ui Alių, irtas dvasiai pakelti, bet ir iš ki visuomenėje, ir tam tikslui puikių, plačių ragų vainiku
musų tėvynę Lietuyų,ji musų į darbų! Kaip pirmiau, teip
aukautojų sekančiai paskir darbas pastatę jubi ant to tur atvykstančių tautiškam atsivėrusi draugija „Macierz” ir ilgų plaukų ant krutinės,
pagelbos šaukia. Jeigu ki ir ant toliau atsibus Dr. V.
garbingo laipsnio, kad juos atgaivinimui ir susiprati netik rūpinasi materijalisku jis galėtų eiti pasipuikavostyti:
taip negalim prisidėti, tai Kudirkos draugystės susirin
galima pastat^ji įveiksiu mui. _
neturtingų mokslųeivių bu-“ damas kaip valdonas, bet
prisidėkime nors centais, ku kimai kas trečių sanvaitę mė Lietuvos Soc. Demokratu visiems Amerikos
uviams.
Visokias
aukas
Viešam
viu, bet įsteigė jau kelias vi kad instinktas n uola tai už
Argi to negalima padaryti ir
Pabtuai.
rie dabar ten reikalingi.
nesio žinomoj salėj, B89 33rd
Lietuvių
Katalikų
Knygynui
dutines
mokyklas ir net liau tikrina, kad gamtoj yra anar
Dzūkelis. Place. Susirinkimas atsibus Iš New Britain, Conn., per kitur? Juk ir teęaf^ra teip
priiminėja:
komiteto
pirmsėdies universitetų. Kada gi chija ir čia valdo tik^ drū
tamsių kaip ir litui ir prie
28 d. šio mėnesio, 1 vaL po J. Skrltulskį, nuo XXI sei šų tautiškų darbų netrūksta dis kun. prof. P. Januševi- pas mus atsivers panašus uni
čiausias terp drūtų, tai pariIš Allegheny, Pa.
pietų. Ateikite,draugai, vi mo 8. L. A......... $382.35
bet geras darbluinMp tokias čius, komiteto iždininkas versi tetas?!
krutini m ai ir pasielgimai ne
Darbai eina pusėtinai, iš si ir atsiveskite daug, daug Iš Cambridgeport, Mase.,
klintis lengvai..peiįgali. Ti kun. J. Jarošunas ir komite>lokmčiosioB jaunuome- atgaks poikomui jo išveižkitur atvažiavusiam nesunku naujų draugu, draugų ir per A. Avižonį.......... 5.75 kimės ne apsivilti, ir ateityje ot sekretorius kun. P. Doge
nės ratelis.
džio. Tik apžiūrėjęs, iš visų
gauti darbas.
pamatyt daugiai tokių tau lis. Be to dar minėtas aukas
draugių su energija ir tikrai Iš Fernie, B C. Uanada,
galima
siųsti
į
„Nedėldienio
pusių prieš jį gulinčių slėni,
per
A.
Gustų
.............
16.00
tiečių
kaip
Springfildiečiai,
Lietuvių yra čia pusėtinas norinčių lavintis dainavime.
ištysusia
terp dviejų kalnų
Skaitymo
”
redakcijų.
III.
Laikykit
už
garbę
savo
Iš
Scranton,
Pa.,
per
M.
būrelis, bet susipratusių vi Ypač kviečiame jaunimų pri
Prierašas:
Visus
laikraš

nugarų
ir
neradęs arti nė1
miesto
ir
savo
vardų
pamatę
Kovoj už būvį. mažiausios sau
sai da mažai, mažai yra besi- sirašyti prie musų draugy Valentinavičių......... 4.00 atskaitose, kur kiekvienas čius ir jų redakcijas Viešo L.
priešingos paIš
Kewanęe,
III.,
per
J.
darbuojančių darbininkų ir stės. Tuo-tarpu įstojimas
Iš
SlBEBIJOB
AUKSO
KA8ČJU GY jiegos, milžinas, Badavimais
Katalikų
Knygyno
komitetas
Ališauska.................... 5.65 nemirtinai paženklintas kai
labui tautos,daugumas težino 50c.,o mėnesinės 10c. Į dar Iš New Haven, Conn.,
meldžia perspaudinti. ir pa
tvirtų nagų, pradėjo kasti
VENIMO.
po tikras tautietis*!
sniegų nuo sušalusios žemė?
Cent Komitetas Rev. Selp. talpai savo skiltyse šį at
kaip pasigerti, arba kitam bų, į darbų draugai ir drau per F. Cibu^kį............ 8.9C
Pabašč P. Belecku.
sišaukimų
į
visuomenę.
su
prilipusiais pluoštais se
Prezidentas,
kun.
M.
Pėža,
žiugalvų pramušti. Gaila
gės, ir.... su energija, o at Iš Delray, Mich., per A.
Jie buvo alkani. Trįs die nos žolės, kuria norėjo užsiSu
pagarba
„Viešo
Lietu

Kasierius,
Theo.
R.
Dūdas,
Matijošaltį......
.........
12.65
lėti į musų tautiečius.
sieksime savo tikslų!
vi ų KataliktįKnygyno ir nos kaip suvalgė paskutinę garduoti po jaunų ūgių, ku*
Sun. sekretorius, Šernas,
Iš Cambridgeport, Mass.,
Užsidegė čia lietuvio LauJ.
Hgaudas,
fin.
rašt.
Skaityklos
Valdyba”.
riais mito kalnuose.
Fin.
sekretj
F.
J.
Bagočius^
danekio namai. Ugnis atsi-

priežastys. Tankiai toki kraujiniai lytus
| Lodziuj, Lenkijoj, karės
Mieris toks buvo lengvai vidurio padangės, šmėkšojo
1. Už parašymą geriausios
pasidaro nuo to, kad lašai išpuolę iš debesiu
pasiekiamas ir žolės po snie pašvaistes, bet ir tos savo dė Susi v. Liet. Am. istorijos pa teismas ant į pakorimo nu
pereina per atmosferos sluogsnius turinčius
sprendė penais.1 revollucijodaug raudonų dulkių. Raudonų dulkių,
gu klonyj visur buvo pakak ka pradėjo temti. Iš rytme skirta 50 dol.
kaip ir kitokių, yra atmosferoj nemažai, jos
tinai, bet atsargus žvėrys, čių gamta, savo juodumu,
2. Už geriausią tautišką nierius ir jip^ liepsi tuojaus
teip joje nešiojasi kaip ir kitokių parvų.
pakarti.
Tarnaujanti
ant
gyvendamas terp daugybės tarsi duoda prigimimui savo poeziją paskirta 50 dol.
Raudoną lytų, puolusį 1869 metuose aplin
pavojų, negalėjo perdaug paprastą atilsio ženklą. Jiedu 3. Už sutaisymą geros tau gatvinių karų, laikraštinin
kinėse Napoles, pietinėj Italijoj, pagimdė
užsitikėti nė savo jausmams ilgai stovėjo šičia, prie nuo tiškos meliodijos paskirta 50 kai, mokyklų mokytojai ir
raudonos dulkės vėjo'pagriebtos iš Sacharoj
dirbtuvių dubininkai čia ap
ir kad turėti bent kokią už- rudens šalto oro vystančių dol.
tirų.
Žiemos laike sniegas, kaip užklodalu,
, dangą, savo ganykla išsirin žolynų darželio ir laukė pas Laikas neaprubeži uotas. šaukė štrail/į kalį)o protestą
uždengia žemę ir saugoja ją nuo atšalimo,
ko plotus prie nuošaliai au kutinio žiogų giesmės šauks Geistina, kad prisiųstų vei prieš karės teismo nuspren
kadangi sniegas neišleidžia mat šilumos. Sigančios pušies, po kurių ša mo.... Visai sutema Pa kalus prieš 22rą seimą, kurs dimus. Beįldzine, Lenkijoj,
luma
sklaidosi tik nuo viršutinio sniego pa
koms ir nutraukė, palengva sidarė dangus kaip juoda atsibus pabaigoj gegužio mė penki soči j ąj lėtai,likosi kariš
kuris ir atšala, užtai žemė pati ir
viršiaus,
kramtydama pluoštą ant ke šikšna ir visur jau buvo tam nesio 1907 m., Clevelande, ko sūdo ant/(sušaudymo pas
auganti augmenys apsaugoti nuo atšalimo.
lio pagriebtos žolės.
su. Per langus kur nekur Ohio, ant rankų p. J. Šerno, merkti ir sušaudyti. RevoReikia ilgų ir didelių falčių, kad jie galėtų
Ne praslinko nė poros mi- pradėjo žybsoti, kaip pikto ,,Lietuvos” redaktorius arba liucijonieriai vienok iškasė
per sniego užklodalą prisigriebti žemės. Tai
aišku, kad sniegas labai reikalingas ir nau
nutų nuo prisiartinimo el miške vilko akys, liampos ir sudžios sprendimo veikalų. sušaudytų kubus, privertė
dingas ypač nepakenčiantiems daug Šalčio
kunigą atlaikyti d iev m ady
nio prie pušies, jos šakose visur užviešpatavo ramu Adresas:
augmenims. Šaltose žiemose, jeigu sniego
sią. Bet laike jos atkako
subraškėjo; žvėris vos spėjo mas. Niekas jau nebevaikš J. Šernas,
nebūva, kartais ant dirvų iššąlą žieminiai
924—33rd st.,
eskadronas kazokų, užpuolė
pakelti galvą nuo žemės ap čiojo — visi, tarsi rengės iš
kviečiai, užtai jeigu dirva sniego užklota tas
Chicago, III. .
ant susirinkusių žmonių.
žiūrėti ir ištirt t savo asabiš- pildyti gamtos ženklą — pri
neatsitinka.
kus prietikius prie apsireiš- gimimo užduotę.... Ir jie Vardan SusivienyjimoLiet. Daug jų sužeidė ir 30 su
Klausymas besidarymo ledų debesyse
PrieUis* m* tavi m ui lytaus apsaugota nuo vėjo..
kusio išardymo viešpatavu du suėjo į kambarį. Pranas Am.,organizacijos Centr sek areštavo. Kazokai privertė
dar galutinai neišaiškintas, nore netrūksta
žmonis kunus nunešti atgal
sios tykumos, kaip kas ten ėmė skaityti savo mylimąjį retorius
Prietaisą stato ant lentos f, prišriubuo- visokių spėjimų. Mena, kad ledai darosi
M. J. Damijonaitis.
ir užkasti. Ant rytojaus vėl tos aut stulpelio lygiai nupiauto ir viską pri dėl besitrynimo terp savęs ledinių šmotelių
sunkiai jam sudavė per nu laikraštį, Jonas gi ir paliai
garą, o paskui į šonus ir stalą, arti galinio lango sėdė Meldžiame ir kitų lairaščių buvo kariško sūdo posėdis ir tvirtina prie didesnio stulpo su pagelba ran nevienodai elektrizuotuose debesyse; netru
ko ir kitokių spėjimų, bet visi yra tik spėji
vėl kelias ypatas pasmerkė kenos a. '
kaklą Įsismeigė keno ten bai jo, ir jiedu, į laikraš atkartoti šitą pranešimą.
mais,
tikrų priežasčių ir budo besidarymo
Prietaisa ta, apsaugojimui nuo vėjo, ap
čius akis įsmeigę, skaitė ir
ant nužudymo.
sus nagai ir dantys.
stambių
ledų šmotų debesyse visgi iki šiol
siausta tvorele iš keturių cinkinių lapų; kra
Žvėris pašoko nuo netikėto skaitė.... Apšviečiantis jų Bostono S. L. A. kuopoms ib
nežinome; ištirti tą nelengva, kadangi ledi
štus
šalia
stovinčių
lapų
sudrutina
dviem
ni

| Ant prigulinčios Holanskaudėjimo, šoko kaip kojos kambarį žiburys plačiai bal
į DRAUGYSTĖMS.
niai debesys yra augštai, kur ir su orlaiviu
tais e ir e’ ir 3 šriubeliais.
galėjo į šalį ir persitikrinęs, ta liepsna blykčiojo, o jiedu S. L. A. 21 seimas, pagal dijai salos Bali, prieš holan*
Daugumą nupuolusio vandens matuoja ne visada galima prisigriebti.
Puolančių ant žemės ledų šmotai kaip
kad veltus visi besistengimai skaitė ir skaitė.... Jonas, skundus (žiūrėk 21 seimo diečius buvo pasikėlę čiabu* du sykiu — 7 vai. ryto ir 9 vai. vakaro.
viai.
Pasikėlusiems
vienok
kokiuose
kraštuose būva labai dideli, sveria
numesti priešą, suriko visa užsimąstęs, pakėlė akis aug- protokole 27) Bostono
Matavimui augščio nupuolusio sniego
po
pusę
ir
daugiau svaro. Paprastai ledų
galinga gerkle ir, augštai pa štin ir paklausė: Kodėl jus A. kuopos, nutarė man „pa nesiseka, mat mediniai dur vartoja turinčią dalinimus verpėdę. Dalini
šmotai
būva
apvalus, kartais būva suploti ir
kėlęs galvą, leidosi bėgti pry- nerašote, Pranai, nieko į savo sergėjimą”, idant daugiau tuvai ne|stengia atremti nau mai ant jų padaryti centimetruose. Matuo
kampuoti.
Viduryj kiekvieno šmoto yra
mylimąjį laikraštį? — Trauk tokių ermyderių nekelčiau, jausių karabinų. Ilgiausiai jant, paženklinimas 0 turi remtiesi tiesiog į tamsus branduolys,
šakiu.
susidedantis iš suspausto
Nužudęs protą nuo baimės juos pa raliai ir rašymus! — ir Centr. Komitetas, pildyda gynėsi tvįrtynė Pamatjutan, žemę, tas ženklas turi pereiti per visą sniego sniego kaip ir kruopose. Aplink tą bran
,
ir skaudėjimo, apsiliejęs sa atsakė rūsčiai, užsimąstęs mas seimo nutarimą, teikėsi bet ir tą per šturmą paveržė sluogsnį.
duolį yra permatomi sluogsniai arba einanti
Jeigu
padėti
prietaisą
matavimui
lytaus
vo šiltu krauju, elnias 'bčgo Pranas. — Pavasarį, kasžin- man parašyti 21 rugpiučio holandiečiai. Pamatę čiabu
eilėms tamsesni ir permątomi. Kartais pa
kaip apjakęs, o katė laikėsi koks buvo apie girtybę, ge seimo nutartąjį „pasergėji vių vadovai, kad negali atsi visokiose augštumose, tai galima persiti k- sitaiko ledų šmotai kitokio sudėjimo, eiles
eina spinduliais prie vidurio. Ledai puola
drugiai prigulusi prie savo gužines parašęs ,, Parnaso mą”, idant, „panašių nesusi ginti, surinko moteris ir vai
prieš lytų, kartais drauge su juom, bet nie
kus,
su
savo
durtuvais
stojo
aukos, su piktumu toliau Dievaitis”, tai Griuvėsių Pa- pratimų į prigulinčias prie
kada
nepuola po lytui. Ledai retai puola
grauže jos kaklą ir laukė neiš dankas keliems keršiho kau- S. L. A. (Bostono) draugy prieš holandiečių karabinus.
ilgiau kaip kelias minutas, labai retai pasi
vengiamos pergalės ir pasiso kuolę sudaužyt.... Ir vėl stes nerašinėčiau”. Kadangi Didesnė dalis davėsi iššaudy
taiko, kad jie puola ilgiau kaip bertainį va
jiedu skaitė ir skaitė.... nė seimas, nė Centr. Komit. ti, o kas nuo kulkų išliko,
tinimo. ...
landos. Kartais į trumpą laiką ledų nupuo
Senas, pagedęs, ant sienos ne už vardijo kuopų vardų, pats nusižudė. Padarė kaip
la tokia daugybė, kad jie užkloja žemę ant
kelių colių storai. Ledai daug nuotolių
Ne vieną valandą laksto kybojo laikrodėlis ir nuolat į padavusių tuos skundus 21 savo laike musų Margeris.
pridirba laukams. Debesys gabenanti ledus
tvirtas, milžiniškas elnias po ramias kambario sienas leido seimui, ir neprivedė nė ma
būva
tiršti, ištysę, palšos arba rausvos pargirios tankumynus, laistyda šlubuojanti, užkimusį balsą: no ,,prasikaltimų” prieš ne | Prancūzas Bondy, po 12
vos,
kraštai
jų giliai iškarbuoti. Pirm puo
mas kelią kraujų, dr iškloda klibikšt, klibikšt.... Jis bu paminėtas kuopas, dėlto reika metų darbo, pavedė svarbų
limo ledų tankiai girdėt, baubimas. Su le
mas jį nulaužtų šakų šmote vo pasenęs betarnaudamas lauju nuo visų Bostono kuo išradimą savo tėvynės karės
dais būva visada perkūnijos.
liais, ne vieną desėtką verstų ne sau ir jo nenustojanti pų ir draugysčių, priguliu* ministerijaį,, Y(ra tai galin
Prietaisa matavimui snieginio žemes u ik lodai o.
Šiitų kraštų lytus.
išmatavo jo galingos kojos, giesmė nuolat tarškėjo: k Ii- čių prie S. L. A. patalpinti tis lėkti ir(prieš smarkų vėją
rinti, kad lytaus lašai, puldami žemyn, pasi
torpedinis
orlaivys.
Jis
gali
bet neisšemiamų pajiegų nė Dikst, klibikšt ir klibikšt.... S. L. A. organe, ,,Lietuvoje”,
Daugumas nupuolusio lytaus paeina
didina.
nuo
geografiškos
platumos vietos, nuo metų
ra ir jis pradėjo ilsti, o jo Rodyklas nežymiai užslinko visus mano laiškas ištisai, paimti 14’ kareivių ir daug
Sniegas pasidaręs, teip kaip ir lytus, iš
priešas džiaugėsi.
ant pusės septynių, o jis idant viri S. L. A. sąnariai ezpliodojančių hiedegų. Be besinešiojančių ore vandens garų, tik garai dalių ir nuo daugelio vietinių priežasčių, paNusileidę į augštą terpkal- mušė aštuonias.... Subludo, pamatytų, kokius ermyde- žudymo gazo, *sii pa^elba tie, betirštėdami, sušalę. Pavidalas sniego veikslan, nuo linkmės pučiančių yėjų, nuo f
pavidalo žemės pavirti o įj daugelio kitokių
nę, kovotojai netikėtai užbė —pasakė, besij nokdamas Pra rius Bostono 8. L. A, kuo matoro, jis gali pasikelti ant
priežasčių.
Smarkiausi lytus būva šiltuose
oro iki 5 verstų augščio ir
go ant visų žvėrių priešų — nas. — Ir mums teip bus,— pose esi u sukėlęs.
prie ekvatoriaus kraštuose, čia vanduo puo
žmonių, laukusių ten mirties apie senatvę užsimąstęs, atsa
la kaip pilamas iš milijonų viedrų; apie to
P. Mikolainis. kada tik nori, gali lengvai
tuojaus nusileisti ant žemės.
iš bado; jie patiko kovojan kė Jonas. Bekalbant mums,
kius lytus gyventojai vidutinės geografiškos
platumos negali turėti supratimo: net prie
Taigi ateinančiose karėse
čius už būvį žvėris su džiaug tik štai: bar, bar į duris....
teip
vadinamų debesių praplyšimų nepuola
žmonės mušis ne vien ant že
smo šauksmu. Katė tuojaus — Įeikite! — jiedu tarė
čia
tiek
lytaus, kiek jo puola karštuose kra
mės ir vandens, bet ir ant
pakėlė savo nasrus iš baisios vienu balsu. Ir ji įėjo.
štuose.
Lytaus lašai ten tankiai būva balan
oro. Žinoma ir kitos tautos
savo aukos žaiždos ir nežino — Gerą vakara! — links
džio
kiaušinių
didumo, puldami gimdo py
| Kadangi Ispanijoj, per turės ppjiašias prietaisas pa
jo ką toliau daryti. Susto mai, įėjus, pasakė.
škėjimą.
Karštuose
kraštuose į valandą lai
jo ir elnias apmastyti atsiti — Gerą, gerą! — atkartojo metų eiles, įsiviešpatavus sidirbdinti.
ko kaip kur, paveikslan Batavijoj, ant Indi
kimą, bet pamatęs besiarti sėdintiejie. Jos vardas Mei kunigijai (čia iki 1827 metų
ško oceano salų, nupuola 94 milimetrai ly
| Paryžiuj suareštavo taba
taus, musų gi tėvynėj daugiausiai nupuola
nančius su rėksmu žmonės, lė. Ji buvo neapsakomai gra buvo dar šventos inkvizicijos
Vanduo kietame pavidale.
30
milimetrų, taigi 3 kartus mažiau.
sūdai
baudimui
netikėlių,
ko
pardavinėtoją
užtai,
kad
užstojusius kelią pryšakin ži, melsvai žėrinčios akys
šmotelių
yra
gana
yvairųs,
tą
rodo
apatinė
arba,
geriau
sakant,
kunigi

Imant visą musų žemės paviršių, dau
jis
pasigarsino
pristatytoju
ir besistengiančius perkirsti kiek vieną skandino meilės
eilė
ant
augščiau
pridėto
paveikslėlio.
Snie
’
giausiai
lytau i per dieną nupuola Purnej,
jos
priešų),
prisiveisė
per
cigaretų Italijos karalienei go šmoteliai turi gražių krištolėlių pavidalą.
ir pasitraukimą, jis pasitrau jūrėse, kiekvienas jos į jau
Rytinėse
Indi jose, kur per dieną nupuola
daug
klioštorių,
tai
dabar
našlei Margheritai.
Sude
kė į šalį, ko geidė karštai ir nikaitį pažiūrėjimas apma
890
milimetrų,
taigi netoli pusantro masto,
Tirinėtojai
sniego
šmotelių
pažysta
net
jo pergalėtoja. Pabėgti vie rindavo senas mąstis ir su likosi užgirtos naujos tiesos vienok jis darodė, jog prista 96 jų pavidalus, bet, be abejonės, yra jų taigi beveik dusyk daugiau negu jo puola iš
nok ne teko: ir trumpo su teikdavo naują spėką, gyvy aprubežiuojančios kunigijos to cigaretus ne vien karalie daug daugiau. Visus tuos sniego šmotelių debesių Lietuvoj per ištisus metus.
stojimo, nuo ištekėjusio bę. Ji labiau buvo panaši į sauvalią. Sulyg naujų tie nei našlei, bet teipgi carie- pavidalus galima padalyti 5 į skyrius. Vie
Tuos baisius karštuose kraštuose lytus
kraujo apsilpusiam žvėriui gintariniuose romuose ant sų: nė joks zokonas negali nei, karalienei Portugalijos, nos figūros pasitaiko tankiai, kitos gi retai. gimdo smarkus įšilusio oro kilimas ties bevėpakako suvedimui rokundų dugno jūrių gyvenančią Per bnt uždėtas be leidimo par Rumunijos, karalienei naš- Jeigu sniegą su pertraukoms, tai kiekvieną jine juosta, persikėlimas kurios tai į vieną
ir persitikrinimui, kad nėra kūno numylėtinę, negu iš- lamento. Tiesų ministeriui lei Kristinai Išpanijos; visos• sykį ir pavidalas sniego šmotelių persikeičia, ai į kitą ekvatoriaus pusę gimdo ten metų
bet jie paprastai panašus viens kitam, bet dalis, kurios ten yra dvi — sausoji ir lytin
daleista panaikinti kiekvie jos mat yra rukorėms.
išsigelbėjimo.
tikro į žmonišką esybę....
ne su visu. Gražiausi šmoteliai puola tąsyk, goji. Kaip tik prie kokios vietos prisiartina
Padaręs porą žingsnių at — Atsimeni?!.
įPra- ną zokoną vodingą dorai ir
jeigu nėra vėjo ir ūkų.
>e vėjinis diržas, čia užstoja Ty ų laikas.
| Prancūzijoj tveriasi, pa
gal, jis sustojo prieš augštą ną, meiliai žiūrėdama, pasa žmonių laisvei. Ministeriai
Juo didesnis šaltis, juo mažesni puolan <aip tik tas kraštas patenka į plotus vėjų
turi peržiūrėti visų zokonų našios | ėsančiasAmerikojme* čio sniego šmoteliai: prie 20° žemiaus zero jassatų, užstoja sausa metų dalis. Sulyg
krantą užšalusio upelio, no kė.
rėjo peršokti, bet tam tiks — Teip!.... — švelniu bal leidimus ir visus neturinčius neprigulmfagcs katalikiškosi Celcijaus termometro, puolantis sniegas išro geografiškos platumos, tykumos juosta gali
leidimų panaikinti. Zokonai parapijos, kas, žinoma, pri- do kaipi jniltai.
su visu kokį kraštą apimti, arba tik jo dalį; .
lui pajiegų nesirado, jis su su atsakė Pranas.
jirmame atsitikime tame krašte bus dvi ly
susidedanti
iš
svetimtaučių,
gulmingiemsiems
kunigams
;
Kaip
kokiose
vietose
kartais
sniego
iš
burzdėjo ir sunkiai pnolė ant Toli į praeitę nukeliavo Jo
puola ant syk labai daug. Antai, Siberijoj, tingosios ir dvi sausosios metų dalys, antra
ledo.
no mintys.... jis žiūrėjo^mt arba kurių perdėtiniai yra sve labai nepatinka, kadangi tos vėtros
su sniegu daug pavojingesnės žmo me gi — viena lytinga ir viena sausa. Dvi
Katė greitai nušoko nuo kėdės sėdėdamas ant popie tur, turi būt panaikyti. Val neprigulmingosios mat sto nėms ir gyvuliams už didžiausią šaltį. Teip lytingosios metų dalys būva kraštuose prie
pergalėtos aukos, sustojo roms apdėto staliuko. Jiedu džios gali ir be daleidimo ja rando pusėj. Vyskupas vadinami buranai su sniegu kartais užberia ekvatoriaus iki 15°, viena gi lytinga metų
prie jos kūno, nežinodama ką terp savęs kasžinką pusbalsiai klioštorių pedėtių įeiti įklioš Henri per pamokslą bažny žmoakis ir ganomas galvijų bandas. Buvo < alis — kraštuose toliau ekvatoriaus. Dvi
toliau daryti ir tik kada iš šnekėjosi Jis liko vienas, torius, kada tik panorės (pir čioj Notre Dame Paryžiuj atsitikimai, kad buranai atvijo į Siberiją iš ytingosios metų dalys pasitaiko Hondurase,
girdo visai arti balsus besi jam buvo neramu;*jo mintis ma urėdninkas, be daleidimo apreiškė, Jog kunigai, prisi Kirgizų pievų dideles galvijų bandas ir jos ant salos Martinikoe, ant Ceilono. *Bet ir
džiaugiančių žmonių ir pa uždegė, kaip žaibas nuo vie perdėtinio nė jokiame atsiti dėję prie j^epr^ulmingų pa pražuvo kovoj su sniegu. Neperseniai neto kraštuose toliau nuo ekvatoriaus kaip kur
li Saratovo, prie upės Volgos, laike burano būva dvi lytingos metų dalys, paveikslan:
matė ore žibančius, kokius no iki kito žemės krašto.... kime negalėjo įsiveržti į rapijų buąąuspgnduoti, o ka pražuvo 30000 arklių, galvijų ir verbliudų. ant salos Kubos, Hayti, Porto Rico lytus bū
ten geležinius įnagius galin — Sudie!— jis, eidamas,pa klioštorių). Nė joks zoko- talikai prie jų prigulinti eks
Vėjai kartais atgabena smulkų, kietą, va gegužio ir spalių menesiuose; ant salos
nikas negali įgyti nuosavy komunikuotu d Taigi mat
čius nupulti ant jos locnos sakė. '
suspaustą sniegą, arba teip vadinamas kruo »rbadoš rugpiučio ir spalių mėnesiuose..
galvos, piktai sukniaukė, pa — Sudie! —paskendę mei bės nereikalingos jo pirmuti Prancūzijoj prasideda tikėji- pa. Tai yra vandens lašai pavirtę į ledą ne »ala Innidad, nors yra vos 10° nuo ekvato
rietė vuodegą, laižydama šil lėje atsakė. Jis išėjo ir jie niams miežiams. Uždrausta miška koviy Panašių ten vie debesyse, bet puolant jau ant žemės. Jeigu riaus, turi tik vieną lytingą laiko perijodą
x
gyviems savo turtus dovano nok buvo ^au^^aug. Svar lytaus lašai puola ant žemės turinčios tem rugpiučio mėnesyj.
tą kraują nuo savo snukio, du pasiliko vienodu.
ti
zokonams.
Zokonai
turin

biausiu
čia
iyratnkatra
pusė
lytingojo
ir
sausojo
laiko
peri
jodo
peratūrą žemiau užšalimo laipsnio, tai lytus
be noro nubėgo į kalnus.
J. Šliburis.
ti
dirbtuves,
turi
mokėti
ly

pavirsta į ledą, tąsyk būva teip slidu, kad visokiuose kraštuose būva nevienodas; kaip
paims
virtų.
raTas,
žinoma,
Jos vietą prie didžiojo gyve
tokiose vietose kaip kada su visu nebūva ly- •
sunku
vaikščioti.
gias su kitais mokesčius (pir paeis nuotfe, katrą pusę rėmo
nimo stalo turėjo užimti kiti,
ingojo laiko perijodo, kaip kada gi vėl lytus
Šiauriniuose
kraštuose,
kur
sniegas
guli
ma jie nė jokių mokesčių ne labiau žmdkės.1'
drutesni, nors jie ir neprisi
traukiasi
ilgiau negu paprastai. Šiltų kra
per ilgas metų eiles, nesutirpsta, pasitaiko
mokėjo).
dėjo prie sunkaus pergalėji
štų metų dalys savo ypatybėms labai skiriasi
kaip
kur
raudonas
sniegas.
Aplinkinėse
Tos tiesos rodo, kad ir Is | Prancūziškose šiaurinės
mo darbo....
metų dalyj vysta ir
Vvellington žemės liežuvio, tokį, nuo seniai I?”!?00 kito8:
panijoj prasidės smarki kova Afrikos valdytuose Algiere ir gulintį, raudoną sniegą vadina „Karmino ziusta augmenys, žvėrims pritrūksta maisto
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje. su dvasiškijos ir zokonų sauvandens, tai jie, teip kaip musų kraštuose
Tunise atsirado mahometo- uoloms . lą raudoną sniegui purvą suteikia
Ir Jiedu paliko besė
TrĮs konkursai paskirti valia.
emos
laike, kada teipgi sunku maistas gauniški agitatoriai sau kianti vi* maži augmenėliai, grybeliai, kurie auga tik
dint...
Sus. Liet. Am.
i,
įpuola
p vasarinį miegą; bet nupuolus
tai
sniege.
.
sus mahometošus į šventą
Jirmutimems
lytaus lašams, visa gamta atgyJau per dieną švieturioji Dvidešimts pirmas seimasi | Viename kaime Gurijoj,
Kartais puola ant žemės ir raudonas ly
augmenys tuojaus
augti pradeda, miegosaulė buvo nusileidus. Pra Susivienyjimo Lietuvių Ame ant Kaukazo, likosi už toms, išnaudojančioms išpa tos, lytaus lašai išrodo kaipi kraujo lašai a, PtrvrnvMt
_^“• mie
°
Tas
raudonas
lytus
ypač
labai
gąsdinant
g3
Z^L
keU
«°
dėjo temti.... Raudonai- rikoje paskyrė už tris kon- muštas kunigaikštis Pavle- žintojus mapometoniško ti
mokančius j, priebutis ttaUkinti temaina __ vienok manyti, kad Mltnoee
gelsvos, nuo saulėleidos iki kursus $150.00, sekančiai:
nov. Užmušėjas pabėgo.
kėjimo.
p tropikų kraštuose, užstojus lytų laikui,
kaimiečius. Lytus tokius gimdo visokios
,r us puola per ištisą dieną; juk ir musų

Apsireiškimai atmosfera
arba Meteorologija.
Pagal Prof. fojeftor’a

IŠ VISUR.

REIKALAI

žm

LIETUVA
kraštuose žiemos laike ne nuolatai .sniegą: ro garavimus vandens, besitryniraas vandens
Apskaityta yra, kad vidutiniškas žmo kad ypač vargesnėse dalyse visų didesnių
paprastai lytus prasideda nuo 10 valandos garų burbulėlių, puolimas lytaus, sniego, le gus prie neperdięlplio fiziško darbo reikalau miestų didelėj daugybės netikusios mėsos
ryto ir traukiasi iki 5 valandai po pietų, dų ir tt..
ja tiek maistinės medegos, kad padaryti apie yra pardavinėjama, kuri išvengė užžiurėjimo
| Odesoj, po globa jeneraltaigi per visų laikų, kol labiau įšilęs oras
Matavimai įtempimo elektrikos vartoja 300 kaliorių. Reikalavimas, žinoma, maino ir tokiu badu gresia visuomeniškai sveikatai gubernatoriausJenoroloKaulsmarkiausiai kyla augštyn; likusioj dienos instrumentus vadinamus elektronietrais. Tan si drauge su užtemimu, klimatu ar ypata. ir gyvasčiai.
dalyj paprastai dangus prasišvaisto, lytaus kiausiai vartoja elektrometrą Thomsono. Apštis reikalaujamo; kasdien proteino abel
Iš maistų, pereinančių mėsų maitingu barso, susitvėrė juodašimčių
nebūva.
nai
skaitoma
yra
ant
100
gramų
(4
uncijų),
Jis susideda iš aluminijinio griežinio pakamu, riešutai ilžlma pirmų vietų, kitaip sa organizacija. Jos preziden
Tropiškų kraštų lytus gimdo ataušusio
daugumas gi žmonių, tiki, jog padidintas kant, jie yra marti ogiausiais gamtos produk tas Dubrovin laikė kalbą į
oro sluogsuiai iškilų augštyn, kur vandens
raumeniškas bei,protiškas veiklumas reika tais. Jie turi jkbelnai apie 60 nuošimčių rie 300 ginkluotų juodašimčių,
garai, sutirštėję, puola ant žemės kaipo
lauja tolygaus padidipimo apšties padaran bumynų, 18 niioš. proteino ir apie 12 nuoš. kurioje, terp kitko pasakė:
smarkus lytus. Pasikėlęs augštyn oras ten
čio audinius maisto. '
vandenėtųjų Angliadarių, turėdami, tokiu
išsisklaido ir gimdo vėjus priešingus passaVienas iš prakilniausių fiziologų musų budu, daugiau kaip dvigubai tiek šiluminės „Vardu musų numylėto cietams arba teip vadinamus kontrpassatus.
gadynes, prof. *Vbtt 1A Municho, išrado vie vertybės arba energinės pajiegos kaip mėsa. coriaus laiminu jus! Šven
Tas išaiškina priežastis, kurių dėl žemės kra
nok, akylai tyrinėdamas pulkų metų, kad
Sale to jie nereikalauja tolesnio gami čiausia maskolių pareiga yra:
štuose, kur pučia passatai, lytaus būva labai
net prie sunkiausia darbo kūnas nesuaikvo- nimo ir valakiškiejie riešutai ar migdalai, išnaikinti maištininkus. Jue
mažai: mat oro drėgnumas jau pirma ant že
ja proteino daugiau kaip pateikdamas; kad jei gerai sukramtyti, yra burnoje paverčiami žinote,kur jie yra ir kur juoa
mės nupuola tykumos juostoj; apatiniai pas
šiluma ir energija yra kuone išimtinai pada į grietininę košelę, skanumo ir sudėjimo pie rasti. Išvalykite nuo jų
satai teipgi sausi, kadangi jie pučia nuo šal
roma degimu riebumynų ir vandenėtų ang- ninės grietinėj „Iš visų maistų, padaran Maskolijos žemę. Maskoliš
tesnių kraštų šiltesnių link, jie nužudė drėg
ledarių; kad 17—31 gramo (apie 1 uncijos) čių smegenis/' sako raštininkas, „blankyti
numų šaltesniuose kraštuose.
proteino užtenka perdien vidutiniškam žmo migdalai yra geriausiu maistu nervams, ar ka tauta ne trokšta nė kon
gui ir apie tiek minerališkos medegos terei smegenims ir raumenims. Žmogus, norėda stitucijos, nė parlamento, bet
Pirmiau jau paminėjome apie dvi tyku
kia pavidale organiškų druskų.
mos juostas — šiaurinę ir pietinę; jos yra už
mas užlaikyti pajiegų savo smegenų daria ge vien stačiatikystėa ir caro
plotų užimtų vėjų pastatais vadinamų.
. - Visi 'pirmeiviai gydytojai pripažysta, rai, jei juos ims į skaitlių savo kasdieninių vienvaldystės. Žengkite, bro
Elektrometr&s Thomsono.
Abiejose tykumos juostose puola daug dau
jog daugelis ligų paeina nuo perdauginio valgių.” Dabartinė kaina riešutų yra gana liai, pirmyn. Mirtis maišti
giau lytaus negu kraštuose toliau nuo jų byto ant dvilinko siulb ėsaučio ties ketu- proteino imamo su musų maistu. Iš kitos augšta, sulyginus su kitais augmeniškais ninkams ir žydams!” Juoda,
esančiuose; persi keldamos- iš vienos į kitų rioms metalinėms dalims A. B. C. D.. Jos pusės neganėtinas aprūpinimas minerališkais valgiais, bet jų didelė maitybiškoji vertė ir šimčiai paskui vaikščiojo
ekvatoriaus pusę, jos gimdo tropiškus lytus atskirtos, izoliuotos viena nuo kitos ir su gaivalais, kaip jau buvo nurodyta, teippat jų lengvas išlaikymas per apskritus metus,
puolančius žiemos laike. Vasaros laike į jungtos po dvi su poliais galvaniškų elemen yra kenkiančiu, ypatingai organizmui beau be abejonės, padidins jų auginimų ir urnai miesto. gatvėms, šaukdami:
tuos kraštus ateina vėjai passatai,atgabenan tų. ' Įgaubtas veidrodis, pritvirtintas po gant. Negalima atsidrausti gana nuo išsi sumažins iškaščius produkcijos bei pergabe „mirtis maištininkams ir žy
dams!” Persigandę žydai
ti sausų orų. Kraštai užimti tropiškų lytų griežiniu; su jo pagelba galima tėmyti grieži platinusio vartojimo piklevotų miltų, gryny- nimo.
yra abiejose pusėse ekvatoriaus terp 23° ir nio pasikrutinimus.
to cukraus, cukrinių, turinčių labai mažai
Ankščiai yra teipgi geresni už mėsų, net uždarė kromus ir dirbtuves,
40° geografiškos platumos; prie tų kraštų
organiškų druskų, arba visai ne. Kasmeti
Griežinys dratais sujungtas su vandeniu nis pagalvinis eikvojimas cukraus Suvieny turi jie daugiau proteino kaip koks kitas bet šiuom kartu apsiėjo dar
dar reikia priskaityti Kaliforniją, pietinę
augmenims maistas. Jie padaro tikrai nuo be skerdynių.
Afriką, pietinius kraštus Indiško oceano ir esančiu metaliniame indelyj, atskirtame nuo tose Valstijose išaugo iki 300 nuošimčių (nuo savų skyrių ir, jei gerai patiekti, yra toli
žemės stiklinėms kojalėms. Tai yra kolek 23 iki 69 svarų) bėgyje paskutinių penkių
vakarines pakrantes pietinės Australijos.
| Vartavoj likosi mirtinai
torius. Vanduo nuolatai teka iš didesniojo dešimčių metų, kasmetinė gi išlaidą siekia spulesni ir sveikesni už mėsinius valgius.
Daugumas lytaus juo mažesnis, juo kok rezervoaro ir teka laukan per mažų skylutę.
Marė Abelienė Hinmanienė, 8uv. Valst. pašautas redaktorius lenkišdabar $100,000,000. — Šalę to, tuopatim Ūkininkų Bi u lėtine, No. 12, sako apie maisai kraštas yra toliaus nuo ekvatoriaus: plo
laiku amerikonai išleidžia suvirtum $80,- tybiškų vertę pupų, žirnių ir lęšių: „Spren ko liberališko laikraščio „Gatuose terp ekvatoriaus iki 25° vidutiniškai
000,000
cukrinėms; New Yorko valstijoj vie džiant jau sulyg vienos chemiškos analyzos zeta Polska”, Jonas Gadomnupuola 1370 milimetrų lytaus; kraštuose
noj arti $3,000,000 kas metas yra išmokama męs turinle duoti aukščiams labai augštų vie ski. Dėl įvedimo karėš teis
terp 40° — 50° tik 620 milimetrų; nuo 50°
algomis darbininkams dirbtuvių cukrinių.
— 60? — 370 milimetrų. Bet ir čia yra
tų terp valgių, kadangi jie turi daugiau mo didesnė dalis Varšavos
daug išėmimų, kadangi ant daugumo lytaus
Ar šitos skaitlinės įdomios ar ne, žiūrint proteino negu geriausias šmotas mėsos, o darbininkų pradėjo štraiką.
dar atsiliepia tolumas kokio nors krašto nuo
nuo vaisbiškos atžvalgos, nuo atžvilgio svei kartais ir didelį nuošimtį riebumynų, šalę
jūrių, kalnai galinti sulaikyti drėgnus ar
katos jos yra kuoįžymiausios ir kuoliudniau- didelės apšties skorbylo. Imant svarų už sva Jiems dar ne pasisekė sustabsausus vėjus. Paimkime, štai, Azijos saussios; juk vartojimas prie meniški} saldumy rų jie yra daug vertesni negu mėsaar geriau dyti bėgiojimu gatvinių ka
žemį.
nų yra viens iš pragaištingiausių papročių si grudai. Keturiosdešimts metų atgal Mo- rų.
amerikonų šios dienos. Bet valgant cukri leschott’o jie buvo pavadinti „tikromis ver- ,
Azijoj daugiausiai lytaus puola Rytinė
nes dideliu blogu nėra tas, kad jos yra kie sinėmis atnaujinimui musų kraujo”, būdami
| Štolypin išleido prieakyse Indijcse, ant Malabaro pakrančių; tas pa
tos kramtyti, kaip abelnai yra manoma, tik lygiais savo baltyminiu sudėjimu „žirniai — mą gubernatoriams prašalin
eina nuo drėgnų vėjų pučiančių nuo Indiško
tas. kad jose nėra organiškų druskų, kas pa veršienai, pupos — bala nd ienai, lęšiai gi pa ti iš žemiečių institucijų ir
oceano mussonais vadinamų. Šiaurrytinis
daro
neganėtiną Suaugimą kaulų \rachiti*), lieka kožnų rųšį.mėsos toli užpakalyje.”
mussonas beveik neatgabena lytaus; dau
kitokių vietinių ypatas neo vėlesniame amžyje ligūstą jųjų suminkštė
giausiai lytaus atgabena šiaurvakarinis musAnkščiai visuomet reikia valgyti drauge pritarančias randui; jeigu
jimą (osteomalacia).... Kad amerikiečiams su žaliomis daržovėmis, ypatingai su turin
senas gabenantis vandens garus nuo Indiško
parsieina užlaikyti 40,000 dentistų taisymui čiomis lengvas organiškas rūgštis, kadangi matytų reikalą, gali jie
oceano. Nors čia lytus puola tik vasaros
ir
lopymui be laiko išpuvusių jiems dantų, perdėlys azotinių maistų atgabena galų-gale uždaryti suvisu žemiečių in
laike, bet jo išpuola daugiau negu kokiame
tai
tas yra tik vįęnu iš čiupniausių davadų podagrų ir sausgėlų, ligų paprastai randamų stitucijas, nore pate Štolypin
Kolektorius.
nors kitame musų žemės paviršiaus krašte;
valgybinių klaidų sulygto dalyko. — Mė- pas mintančius augmenims vietinius gyven pripažįsta, kad vien gelbėji
pietvakarinis mussonas, patikęs ant savo ke
Kolektorius elektrizuojasi po įtekme ma
lio Gato kalnus, leidžia lytaus iki* 7000 mili tuojamos elektrikos, priešingos veislės elek gimas saldumynų yra prigimta ir jis parodo tojus Indijos. Tas, be abejonės, paeina nuo mui badą kenčiančių gyven
metrų per metus. Krašto viduriuose, už triką išstumia per vandenį, o matuojamą pri- fiziologišką reikalavimą. Vienok šitas reika išimtinio maitinimosi ankštiniais grūdais, tojų randas ne gali apsieiti ,
Gato kalnų, ant Koromandelio pakrančių, stumia prie griežinėlio, kuris ir kruta po į- lavimas gali būti užganėdinamas tik gamti kadangi šitie žmonės vos maža teturi šviežių
be pagelbos vietinių institu
škais saldumynais, esančiais vaisiuose ir sky vaisių ir augmenų.
lytaus jau daug mažiau: Indijų viduriuose tėkmė dalelių A. B. C. D.. .
sti m i nguoae augmenyse.
jo nupuola tik 800 milimetrų. Ant pietinio
Grudai turi reikalingas dalis kunui cijų. . Stačiatikiškas synoPaprastai elektrometrai rodo įtempimą
Skaitydami chemišką analyzą maistinių kuone priderančioj prietaikoj ir todėl yra das, kurio galva yra caras,
šono Himalajų kalnų, į šiaurius nuo Kalku -|- elektros
ir juo juos augščiau padėti, juo medegų, męs turime atminti. jog ne visuo
tos, kur vėjai pučia nuo didelių klampynių, elektrikos įtempimas
užėmę įžymių vietų valgenyboje visų civili išleido instrukcijas popams,
bus didesniu.
met galima žinoti maistinę vertę daikto vien zuotų tautų.
lytaus išpuola vėl daugiau, o Cbirapudjoj
»
kuriems prisako kovoti su
Darant tėmyjimus elektriško įtempimo, iš nuošimčio jo stintinių ar jo kainos, ka
išpuola jo per metus net 14200 milimetrų,
Vienok reikia turėti ypatingų atidžių draugijos priešais. Synodas
taigi daugiau negu kur nors kitur ant žemės reikia pasitraukti nuo triobų, medžių, nea dangi bile koksai maistas, kuris duoda svei tiekiant kaip aukščius teip ir grudus.
uždraudžia popams prigulėti
jie
vodingai
atsiliepia
ant
parodymų
elektrokatą ir gyvybę, turi savyje gaivalą spulybės
paviršiaus.'
Virti
ar
kepti,
jei
jau
negalima
be
to
metro,
kadangi
mat
triobose,
medžiuose
ren

prie
demokratų arba kitokių
Prie vakarinių pakrančių.?* Bengališkos kasi teipgi elektriką, ypač daug jos renkasi didžiausios vertės. Musų kūnas kartais yra apsieiti, visuomet reikia be atleidimo ir išparandui
priešingų partijų, ne
prilyginamas garinei mašinai, bet maistas
jūrių kojos lytaus išpuola teipgi daug, ka ant lapų galų ir medžių spyglių.
lengvo, kadangi tai yra visiškai tas pats ei- paklusnius popus gazdina
turi
nuveikti
daugiau,
negu
padarymą
ar
pa

dangi pakrantės tos yra po įtekme pietvaka
Žemutiniai debesys paprastai elektrizuo taisymą organų ar aprūpinimą jų energija. gis, kuris vyksta žemėje dygstant sėklai, tik prašalinimu iš dvasiškijos tar
rinio, m vssono.
z ■
Į
sakų elektriką, viršutiniai gi, kaip antai Męs turime smegenis ir nervišką sistemą, męs kų veikiant. Čionai skorbylas įvairiais che
Azijos viduriuose lytaus būva mažai, pa ti
_________
turime pajautimus ir augštesnes protiškas miškais eigiais yra paverčiamas į cukrų, ku poveiksiant Barnaule, Siberijoj, išpuola jo per plunksniniai, turi stiklo elektriką.
rte
būna
kai
pi
maistu
augmens
užmazgai,
Miglos, sniegas paprastai atgabena sti pajiegas, kurios visos maždaug atliepia sa kol neišauga gana jo šaknys, idant traukti
metus tik 190 milimetrų; Mongolijoj ir Ti
| Kadangi caro raidas uželektriką,
o lytus, ypač gi audros — sa vybei musų maitybos.
klo
bete lytaus beveik su visu nebūva. Rytinės
maistų tiesiog iš žemės. *
rubežiuoee paskolos negauna,
Mėsiški maistai abelnai yra skaitomi
Azijos pakrantės sausos žiemos laike, kadan kų.
Virimas ar kepimas, kaip jis atliekamas o iždo surinkimų ne užtenka,
būtinais
Įgijimui
fiziško
bei
protiško
nuojiegi čia tąsyk pučia sausi šiaurrytiniai musso(Toliaus bus.)
gio, bet šiolaikinis mokslą®, kaipo ir prakti yra šiųdien,. tankiausiai yra visiškai patirti tai nelieka nieko kito, kaip
nai nuo sausžemio; oras daug drėgnesnes ir
škas patyrimas pamaži atima šitai teorijai nis ir iš didelės dalies netikęs. Daugelyje bandyti Čedijimo, bet tą ran
lytaus puola daugiau vasaros laike, kadangi
josios pamatą, aiškiai parodydami, jog mai atvejų virinimas yra persmarkus ir perilgas das gali daryti tik biurokra
tašyk pučia pietrytiniai vėjai nuo jūrių, bet
tin goji vertė mėsos yra menkesnė už daugelį be atsižiūrėjimo ant spulybės ir sveikatos. tijos kaštais, kadangi vien
ir vasaros laike lytaus būva juo mažiau, juo
augmeninių maistų nuo daugelio atžvalgų. Didžiausios klaidos ^ra daroma, furbut, da
Otto Carquė
koksai kraštas guli toliau nuo jūrių.
Priegtam mėsa ne tik kad yra brangiu val rant duonų, teip vadinamų „ramstį užlaiky ji pilnoms rieškučioms sėmė
Prie kraštų neturinčių lytaus, apart
giu, sulyginant su kitais maistais, ji yra teip mo”. Gamta patiekė žmogui grūduose kvie iždo pinigus. Štolypin už
Mongolijos, Tibeto ir Sacharos tirų, priguli
gi peiktina dėlei kitokių priežasčių. Imant čių vienų iš tobuliausių maistų. Jie turi vi mano dabar sumažinti ant
dar tirai Gobi, Libijos, didelė dali^Arabijos,
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
net prie geriausių sanlygų, visiškai sveikų sus penkiolikų ar daugiau gaivalų, randamų penktos dalies urėdninkų
Syrijos, Mesopotamijos, Egipto 4r Persijos;
gyvulių,
ji yra užteršta nudėvėtais ir nuo kūne žmogaus ir beveik tokioj pat prietai skaitlių, tik nežinia ar tą
ant pietinio žemės puskamuolio: tirai Kala- Populiariškas raštas apie Klausimą Valgytos. dingais dalykais
(šlapumu, šlapumint rūgščia, koj, ,būtent: degį, vandendarį. azotų, fosforų, pradės nub mažesnių, gau
hari, pietinėj Afrikoj, rytinis kraštas PataSu raitininko leidimu vertė
kreatinu, kreaiininu, levkomainu ir tt.), kurie angliadarį, kalkį, natrų, kalį, magnį, sierų,
gonijos ir Atakarna tirai. Dėl stokos drėg
J. Laukis.
pasidaro iš chemiškų atmainų maitybos ir chliorą, titnagį ir geležį. Visi šitie gaivalai nančių po 20 ar 15 rublių
numo kraštai tie išdžiuvę, pavirtę į tirus;
kurie yra tolydžio padaromi įvairių organų yra būtinai reikalingi kasdieniniam taisy ant mėnesio, ar nuo jenerolų
Sudėjimas maisto produktų.
bet pakanka mažo šaltinių, o tuojaus darosi
mui musų nudilintų ir nudėvėtų protiškų imančių po 150000 rublių
ir audinių kūno.
oazai su tarpiai augančiais augmenims. Sa
bei fiziškų pajiegų.
ant metų, taigi gaunančių
Gyvybiškoji . gyvastis priklauso nuo
charos tiruose prancūzai išgręžė daug arteziMaistinės medegos
Bet vietoje vartoti visų kviečio grudų daugiau negu Amerikos pre
vien
valinio
šalinimo
nudėvėtų
dalykų,
gyvū

janiškų šulinių ir jų vandeniu užvaisino ti(Apskritai)
nui gi mirus, tam tikra dalis šitų nuodų, ži miltams, paprastai vartoja tik vidurines jo zidentas.
**
Jeigu sumažys
i us, padirbo čielą eilę vaisingų oazų ten, kur
77T TT TT
noma, pasilieka kūne. Todėl su kiekvienu dalis, kurios, žinoma, suteikia baltųjų mede- skaitlių mažesnių urėdninkų,
pirma buvo išdžiuvę smiltynai.
VyiNM)f63............................... 79.4 0.6
0.5 19. 0.5
360
gabalu mėsos męs apsunkiname savo viduri gų, nes turi daugiausiai skorbylo; toki vie ne daug užčėdys, o tas miniApelsinai....... ......................... 86.2 1.5
0.2 11.4 0.7
225
Alyvas.................... ............... 67.
2.5 22.7
3.4 4.4
nius organus, ypatingai kepenis ir inkstus- nok miltai yra išdėstytu maistu, kadangi ge
810
Obuoliai.................................. 84.5 0.5 0.5 14. 0.5
230
dadėtiniais nuodais, padarytais gyvulio au riausios kviečio dalys, kaip klijas ir maitin- sterio užsimanymas prieš
Grasios..................................... 81.
1.
0.5 17. 0.5 325
gosios draskos šiodieniniu malimo budu yra randą sukels net biurokrati
PerSaalyvės............................ 86.4 0.6
12.5 0.5
225
dinių.
Atmosferine elektriką.
Avietes..................................... 86.4 O.6
atidalinamos nuo jų.
11.7 0.4
240
ją. Bet Štolypin ne turi ki
Du žinomi vokiški fiziologai, Bureau ir
Žemuoges..............;..... ... 90.4 1.
0.6
7.4 0.6
180
Šitie
teip
vadinami
piklevotiejie
miltai,
Arbūzai.................................. . 99.1 0.9
0.1
0.8 135
6.6
Schur,
yra
parodę,
kad
pas
žmogų
kepenys
to išėjimo. Skęstantis ir už
Audros.
Džiovintos slyvos... t.......... . 29.2 2.5 0.6 65. 2.7 1170
yra teip sumenkinti, kad žmonės kasinėtas
sunaikina
tik
pusę
šlapuminės
rūgštiep,
te

Džiovintos razinkoe........ 28.5 4.5 0.6 63.2 3.2 1200
peilio griebiasi! Aišku, kad
Viena iš galingiausių gamtos pajiegų, Džiovinti daktiliai............... . 38.2 3, 0.4 57. 1.4 1140,
kančios su krauju, af tai gautos iš išlaukinių leidžia milijonus dolerių aplengvinimui pirk Štolypin rengiasi į kovą su
apsireiškianti visokiuose pavidaluose, yra Džiovintos figos...
27.7 4.3 0.7 71. 1.3 1395
versmių, k. v. ndb nf&iškų valgių, ar patiek dami mieles, keliamuosius miltelius, vyndru- visa draugija, iš kurios vie
Grynytas.............. ...
106.
1756
elektriką. Kas ji yra, tą aiškina mokslas Cukrus.
Migdalai..........................
21.
54 9 17.8
3030
tos kūne papraMtonfiš atmainomis audinių. skę ir tt, bei taukus, sviestų ir kitas riebuvadinamas fizika. Todėl čia apie tą nedaug Braziliški rieSutai............. .. . 5.3 17. 66.8 7.
3329
Šitas yra dėlto, rhad ^kepenys ir inkstai ap- mynines medegas pariebinimui ir atidalini- nok nėra vilties, kad randas
rieSutai................... 3.7 15.6 65.3 18. i
3432
kalbėsime.
Peržiūrėsime vien apsireiški Lazdiniai
mui šitų išdėstytų medegų, idant padaryti galėtų išeiti pergalėtoju.
II r koriniai riešutai................ 3.7 15.4 67,4 11.4
3495
mus, kokius ji gimdo musų žemės atmosfe Pikasai..................................... 3. Ji. 71.2 1X3, L5 3633 laiko po lygią dalį tfcraujo. Pas mėsėdžius jas galinčiomis pakutenti gdmurį. Šeimy- Pergalėjimą randui galėtų
ši^ųį, katę, kepenys yra
Valakiškiejie........................... 2.5 27.6 56.9 11.7 1.9 3105 , gi gyvulius, k.
roj. Tiek pasakysime, kad elektriką yra Sviestrleiučiai
3371 ‘ daug veiklesnė^ gaudamos toli didesnę ap- ninkė nesiganėdina, jei jos duona nėra teip
........................ 4.5 27.9 6L2
3.4 3.
dviejų veislių: vieną apturima trinant gin .Skujariešučiai (Pignolijos). . 3.4 14.6 61.9 17.3 2.8 3364 štį kraujo, sulyginant su gaunama dalia ink lengva ir balta kaip sniegas, nežinodama to, duoti vien nesutikimai terp
riešutai.............. . 14.1 5.7 50.6 27.9 1.7 2986
tarą, sakus, ir vadinama dėl to sakų elektri Kokosiniai
kad juo baltesnė ji yra, juo mažesnė jos ver draugijos partijų, kadangi
Kokosinis pienas............
01.2 0.5 0 1
7. 1.2
150
stų.
Kepenys
mėsėdžio
gyvulio
gali
tad
su

tąsyk draugijos pajiegos su
ką, kurią paženklina ženklu —; kita gi yra Žirneriešottai, žali.............. . 4.0 32.6 47.8 12.6 M 2735 . naikinti, sulyginamai/dešimts iki penkioli tė maitingumo.
Kaštanai, džiovinti.............. . 5.9 16.7 7.
74 2 2.2 1875
ta, kokią apturime trinant stiklą ir pertai BĮ
naudotų savitarpinėj kovoj,
Įprastu
badu
kepimo,
apimančiu
maišy

16.5
.
54.
141
(Stekas............ . ..................
0.9 075
kos kartų tiek šfapuriHnes rūgšties, ką kepe
vadinamą stiklo elektriką, kurią ženklina Plokštinis Stekas.................. . 61.9 15.3 4.4
9.9 475
mažai jų liktų kovai su reakmų
tešlos
su
mielėmis,
kita
dalis
kviečio
mai9.3
Kiaušiniai.............................. . 65.5 13.1
0.9 635 ► nys žmogaus, kag aiškiai parodo, jog sudėji
ženklu -f-.
tingų sudėtinių yra sunaikinama. Mieliniai cijonierišku randu. Pas mus
Karves pienas....................... . 87. i 3.3
5. 0.7
B1O
mas
žmogaus
nėra
^ziologiškai
pritaikytas
aurų................... . 34.2 25.9 33.7
3.8 1885
Per musų žemę nuolatai teka elektriką. Grietininis
perai sueikvuja kuone dvidešimtą nuošimtį Lietuvoj, paveiksimu, kaip
valgymui mėsos.
85.
.................................. .11.
1.
3.
3410
skorbylo, įvairiomis chemiškomis at galima manyti iš straipsnių .
Žemė elektrizuota sakų elektriką. Ji perei Sviestas.
Džiovinti žirniai.............. . 9.5 24 6
62. 2.9 1665
1.
Mėsoje ligūstų gyvulių — o tvartuose miltų
. 12.6 22.5
18 59.6 3.5 1620
pupos.......... ..
mainomis
paversdami jį į alkoholį ir dujų laikraščiuose, musų partijų.
na į visokius esančius ant žemės daiktus, Džiovintos
šeriamų gyvulių didelis nuošimtis serga ne
lęšiukai.......... i.. . 11.6 26.
50. 2.4 1620
1.
teipgi į žmonių ir žvėrių kūną. Bet papra ADžiovinti
karboniškosios
rūgšties, dvi vodingas mede nesutikimai kasžin ar ne di
. 15.8 14.
vižamilčinf...........
6.
62. 2.2 1800
viena, tai kita liga — nuodai kartais yra
. 12.5 1L2 . 1-9 75.4 L
........
1635
desni yra už nekentimą
gas,
kurių
antroji
padaro kėlimą tešlos.
stai jos negalima patėmyti, kadangi ji lygiai Kukuru%n»il£iai
randami pasibaisatiname latįtsnyje, o didelės
2.2 71.0 1.8 1650
. 10.1 14.
kviety*..................
išsiskirsčiusi, laikosi lygsvarystoj; išnaikini Visas
. 14.2 9.2
Pikievoti miltai..............
1.
771 0.5 1635
Žinoma, išpuvę dantys, nerviškumas, rando bet, turbut, ne visur
daugybės tokio paribiuurėti no ir pavojingo
. 13.2 a
0»
lupti...................
I6W
1.
teip yra; paveikslas kitų
mas lyga vary stos apsireiškia pasirodymu Ryžiai
maisto yra vartojama gan greit visoje šalyje. kieti viduriai ir abelna nesveikata teip tan tautų
. 14.3 S 71
Ry4ni lupti ir poliruoti
0.3 7»" 0.4 1600
gali ir pas mus savi
elektrikiškos kibirkšties, žaibo ir tt..
,75.1 2.6 6.3 17. S 1.5
Bulvės........ ,..........
350
Bėgyje pirmų trijų mėnesių 1902 m. kiai matomi pas amerikiečius senus ir jau tarpinį nesikentimą sumsžin
.94.3 0.9 '.04
3.3 0.6 . 100
Apart žemės elektrikos, kuria persiima
.91.5 1.6 0.3
56
145
sveikatos taryba. New Yorko miesto konfi nus, paeina daugiausiai nuo valgymo pikle- ti ir musų partijos gal išras
5.312.1
visokį daiktai esanti ant žemės, yra gamtoj
skavo suvirtum 325000 svarų mėsos, kuri vi votos duonos. Paskui vėl veltai besisten kokį nors būdą susitaikymo
ir kitokios priežastys besirinkimo jos viso
siškai netiko valgyti, bet labai yra daleistina, giant blogų pasekmę negamtiško maisto ati nors kovoj su carizmu.
kiuose kūnuose, paveikslas, elektrikų padataisyti, kiti šimtai milijonų dolerių yra iš-
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“I

metama ant patentuotų ir slaptų vaistų, ku prie nuomonės, kad energija maistinių me | Friedrįjchshafęne, Wuerrių nė viena kiaulė nenorėtų ryti.
degų ir judėjimas širdies paeina ne tik nuo tembafge-įVokietijoj) atliko
Bet visi šitie blogumai yra išvengiami chemiškos energijos elektrybe persiėmusių bandarotfes su nauju grafo
darant neraugytą duoną iŠ viso kviečio mil molekulų. „Matomai”, sako jis, svarbiau Zeppelindj orlaiviu. Bandatų. Tokia duona, jei su atsidėjimu padary- siu uždaviniu maisto yra ne tas, kad būti su- vonėą.a išpaolė gana pasek
' ta, turi visas maistines sudėtines reikalingas gromuliuotu ir sudegintu raumenyse bei or mingai : oriai vys lakstė į vi
žmogaus kunui ir yra viena iš geriausiai nu- ganuose, kaip tvirtina fiziologija šios dienos,
• tikusių maistų žmogaus. Ji turi proteiną bet kad patiekti elektriškuosius priešinius. sas pUses?' teipgi prieš vėją
raumenims ir nervams, riebumynus ir van Padaryta šiluma būva išeiga. Svarbiausia ir anį'galo nulėkė Šveicari
denėtąsias augliarugštis gyvastinei šilumai, veikme yra padarymas elektrybės. Kūnas jos rubežių link ir prapuolė
minerališkas medegas kaulams bei audiniams yra kaipi elektrykla. Maistas tad turi vertę iš Susirinkusių žiūrėtojų
. ir tuomi labiau stojasi ji teip vadinamuoju sulyg apšties ir rųšies elektrybės jo išduoda akių.) Ar tasai naujas ga,,tikru užsilaikymo ramsčiu” už silpninančią mos.”
Šitą elektriškąją gyvybą męs galime ap lintis4ėkti prieš vėją orlai
piklevotąją duoną.
Parodymui pragaištingų klaidų, daromų turėti tik iš nevirtų vaisių, riešutų ir grudų vy? yra ^geresniu už kitus,
pikliuojant grudus, paduodame žemiau dik- gaunamų tiesiog iš gamtos ramtų, suruoštų apie tai iš vieno bandymo
tokai padidintą diagramišką perpiovą kvie spinduliais dangiškosios šviesos, pripildytų spręsti negalima.
čio grūdo; tas pats darkymo būdas yra var gy vyba ir jiega, nesudarkytomis ranka žmo
Stęlypin daleido tūlą
tojamas teipgi sutaisant kitus grndus, pvz. gaus. salias valgis todėl turi būti priimtas
lupimąs ir poliravimas ryžių, neišmaningai ideališka gy vyba žmogaus ir nesugadintas skaitlių didelių dvarų išda
užsimanius priduoti grudai geresnį išveizdį. valgomas nieko daugiau nė nereikalauji.
linti neturintiems žemės kai
Moksliški ištyrimai parodo, kad % virini
Nisi šitie malimo budai sunaikina nuo 50 iki
• 75 nuošimčių organiškų druskų ir padaro ši- mas padaro visišką permainą chemiško su miečiams, bet žemė dvarų
• tas branginamas gamtos dovanas visiškai ne- dėjimo visų maistinių medegų. i Baltyminė gali būt išdalinta tik aplin
. atFakančiomh priderančiai ir gamtiškai mai- rnedega, antai, sukrenka verdant ir tokiu kinių ūkininkams. Pinigai
budu pasidaro nesuvirinama; skorbyliniai gi už žemę turi būt įmokėti į
. tybai.
maistai, priešingai, pasidaro plunksnų? ir viešpatystės kasas, Ar tai
minkšti ir organizmas apsikrauja rnedega, tik nebus priverstina piskopadarančia perviršį nesveikų ir riebių nuo
sėdų audiniuose. Perdidelis karštis vėla la, kadangi kitokios randas
pagimdo visišką išsidėstymą maiŠtresnių su niekur jau negauna.
dėtinių, ypatingai atidalinimą minerališkv
Ant šiaur-vakarinio kampo Halsted ir 33čios ui.
daralų nuo jų organiškųjų junginių. Mine| Maskvoj likosi suarešrališkiejie gaivalai, k. v. geležis, kalkis, ka t uotas senyvas vyriškis, pas
83 pėdas platus, 135 pėdas ilgas.
lis ir k., kurie teip butini padarymui audi kurį rado diktai ezplioduonių ir kaulų, išsiskirsto, gryžta atgal į savo jančių medegų ir ginklų.
Ferpiova kviečio grūdo, padidinta.
fiiąme name talpinsią ,,Lietuvos” redakcija ir spaustuvė. Teipgi Lietu
beorganišką stovį, kokiame jie negali būti
Policija
jau
tikėjosi
suėmusi
vartojamais
metaboliškame
eigyje
kūno
ce

viškas Drapanų Storas po vardu The Bell Clothing Co. Drapanų Storas užims
Kraštinis brukšnis 1 yra sllenos apval* kalas, kuris maisto duoda labai mažai, bet lių. Virinimas musų valgių turi dar vieną svarbų revoliucijonierių, bet
plotą 50x100 pėdų basemehto ir pirmo floro šiaurinės namo pusės. ,,Lietu vos”
•yra reikalingas eigyje gromuliojimo kaipo nepravartumą; žemines medegoa (ypatinga: pasirodė, kad * tai yra vice
spaustuvė
užims 22x83 pėdas 1-moir 2-ro floro užpakalinės namo dalies.
;diduma; klodai 2 ir 3 turi azotinę medegą ir kalkės), esančios vandenyje, vandeniui nu prezidentas rando organizuo
Olševskio offisas užims 30x100 pėdų kampinio offiso pirmo floro ir basemento.
neapseitinas druskas fosforo ir kalio (šarmo, garavus, pasilieka ir vandenį tolydžio da- jamų kovai su revoliucijonieAnt 2 ir 3 floro bus pagyvenimai ant 9 didelių šeimynų, tinkami biznio offisams
pildant,
idant
viralas
nusviltų,
organizmas
tveriančio kaulus ir dantis); 4 ir 5 kloduose
riais juodašimčių kuopos iš
rra
apkraujamas
didele
daugybe
nereikalin

kaipo daktarams, advokatams ir tt. Kampiniame offise bus kuygų štoras ir
randame grūdines medegas, suteikiančias
" >
branduoliui spalvą ir skonį; 6 klodas suside gų medegų, kurios ilgainiui visus organus Tūlos. ' i
banka užkavojimui pinigų (Safety Dėposit Vaults). Banko? boxai bus išranda daugiausiai iš klijo, kuomet 7 turi dau pavojingai apsunkina.
davoti
žmonėms aut užkavojimo pinigų ar kitokių brangenybių. Boxų randa
| Anglijoj susitvėręs buvo
giausiai skorbylo; 8 yra diegu, turinčiu lenIlgą laiką beorganiškosios medegos buvo
$3.00
ant
metų ir augščiaus.
gviai ištirpdomas organiškas druskas, duo laikoma naudingoms kunui ir jos lygšiol dar komitetas tautos reprezen
’
Namas
bus visiškai gatavas gruodžio mėnesyje. Kaštuos $80.000.00, o su
dančias gyvybę ir pirmutinį peną diegimam yra plačiai tebevartojamos sudarant teip va tantų, kuris norėjo siųsti į
žeme $100.000.00. Drapanų Štoras bus gatavas pabaigoje šio mėnesio.
.augalui. Iš pikliavotų miltų dalys 1, 6 ir 8 dinamus patentuotus vaistus. Bet šiolaiki* Maskoliją deputaciją perduo
yra prašalintos, likusios gi yra visiškai nepa- nė fiziologija rodyte parodė, jog beorganė ti d urnos, prezidentui MuromKaip tik namas bus gatavas, tai „Lietuvos” spaustuvė- ir redakcija taps
kaktinomis kaipo maistas.
rnedega negali būti supanašinta ir jog iš da
perkelta
į naują namą. Senasis.,, Lietu vos” namas pasiliks ant išranda voj i mo
Didesnę rūpestį reikia turėti teipgi ga lies ji pasilieka organizme, tramdydama ir cevui pasveikinimą ir simpa
kam kitam.
minant daržoves, kurios vienok geriausiai silpnindama organų gyvastinę veikmę. Krei tijos adresu Anglijos tautų.
Kas jieško geros vietos atidarymui biznio tegul paima „Lietuvos” senąjį
tinka savo prigimtame ir žaliame stovyje. dinės ve nuosėdos kūne yra priežasčia sukie Dabar jis atsisako siųsti depu
namą,
nes
geresnės bizniui vietos niekur kitur negali rasti kaip šitą. Čia eina
Perdaug jas virinant susinaikina geriausi tėjimo sienų arterijinių sudynų kraujo (ar- ta eiJą,/adresas bus Muromcevisokis biznis gerai, todėl kad arti bažnyčios. Jeigu aš per 10 metų padariau
maistiniai gaivalai, ypatingai organiškosios terio8clero8i8‘), ženklas pirmlaikinio nugeni vui perduotas privatiškai. I
čia
pinigus, kodėl tad kitas negali padaryti?
druskos, kadangi šitos sudėtinės chemiškai mo.
Tolesniu parodymu įvykimo visiškų per Mat Ąnglijbš tautos komite
išsidėsto ir pasidaro netikusiomis maitybai.
A. Olševskis ,,Lietuvos” Išleistojas.
Jei jas šutinti tik su mažumu vandens, tai mainų iš priežasties virinimo yra tas, kad jo tas pabugO) kad ant jo ne
prigimtas jų stovis, vertosios maistinės dalys kios sėklos išvirintos nedygsta, jos negali užpykti! Stdlypin arba caras!
daugiau išduoti savo vaisiaus, nes gyvumas
yra daug geriaus užlaikoma.
Mieli broliai, draugysčių liks Jo Mylista vyskupas P. styti programą tos dienos rė| Varšavoj,nuo geležinkelio
J. Muldon. D. D., norėdami dos. Delegatai susirinks 1120
Profesorius W. O. Atvvater, daug paty diego yra sunaikintas.
Kas buvo sakyta apie pasekmes virini stncijor^enkiškiems revoliu- perdėtinlai ir sąnariui. padidinti to garbingo ap- 8o. Leavitt str., P. L. Steponręs su pirkimu ir gaminimu valgio, apšnekė
11 d/Iapkričio (No£) 1906 vaikščiojimo iškilmę, širdin* kaus salėj.
damas pastebėjimus praktiškojo gyvenimo į- mo musų valgių, ypatingai tą galima pritai cijonl$fa'toą pasiseki paimti
kyti
prie
virinimo
pieno,
kuris
nuo
to
darosi
vairiose dalyse šalies, sako, kad maisto spuatėjusį iš ^Vokietijos rando m., L y. nedelioj, pusiau ket gai už kviečiame draugystes,
Su pagarbe. Vardan para*
mažiau suvirinamu dėl sukrekėjimo va
lume (pačėdume) labai tankiai yra' daroma dar
'
virtą (8:30) po pietų, pas brolius sąnarius pribūti kuo pijonų ir komiteto
siuntinį
su
ginklais.
Mat
ketveriopa klaida.
iškinės medegos ir yra teipgi mažiau maitinmus ant Westaide, 143 W. 23
ant tos dieKun. K. Ambrazaitis.
Viena, yra vartojama brangesni valgiai, Igag, nes būtiniausios jo dalys, organiškosios ant stacijos atėjo persirėdę 1 Place, Chicagoj, bus pasven- nišgilmingiaisiai
o
3
ir
valandos,
careiviais
revoliucijonieriai,
yra išsidėstę. Karvės pienas, kuris
kuomet pigesni yra tiek jau maitingi ir juos druskos
'
Talpiname irpaveikšlą mo
galima padaryti beveik tokiais ar lygiai to Šankiausiai užstoja motinos pieną, yra len perdavė stacijos užveidai pa tinimas kampinio akmens Pasitikėdami, jog musų už- kyklos ir bažnyčios. Štai*
kiais gardžiais, kaip ir brangiejie.
Jgviau įveikiamas ne tik karvės pašaro, bet ir dirbtą paliudijimą ir jiems mokyklos ir tuom tarpu baž kvietimą teiksitės priimti,
aplinkybių, kuriose karvė ran geležinkeįįo užveizda išdavė nyčia, statoma ant garbes lauksime jūsų delegatų (mar- kaip jos išrodys:
Antra, valgymas gali būti vienpusiškas tanlygųbei
1
, i
«
Šitai, daugybė galvįjų yra šeriama iš
— šalkų)
—
tuomi, jei imami valgiai atnašiai duoda per- dasi.
'
Vilniaus
siuntinį. Paskui tik pasiro 8v. Mar. Pan.
pribuvimo 6 dieną Platesnis aprašymas pamėtomis
iš
leidyklų
alaus
ir
degtinės,
kaipo
daug azotinių medegų, o perrnažai šiluminių ’
lapkričio, utarninko vakare, tilps vėliau. „
ir pamazgomis surinktomis iš valgyklų ir ki dė, kad ginklus tuos paėmė Aušros Vartų”.
sudėtinių.
lenkiški
revoliucijonieriai,
o
tur
dideliuose
miestuose.
Likučiai
alkoholi

Pašventinimo
apeigas
atant
pusiau astuonių, apsvarTrečia, maisto yra suvartojama daugiau nio rūgimo tikrai yra maistu labai abejotine
rando
kareiviai.
negu reikia; dalis perviršio yra suvalgoma in, kurį g veikiai atsiliepia ant karvės sveika
visuomet su įžeidimu sveikatai; dalis yra iš is ir permaino gerumą pieno tankiai iki to
metama su stalo ir viryklos likučiais.
| Berlyno laikraštis „Politam laipsniui, kad jis, kaipo maistas, yra
Ketvirta, męs skaudžiai nusikalstame su visai netikęs ir kenkiantis. Todėl pasteura- tische Corespondenz” užtikri
savo virimu. Begamindami sau valgius su vimas tokio pieno užmušimui menamų porų na, jog randas rengiasi dadarkome labai daug kuro ir net tąsyk gana nė kiek nepagerina jo gerumo; priešingai, leisti įgabeni mą gyvų kiau
daug valgių išverdame labai blogai.
jienas tampa dar aršesniu dėl augŠČiau jau lių ir galvijų lygiai per ryti
Tikrai labai mažai žmonių težino, kokia minėtų priežasčių.
ni, kaip ir per vakarinį1 Vo
daugybė geriausių maistų dingsta mums beBet klausymas Čion kyla, ar pienas net kietijos rubežių, į Vokietiją,
gaminant sau valgį ir jei tam tikslui rūpe isiškai sveikų karvių yra geistinu maistu
stingai surankiotume žinias, tai skaitlinės žmogui abelnai ir kūdikiui ypatingai? At kadangi mat vietinių galvijų
pasirodytų baisios. Nežiūrint į pastebėtiną sakymas turi būti tvirtas „ne”. Karvės ne užtenka ir mėsos neturtin
nužengimą mokslo per paskutinį šimtmetį, pieną, kaip ir pieną visų kitų žindžių gamta gi žmonės ne gali įpirkti, teip
vidutiniška šeimyninkė rodosi vis sau tuno davė maitinimui jų jaunųjų. Pienas visuo ji brangi dabar.
didžiausioje .nežinystėje sulyg svarbiausių met turi tam tikrą nuošimtį kietų medegų, o
veiksnių, nuo kurių priklauso sveikata ir lai tas apima tik tokius gaivalus ir tokioje at| Vokiškose pietinės Afri
mė gyvenime.
našoje, kokia yra reikalinga padarymui au kos valdybose vokiečiai neį
Čion atsidaro didelis laukas naudingai dinių, kaulų ir yvairių organų šviežiai gi
reformai ir didelis skaitlius misijonierių, kas musio gyvulio. Taigi gamta suruošia jau stengia suvaldyti prieš jų
metas išeinančių svetur rastų puikią progą niems sutvėrimams tik tokį maistą, kokio jie valdžią sukilusių hottentotų.
parodymui savo naudingumo čiapat ant vie reikalauja auginimui ir išsivystymui jų kū Čia vėl buvb kruvini mūšiai
tos bemokinant žmones prastųjų tiesų gam no, kol jie negali apsirūpinti patys apie sa- vokiškos kari u menės su pasi
tos bei hygienos, sako rašėjas šitos knygutės vė. Todėl aišku yra, kad chemiškas sudėji kėlusiais čiabuviais, kuriuose I
mintyje turėdamas amerikiečius.
mas pieno pas įvairias veisles žindžių turi vokiečiai nužudė 18 kareivių
| Paryžiaus
laikraštis
| Caro randas, kadangi už| Ruimuose moterų aug
skirtis teip toli, kaip skiriasi jų autonomi
,,Petit
Pasisien
”
pagarsino
užmuštų.
Kadangi
čia
vo

rubežiuose
pinigų
negauna,
tesnių mokslų instituto, ant
3. Klausymas žalių valgių.
škos ypatybės.
kiškų l^reivįų ne daug, tai žinią gautą iš Konstantinopo* uždengimui iždo neprite Vasiiio salos Peterburge, po
Gamtiškame stovyje pieniškosios gromuPasirenkant ir tiekiant sau valgius, męs
liaus, buk viena iš Turkijos kliaus, rengiasi Maskolijos vi* licija užklupo revoliucijoniegana didelės.
visuomet turime atminti, jog męs niekuomet los karvės, kaip ir visų kitų žindžių yra vei nuo t rotos to#
mi- . ?_________
sultano moterų, kurdė, pašo dūriuose bandyti užtraukti rių susirinkimą. Pėlicija ap
nepagerinsime gamtos ir jog viskas, kas klios tik kolaik dantys jaunųjų nesuauga
mums yra gardu savo prigimtame ir žaliame gana, idant jie galėtų kramtyti kietą maistą. . | Laikraščiai garsina, jog vė Ji I Ęįlvą. Vokiški dak paskolą, arba, geriau sakant, siautė triobą ir suareštavo 60
stovyje, yra geriausiai pritaikyta maitinimui Toliau pieninės gromulos žindamosios karvės bombą dietė Sebastopoliuj į tarai išėmė jam kulką.
jis nori paimti žmonių pini ypatų buvusių susirinkime.
musų kūno. Nors skaniausi žemės produk vėla užtruksta, jei karvė nėra melžiama.
jeneroląIOurftbadze žydelkaigus iŠ užčėdijimo kasų.
Paėmė, kaip sako, svarbius
tai, vaisiai neturi didelės maitybiškos vertės
Gamta patiekė žmogui didelę daugybę tė VinMrovfe*. Jai pasisekė,
|
Esaene,
Vokietijoj,
apsirevoliucijonierių raštus. Po
daugiau sukoncentruotų valgių, bet jie yra toli geresnio maisto įvairiuose produktuose su pagelia (įrangų, ištrukti
vedė savininkė didžiausių
neapsieitinais užlaikymui sveikatos ir gyvy žemės ir laukiamoji motina, prisilaikydama
tam policija darė 4a ug kra
išnagųdą
gaudančių
karei

ant svieto kanuolių dirbtu - | Berlyne, kareiviškos val tų geresnėse miesto dalyse ir
bės ir kiekvienas grašis Išleistas ant vaisių prastos bei spulios valgybos ir kvėpuodama
yra geru įdėliu duodančiu mums didelius da šviežiu grynu oru dieną ir nakčia netik len- vių. Afhnirtflas Skridlov iš vių, Bertha Krupp, su oficie- džios, 10 d. spalių, atliko suareštavo ypač daug studen
linius, dalindamas musų išgalę atstovėti li gviai gimdys, bet teipgi turės ganėtiną tvin- leido proklamaciją, kurioje rų Gustavu Bohlen. Yra lenktynes orlaivių su auto tų.
gai.
kimą sveiko pieno, kuriam niekaip neprilygs uždraudžia gyventojams ne
mobiliais. Lenktynėse daly
Vaisiai naudojasi liuosa ir tolydine pa jokia priemoniškas maistas. Aišku yra la šioti ginklus. Kas to nepa
svieto jaunamartė: turtas jos vavo 4 paprasti balionai ir
kaita įtekmių šviesos, šilumos bei oro, su ku bai, kad kūdikiui kietą valgį reikia duoti
| Varšavoj, ant priemies
klausys,
tų
turtus
žada
kon

siekia 100 milijonų dolia- penki automobiliai. Vieną
riomis persiduoda elektriškosios pajiegos tuojaus, kaip jo dantys ir seilinčs gromulos
baloną , ,Lerche’’ pralenkė čio Praga, policija užtiko
rių.
saulės, daugiau negu kiti paoduktai žemės. išsivysto pakaktinai,4 kad priderančiai su fiskuoti.
automobilius, kiti atkako į ginklų krautuvę. Ginklai
Tokiu budu gyvybinė pajiega susikrauja ■kramtyti. Pienas tankiai yra patariamas
buvo iš rando krautuvių pa
vaisiuose augščiausiame laiganyje ir nors suaugusiems,
i
suliesėjus jų kraujui; bet kaip
paskirtą vietą greičiau.
| God Roy upėj, netoli
|
Jeneral-gubernat
orius
už

vogti, juos mat kazokai par-~
mę« šitos lepios pajiegos negalime sučiupti ir daugumas skystų valgių, viralų ir tt. jis
Jt. Johns, paskendo žvejų draudė Lodziaus fabrikų sa
ar susekti su chemiška analyza, bet męs ga- ]padaro kraują dar daugiau vandeniuotu.
davė revoliucijonieriams.
aivas „Juįia”. Prie to pen vininkams mokėti algas sulime jausti gaivingą įtekmę visame savo orI.Vengrijos sostapilėj, Peszki žvejai prigėrė. Prapuolė Streikavusiems darbininkams;
g inizine.
te,
suštraikavo duonkepiai.
| Holandijoj, miestuos
Profesorius Jaąues Loeb, savo paskuti
aivas ,,Helena”, su kuriuom mokanti algas basę nubausti
(Toliaus boa.)
Prie
Streiko pristojo 2000 Bloetėbdaat ir Oranjevoud
niame fiziologiškame tardyme teipgi atėjo
nežinia, kas atsitiko.
3000 rubl. bauda.
darbininkų.
apsireiškė cholera.

A. Olševskio Naujas Namas

r
| Mieste Ufoj policija
stengėsi suimti vieną Syenskio dirbtuvių darbininką,bet
kiti darbininkai nenorėjo
duoti, apsiautė policistus.
Užgimė mušis, kuriame tapo
daug žmonių sužeista. Pa.
gelbon policijai pasiskubino
kareiviai ir darbininkus per
galėjo.

1

kiekvienas stengiasi kuolabiausiai pagelbėti. Kiekvie
nas stengiasi kaip-nora suma
žinti kančias sergančio ir
ant galo pataria vieną ar ki
tą vaistą. Tamista skubinie
si aptieken ir atgal, pats
kankinamas netikrumo, ar
pirktas vaistas atneš pagei
daujamą vaisių ar-ne. To
kiame atsitikime yra tiktai
vienas paveizdas kur perka
mi vaistai visada .atneša lau
kiamą vaisių, taigi, perkant
vaistus nėra jokios abejonės
apie vaistų, .gerumą ir tas
y**

Lietuviškas Drapanų
Storas

TheBellClothiDg

Psjlesskau Antano6*ln9t2do, gyvenu
sio Pfttstooe.
Jis pehr.ar kss kitas
teiksis duosi žinia adresu:
Antanas ŠdinkaiU*
818 Ist avė.
garnegte. Pa.
Pajiesskau savo Srsogo^ Jurgio Janutavicslau*, Suvalkų ,gub- Kalvarijos
pav., Kirsnos gmino,'Delnteklu kaimo.
Gyveno 8L Louls, ty. -Jlt pats ar kas
kitas teiksis duoti žŲuaadjmsu:

Atsidarys pabaigoje šio
mėnesio. Iki atidarymui ak
cijas dar galima gauti pirkti
7/ Chlcago, Dl.
po » $10.00. Po atidarymui 618 80. Unkm s*.
akcijos bus brangesnės, tai Pajiesskau Antano UeraJcsto: pirmiau
yra po $15.00. Todėl kurie gyveno 228 Wood* Run avę4 Alleghany,
Pa.; tapo sunkiai sužeista*. Teipgi pamislijate prie lietuviško Sto jiesikau Magdeleno* Czepeicaiute*, po
ro prigulėti, tai pasiskubin vyru NarijaueldeDe,L kaimo ir gmlno
SenaplįMpar. Teipgi p*j tesa
kite akcijas nusipirkti kol Ssunsku,
kau savo draugu, Petro Matuzo, kaimo
yra dar gaunamos po $10.00. Vaigurlazkiu, Viaco ir Motiejau* Glodu,
Akcijas galite užsirašyti pas Pranclszksus Bteulsndžhino, 1 "risi trys
Plokszcziu kaimo ir parapijos, Suvalkų
štoro direktorių. Kazimierą gub. Beta kun. jono Kudlrjąoa, kuri*
Službtskę, kuris turi savo pirm 8 metu' buvo* Flokszeziuose.
patys ar kas kitas teiksis duoti žinta
valandas ,,Lietu vos” redakci Jie
adresu:
J. Jandszkevlesius7
joje ketvergąi s nuo 6 iki 9r Bayoune, N. J.
vakarais ir nedalioms nuo 9 75 E. 22nd st.
Pajiesskau savo tikro brolio Jono Blaiki 12 rytais.

Laivu Kalendorius
šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia j
tčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivų gauti ir kiek visa
•
kelionė kaštuos.

$ Netoli Epernon, Prancū
zijoj, užbėgo ant stovinčio
. prie stacijos pasažierinio truai ŠifkčrtS kaitao)*
, kio lokomotyvą ir sudaužė
■°*t
Portu
kelis trūkio vagonus. Prie
Diena iųiauValanda
■' Kompanijos vardai
LAIVO VARDAS
Tilžę |K»6tiu«to 9 pasažieriai likosi 'užmuš
nus
ti; 19 "gi tapo sunkiai sužei- koniškasis Eliksyrai Karčio
ABABKJ................... .
White8tar
Boston Mas*. '
Spalio
25 4.30 žak.
36.65 36.70
AMERICA............................ Hamburg American
New York
12 diena 10 37.80 37.95
jo Vyno./ ’ ’ Vaistas geibia
BLUECHER..,..'..............
Lapkričio 1
8
10
37.80 37.95
ryto
B ARBARO6SA...
North German Lloyd
' 4
23 10
10 38.15 38.20
kiekvieną nesveikumą skil
BREMEN..................
..
28 10
n 38.15
| Maskoliški demokratai vio ir žarnų. Vaistas sutei
BRE8LAU............................
Spalinio 25 10 "
13 36.65 36.70
BALTIC................................ WhHa Star
New
York
„
24 10.30 ryto 7 41.80 41.95
užbaigė savo kongresą ir iš kia nevien pagelbą, bet teip
CELTIO................................
Lapkričfb 2
6
7 41.80 41.95
CYMRIC../.-...........
Boston’ Maas.
ževieziaus, Kauno gub » Sala uitu pa v.,
siskirstė.
Užgirtas likosi gi išgydo ligonį visiškai; vai
- „ * 20
37.80 37.95
CEDRIC................................
New York
7 41.80 4L95
Passuszuvos para p., Dužnagiu sodžiau*.
.
..
21
-8 M
vienbalsiai nupeikimas Sto- stas suteikia sveiką apetitą, „LIETUVO8 ŪKININKAS** Iszvažiavo isz Phlladelphijoe ant fano a. CARMANIA......... . .............. Cunard
7 41.80 41.95
10 „
CARONIA..........j................
7 41.80 41.95
„
6
9 ..
lypfno politikos ir visų jo reguliuoja žarnų veikimą ir Lietuviu Demokratu Partijos Lai k n si Jis pats ar kas Įeitas teiksis duoti ži CAMPANIA........ ...............
' 10 12 diena 7 43.80 43.95
DOMINION
........
r.
..............
nia
adresu:
Dominion
Spalio
27
Montreal
Que.
10
36.65 86.70
7vakaro
žiaurių padavadijimų, kariš sudrutiua gromuliavimo or tis skiriama* Lietuvos darbo žmonėms.
EMPRESS OF IRELAND., Cansdian Pacific R.
Lapkričio 2
3 diena 6 37.90 37.05
Viktorija Blsževicziute
EMPRE^ OF BRITAIN...
kų sudų ir kitokių jo sudru- ganus. Padarant gromulia- Iszein* du kartus per aaraite iss Vii 320 Whsrton st.
0
8
ryto
37.90
„
Ifr
37.95
Philadelphia, Pa
ETRURIA............................ Cunard
niaus, Lietuvoj.
New York
Spalio
20
8 41.80 41,95
7 „
tinimo caro valdžios įnagių. , v imą atsakančiu, gema nau Jame telpa teisingos žinios isz visos Pajiesskau savo tikru broliu Stanislo FRIE8LAND........................ American
Philadelphia Pa.
„ 27 10 „
8 36.65 36.70 /
FINLAND.................... .
Red Star
New York
8 39.80 39.95
„
27 12 diena
Lietuvos ir kitu krssstu svieto. Lietuvoj vo, Petro, ir Motiejaus Lembnosiu
FRIEDRICH d. GROBS E.. North German Lloyd
Lapkričio 22 10 ryto
10 38.15 38.30
jas, grynas kraujas, gema metu preke $1.80; Amerikoje $2.00 Kauno
HAVERFORD..................... American
gub., Raseinių pavieto, NemokssPhiladelphia Pa.
9
| Hongkongo porte sudegė
36.65 36.70
„ 24 10 ..
IVERNIA.........................
Cunard
Boston Mass.
nauja pajiega raumenyse ir Kam yra miela prigimta ssalis tėvynė- czlu parapijos, Silliu sodžiaus. Pirma KRONPRINZ
Spalio
30
9 36.30 36.45
8 ryto
WILHELM. North German Lloyd New York
angliškas garlaivys. „Han7 44.15 44.20
„ 27 12
Lietuva, tai uislrazykit minėtąjį lalk- gyveno Bostone, Mass. Ji* patys ar kas.
KAIBERWIL. d GROBS E.
nervuoeo, teipgi veiklumas raszti, o žinoeit kas ten dedasi dabarti kitas taikais duoti žinia adresu:
Lapkričio 6 10
’ 7 44.15 44.20
kow”. Ant jo buvo 2000
KAISER WILHELM II....
7 44.15 44.20 „ 13
1 diena
smegenų ir raudonumas vei niame revoliucijos laike. Vienas num.
Jonas Lembuit*
KROONLAND.................. Red Star
8 39.80 39.95
„
21
9 ryto
chiniečių, iš jų keli šimtai
KAISER.
AUG.
VICTORIA
ant
pamatymo
5
centai
Adresas:
Hamburg
American
4709
Melrose
st
(Fra)
Philadelphia,
Pa.
Lapkričio 8
10 37.80 37.95
9 „
do. Sveikiems sudrutys vai
LAKECHAMPLAIN
..........
Montreal
Que.
Spalio
29
9
sudegė, daug nuo degančio
36.65 36.70
M. J. Damijonaitis,
7 M
........................
stas jų kūną ir pagimdys nau 3120 S.Halsted st., Chlcaffo, III. Pajiesskau sayo pusbroliu Antino ir LAKEERIE
Lapkričio 10
y 36.65 36.70
7 „
LUCANLA............................ Cunard
laivo nušoko į jūres ir prigė
New York
Franolazkaus Savickiu. Paeina iss Kau
Spalio
27 12 diena
9 43.80 43.95
MAIN..................................... North German Lloyd Baltimore Md.
ją pajiegą * ir ambiciją.
Lapkričio 24 10 ryto
13 38.15 38.20
no gub., Bzisullu pav. Nirtalcsiu so
rė.
MAJESTIC........................... VVhite Star
New York
*81 10 ,.
7 43 JO 43.95
džiaus, Szlaulenu parapijos. Pirmiau
Gaunamas aptiekose, arba
MERION............................
American
/
Philadelphia Pa.
10 10 ,,
9 36.65 36.70
NECKAR.............................. North German Lloyd Baltimore Md.
gyveno
apie
Ellsabetb,
N.
J.
Ji*
patys
21
2vakaro 14 36.65 36.70
NEW YORK
............... American
| Vengrijos politiškos par pas patį fabrikantą Juozapą
New York
Spalio
ar ka* kita* talkai* duoti žlne adresu:
25
7 43.80 43.95
9
ryto
NORDLAND.......................
Philadelphia Pa.
Gruodžio 1 10 „
9 36.65 36.70
Juozapa* Savickis
OTTAWA...«...................... Dominion
tijos pareikalavo prašalinimo Trinerį, 799 S. Ashland av.,
Montreal Que.
Spalio
• 20
10 36.65 36.70
7 „
__
158 Relsey st.
New Britain, Conn.
OCEANIC........................
Chicago,
III.
Wbite
Star
New York
Lapkričio 7
9 ryto
7 43.80 43.95
Apvaiksaiojlmas ir Balins.
nuo vietos Vengrijos ir Au
PHILADELPHIA.. .......... American
7 43.80 43.95
„ 3
» ,i '
Pajiesskau apsivedlmui mergino* lie
PENNSYLVANIA
.............
Chlcago,
III.
Draugyste
Slmano
Dau

Hamburg
American
14 37.80 37.95
„
17
5 „
strijos užrubežinių dalykų Nušvito mano akys ir šir kanto, parengia 13ta metini apvai kas tuvaites, be skirt u un<: tikėjimo, nuo 20 PATRICIA.....................
SpaMnio 20 6.30..
37.80 37.95
14
RHEIN.......................
' North Gerumu Lloyd Baltimore Md.
dis linksmai. .
Lapkričio 26
ininiąjerio, lenko grafo Golu2 vakaro 14 36.65 36.70
elioj ims atmlnczial L. I. SIMANO Iki 80 metu senumo. Megsiancsios lai
8AKONIA
.......................
Cunard
Boston M&ss.
9 36.30 36.45
7 ryto
ir skaitymą, ne fanatikes. Esu 28
.. 13
8AINT LOUIS................... . American
chowskio.
New York
Perkentėjau neišpasakytą DAUKANTO gimimo dienos, ne sve
.,
27 9 vakaro 8 43.80 43.95
SOUTH WARK........... .
dalioj, 28 d. spalio, 1904 an. Freihelt metu senumo, karsstak socijalUtas, dar
Dominion
Montreal Que.
Lapkričio 3 7 „
10 36.65 36.70
vidurių skaudėjimą, sunkų Turner saloje 8417 So. Halated Uraet bininku draugas. Rrasau atsissauktl, TEUTONIC....................... White Star
New York
.. 14 10 ryto
8 43.80 43 95
UMBRIA...;
...............
Cunard
per
lai*zka
arba
ypat
inkai
Adresu
;
Lapkričio
3
| Meksike, pietinėj dalyj dusulingą kosulį, jog beko- tarp 84 Ir 35 gatvių. Salo bu atidaryta
8 41.80 41.95
7 „
VADERLAND
...........
.
Red
Star
,,
20
7.30..
8 39.80 39.95
WE8TERLAND................... American
šteto Julises, užgimė, dideli siant akys žaliavo ir į galvą Beria vai. po pietų, prakalbos bei ap- 92 Bheidon st.P. V. Z. Mainlerls
Philadelphia Pa.
10 „
9 36 65 36.70
..
3
j* Rattford, Conr.
ZEELAND
...............
..
Red Star
prasidės pusiau ketvirta
Kew York
8 39.80
„
7 3.30..
tvanai, kuriuose pražuvo 128 kaip varpais, rodos, mušė vaikszcsiojlmis
valanda.
Pajieazkau savo dftoigu "'Antano Koržmones. Tvanai nunešė daug skauduliai, aštrus skausmin Visu* broliu* lietuviu* ir lietu vaitas žinskio, ir Juoeapo D^žngi^abu Kauno
kvieesiame atsilankyti virsi- gub., pirmutiniu Szisujiu pavieto, Triša
triobų ir galvijų; kaip ko gi diegliai kaip elektriką po szirdingai
m t notos salėjo ir ant paskirto laiko pasi kiu miestelio, antras ’Vegi/A? dvaro, Pa
kiose ^vietose ant lauku yra visą kūną varstė, nusilpnėji klausyti prakalbu, dainų, dekliamaciju pile* parapijos, Kauuel paristo
ant 60 pėdų giliai vandens. mas ant pajiegų tiesiog mane ir mušiko*. Grajy* lietuviuką orche JI* patys arkas kitsą.teikf|ąduoU žinia
stra po vadovyste J, Maoevicsiaus.
adresu:
į desperaciją stūmė ir teip Polam bu* gražu* bailu* ir prie gero*
Konstantinas Tčmkevicsta
| Italijoj pasimirė garsi per tris metus kankino toje muziko* visi jauni Ir ton! galėsime pasi P. O. Box 686, j
Virš parodytos prekis yra o t vandenį ir Prusą geležinkelį, be Amerikos geležinkelio. Žemiau parocmoearille, Pa.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:
sukti
ir
suvisais
smagiai
pasiltaksmytl.
savo laike tragedijų lošėja, sunki liga, rodos mano gyva
j1
1 " UM 1 'fui! aut"J|ut 1
Draugystes Slmano Daukanto ►
.
Ppnessame
savo
skaĮtvtojami-,^
Cbicagos į New Yorką.................................. $16.00
Adelaida Ristori. Ji važinė stį, kuris kaip 'ant plauko
Komitetas.
czienaltinia Mukoltjob toukulius peni„
„Bostoną........................................ $16.00
jo po visą svietą, buvo ir kabojo, tai jau būt geriaus
krunate
in
kita
vieta.
Pirmi
buvo
jo
Lietuvisikas Teatras.
,,
„ Philadelphią.................................$15.50
Amerikoj. Minėta tragike numirusiam, ue kaip toks Passalc, N. J. Dr-ste ssv. Jurgio pa offisas M Fifth are., o dabar 51 Lin
■
/
>,
„ Baltimorą............................. ....$15.00
coln
Perk
Bouleyard.
Turinti
kokiu*
rengė su pagalba liuosnoriu mylėtoju
turėjo 85 metus.
„
„ Montreal....................................... $15.00
mano sunkus sergančio gy dramų ratelio balių, ant kurio bu* per nors reikalus stf jnom kreipkite* pa* j
J
venimas. Nois daugybes gy statoma drama „Issgama" Ir komedija po nauju adresu.
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
„Lietuvos" Issleistuve.
| Maskoliškas ministerių dytojų perleidau, kurių pri „Žile galvon—velnias vuodegon". Taip
Cbicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
padainuos choras isz Psterson, N. J.
perdėtinis Stolypin vėl rado rašytus receptus ir pačių gi
1
'
11 ' D
■
11
Iš Cbicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
tsutiszks* daina*. Pokllls atsibus Bu '
ant savo stalo laišku, kuria duotus vaistus vartojau, o bėtoje, 27 d. spalio, 1906, svetainėje po Ant pardavimo geri vargonai.
na 3 vai. po pietų.
Vargonai labai geri, parsiduoda už
me jį gazdina nužudymu. kožnas vis kitokią ligą išras nr. 162 First st, Paisai o, N. J. Prasi 910.00.
*
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau
Norinti pirkt tegul ataissaukia
dės 6 vai. vakašs. Inženga 25c. Už
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
Kas laišku padėjo, nežinia. damas kitaip gydė ir nieko prašome visus-lietuviu* ir lietuvaites adresu.
>
8312 So. Halsted st. 3rd floor isz pryčios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
ne tik pagelbėjo, bet vis ny- aut tu issktlmiuį atsilankyti.
szakio arba in „Lietuvos" redakcija.
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.
.
P. Norkus, sekr.
| Mieste Cienfuegos, ant
kau ir nykau, o jau apie vi
Iss priežasties nesveikatos arslpduoda
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:
Kubos, apsireiškė geltonasis
Bailiu.
pigiai du nauji mediniai namai su lo
sokius balsam us, vynus nėra
drugys, pertai amerikoniški
Beltzer City, Pa. Citizen’* Kliuba* tais už 99000. Del artesyio dasižinokite
ką nė kalbėt, nes per šešis laikys
A. OLSZEWSKĮ .
savo pirma bailu 1 d. ispkricslo, adresu:
jurininkai ištraukė iš mie
St. Radievicse
mėnesius gėriau, kurie pas- 1906, P. 6im*Daric*iau* salėja Prasidės
sto.
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III.
Chlcago. Dl.
kutinias pajiegas atimdami, 10 vai. ryto. leženg* dykai. Grsjys 4634 8o. Paulina st,
lietuviuką muzika.
Prašome visu*
I*z
priežasties
ligos
parsiduoda
pigia
kaip žuvį vanduo išplovė.
Kas nori važiuoti į Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
lietuyiu* ir lietuvaite* ant jo atsilanky groaerno ir bucam ne, senei apgyventoje
| Havanoj, ant salos Ku
Visokiems apgarsinimams ti.
vietoje ir turinti daug goru koštu n ori u.
laike greitą ir gerą laivą.
bos, apsireiškė geltonasis
Komitetas.
A tai Beaukite |
laikraščiuose ir juokiam dak>
drugys: į 48 valandas buvo
728 Ganai st. Chlcago, UI.
Didelis Balius.
tarui koks jis nebūtų nors ir
So. Chlcago, III. Draugyste 8sv. Iričia 5 apsirgimai.
Isz priežasties ligos parsiduoda labai
Reikalinga Moteriuke.
Aukos reikalams revollucijluio
geriausias profesorius ar spe- dorlau* turės pirma dideli balių, neda pigiai didele Groserne ir bucseroe, senei
E. DEUTSCH
judėjimo Maskoljjąj.
Pajieiskau
nsszlea
moteriukes,
kuri
cijalistas netikėjau, laikyda lioj, 28 d. spalio, 1906, Templių saloje, apgyventoje vietoje ir su daug koštu me galėtu prižiūrėti valku*, taipgi apžiūrė
pardavėjas
| Mieste Šušoj, ant - Kau
AUKO3 „LIETUVOS" REDAKCIJON
ant kampo 88 gatves ir Commercial avė. rtu. Bisni* gerai iszdirbta*. Dasižino.
mas be vertės.
ti tzeimynisskus darbus. Gali turėti
ATĖJUSIOS.
Naujausios
ruszies apautuvu.
Prasidės
5
vai.
vakaro.
Inženga
porai
kitę
„Lietuvos"
redakcijoje.
kazo, armėnų bažnyčioj užti
taipgi ir savo valkus. Atsissauktl ant
Bet kartą susitikus kaimy 25c. Užprašomo visus aplinkinius lie
2969 Archer »▼. Chlcago.
W*terbury, Oonn.
J. Žukauską*
adreso:
ko bombų ir ginklų krautu ną — Juozą Pažeriatską, jis tuvius kuoskaltlingiauslai ant jo atsi
Pigiai geras lotas.
81 .C0; 8. Priceviczia, J. Daugėla, 8. J eMusu vaitbine žyme gvarantuoja už
Vincas Vsbslaviczia
vę. Suareštavo daug armelankytu
ru laitu, J. Marcinkevicsia po 50c; M. gryna, gera ta vora, už gera darbi ir n nu
Geras
lotas
ant
Auburn
av„
vertas
90
North
5th
st.
Brooklyn,
N.
Y.
mane prigaudė kad atsišauk
Dr-te 8sv. Izidoriau.
Kirminaltis, J. 8zi maltuos*. V. Prlce- jausiu* bei gaažisusiu* s tylius. Brite
91000 parsiduoda ui 9700. Ant salios
niečių kunigų.
čiau aprašydamas ligą per
Reikalaujame 500 darbininku in Ml- viesia, V. Daugelleoe po 25c; P. La* teipgi patikrina ir dideli* skaitlius mu
ulyczlos moka Ui lotus po 91000 ir po
daugiau. Namai oria pastatyti niekada ohigano miszkus, mokestis nuo 828 iki dauskaite, A. Maconite po 15e; O. Ra- su pirkėju. Vieeas užsisakymas iss mu
| Chinuose likosi išduotos laišką į New Yorko Dr. Col
PaJlMikefiinaf.
tussti. Bandos atnešu nuo 10 935 ant menesiu ir pragyvenimas, pas manauckiute 10c. Viso 94.40. Skirti su dirbtuves parodys Tatnistai, kad mes
tiesos, sulyg kurių po 10 me line Medikališką Institutą, Pajiesskau savo draugu, Jono ir Ado nestovi
Iki 15 procento. Pirk salta lota, pasta kolinsime ant keliones iss Chlcagoe; 1000 L. 8. D. P.
.tikrai isstesiame ka prižadame spiego
tų nevalia bus Chinuose rū nes ir jam tonais išgydė nors mo Baltusskiu, Suvaiko gub., Senspiles tyk narna ir imk pinigus už randas, kaip vyru ir amatininku in Kalifornijos val
rus czeveryku*. Mes duodame F i*h
Scranton,
Pa.
A.
Juocziun&s,
J.
Oripav., apie devyni metai kaip Ameriko ui aukse. Daslžinok .^Lietuvos" redaki stija, didele* mokesty*, kelione iss Chl
kyti opium.
binai po 91.00; M. Spūdis, M. Grudi*, J. Treding steni pas.
kitokią ligą, bet sirgus per je. gyveno pirmiau Cbioago, III. djoj.
cago* 938; 2000 dsrbininku prie geležin
Januzaucku, K. Gudaiti* po 50c;.J.
(2-XT)
metus, ką kiti daktarai nega Jie patys ar kas kitas teiksi* duoti žinia
kelio darbu Washiogtouo valstijoje mo
Juocsfunaa. J. Grudzinskas, M. Bpudiekesti*
nuo
99.25
iki
83.00
ant
dienos,
ke

Parsl<luo<la Karma.
lėjo išgydyti, Col Ii n so Insti
:: UN1-VER-SAL GYDUOLES::
lione issbhicsgo* 812; teipgi reikalau ne, M. Oiplijsuckas, J. Vanagaiti*, K.
Ant Ukialts
Parduodu savo 2 a0u didele farma.
Krauczunas, P. Olplijaackas, J. VltsVisi žmonės užsitiki mum* ir musų
tute išgydė, o kad Juozelio 1525 Hamiltan avė.
Cleveland, O.
jame moterų ir merginu prie visokiu
gyduolėms, kuriem*duodame teisincziuiis, J. Juodeszka, J. Makauokas, J.
Ant fermos yra triobi žu' 9-vumais. 10
užsiėmimu
šiltame
mieste.
Lietuviszrodos
paklausiau,
tai
atsi

Pajiesskau savo brolio Jono Andriu- minėtu iki karu. 49.OO įmokėti Ir
Reikalingas prie „Lietuvos”
Matusavicziu* po 25c. Smulkesniu su giausif rodf per laišku dykai.
Kaip ilsMvtf Ruptura, Akių liga,
Vltklszkiu kaimo, Suvalkų gu 9900 Mortgage ant 5%. Farma Hunllog. kas agentas; ateik tuojaue arba rašyk, ku tapo surinkta 27c; tai uito labo su
spaustuvės geras raštininkas šaukus nors ne prašiau, bet uio,
Galvos liga, Slinkimą plaukųtr Pliki
indedamss už 80 paestine štampą atsa
bernijoj. Pirmiau* gyveno Federal, Pa. ton L. I. Atslssauktrpas
rinkta
97
02.
PrtaiuMta
„Ustavoi"
remą,
Pučkus. Saulės įdegimą. Dedervi
kymui. Adresas:
gerai mokantis versti iš an paminėtas viršui Institutas Ji* pats ar kas kita* teiksi* duoti žinią
P. L KoUak^i
dakoijon 96.92.
nei, Niežus ir lytiškąjį brada. Gyduo
J.
Luoas,
les nuo dantų geriausios už 20c. Nu* kė
gliškos į lietuvišką ir lenkiš kurio apgarsinimas Ir šitam adresu:
159 CHaton avė.
f Mpspeth, L. I. 866 MUvraukee avė.,
Chieago, Dl.
lų užtrinų tik 10c. Męs turimeapiepuMagde Andnussiute
laikraštyje
yra,
atsiuntė
kaip
aę milijono laiškų su padėkavonėmis
ką kalbas.
Parduodu Bil^l.
781 W. Lezlngton st.
Baltimore, Md.
Marija Dowiatt lietuviu Daktaras
Vieninteli* lietuviu kalboje satyros ir nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
sakė dėl mano ligos. Po iš Pajieukau savo draugo Fragciaakaus Didele, graži, szvagoj gplinkej be Kauno gub., Bziauliu pavieto. 723 W. juoku
pas mus: J. ■. BRUNOZA C®.,
{laikrašti*.
Iszeina menesiais,
Knygų perkupčiams.
rista tirsz- 18th st. Telefonas Caual 1208. Telefo gražiais paveikslėliais pspuoestas. Pir 996-998 BreaAny,
. Brooklyn, N.Y.
tyrimui per profesorių ir ki Tautkevicsiaus, Kauno gub., Raseinių kerota. Biznis gerai 1
nas Ganai 7082. Telefonuot galima Ik mame Nr. tilpo (šiokie straipsneliai:
,, Lietuvos” išleistuvė ren tą specijalistą daktarą šutai- ipav., Paasiles per., Karkllenu miestelio. tai apgyventa lietuvi!
delta, ksa g0vaU|ski reikalai kiekvieno* aptieko*. Pagnžo Ohicagon 1. Nuo issieistuves, 2. Kas tai yra pikNaujos Fortepijonu Natos.
gia spaudon naują kalendo aytus vaistus ir vartojant, tai Jis pate ar ka* kitas teiksis duoti žlne duodu
privertė. Didžiausiai daigiausiai isz- ir pradėjo gydyme ligoniu kaippimlau esterius? 3. Lietuvos dirvonuose, 4.
LietuviuHymns* Žodžiai ir melioadresu:
rių 1907 metams. Kalendo niekad nebūčiau pats netikė
varanti duonos keptuve; per hedeita iss- aut seno adreso.
Vladislovas Belskis
Basrtu kratinys, 6. Kunigai seseris dija V. Kudirkos. Fortepijonui ptfrao•ze A. Ka cianov skis, Ryrojs, 1006.-80c
Harrisburg, III. naudoja 50 baesku 'HUtuPlAtaissaukit
„inkiiria", A Ponas ir ubagas (eiles), 7.
riaus šventės bus sutaisytos jęs, kad į pusketvirtos nedė 1Bos 18
i n trumpa laika adrem; jį. f
Ir
stebuklingumas
neamžinas,
8.
.Nau

pagal Suvalkų gubernijos lies pasilikau sveikas kaip Pajieezkau savo szvogerio Juozo LupJ. Ooriiky .
Brangus lietuviai ir lietuvaites, bro ja* lietuviu greitakalbis, 9. Caro malone
Kauno gub., Raseinių pav, 1820 80. Front st.
'‘Phim&elphia, Pa.
būdą.
Todėl knygų per naujai atgimęs, per tai mano szalczio,
;Eržvilko valscziaus, Neriu kaimo. Apie
liai ir seserys, seni ir jauni, dideli ir ma kankiniams, 10. Ik Amerikos pudimu,
ku pčiai, kurie reikalaus šitų akys nušvito ir širdis pasili- 61 metai kaip Amerikoje. Ji* pate ar
ži. Atsitiko man didele nelaime, nes 1L Ik istorijos, etc. etc. — Preke „Dil
Reikalauja 50 merginu prie sijonu ir pamoeziau daugiau negu 18 doleriu pas geliu", metams — 91.00; pusmeesiui —
kalendorių ant pardavimo te ko linksma, o už išgydymą kas kita* teiksis duoti žinia adresu:
angliškos kalbos
ploezcziu darbo (Skirt ant Cloak). Dar Ssv. Jurgio bažnyczia. Radėjo meldžiu 50c. Issleistuve labai kytectia „Dilge?
Hirosima* Macijevekis
gul tuojaus parašo mums Dr. Gailins Medical Ihstitu- Box
Grand Works, Iii. ba* ant viso meto. Mokesti* nuo san- nuolankiai man pinigus perduoti už ka les" užsirazy ti metams, o redakcija jo
i 175
Su
ištarimu
kiekvieno angliško žo
kiu budu neprižada, kad skaitytoju neduosiu gera atlyginimk.
kiek jų reikalaus, kad męs tui tūkstančius siunčiu padė- L Pajiesskau savo giminaiosiu Ignaco vaioaiu arba nuo ■ tuklu..
džio lietuviškai kaipo tai: beast (byst),
dilgy*.
Adrisas
labai
aisskus;
Dilgeles
Siena Pi kelione
«
, Independent Skirt Faotory
žvėris; eight (eit) aštuoni; eye (ai) aki*
Frano Pilvelto ir Frano Nauja
žinotume kiek jų padaryti. kavonių ir dabar persitikri- Saukta,
i
Chlcago, II). 1418 So. 2ad st. Philadelphia, Pa.
232 W. Congress st. Chtoago, Dl. 8850 So Kedzie avė.
ir tt. 174 pualapiij. su pri*iuntimu81.20
lio, paeina ies Szvenežeriu parapijos.
Perkupčiai šiuos kalendorius nau, tik Dr. Collini Institu- 'Franas Naujalis buvo pirma Athens, Reikalauja mebliu apmuninetoju ir
lOOOOO Naujausio Išdirbinio
Skaitykite atidžiai.
Naujas Budas ilsimekiaiino gražiai HetovBka
gaus už numažintą prekę.
dirbėju (Upholstete and Oouob
1
Pram
t,kad iszradau veista nuo susito apgarsinimas tai yra tei- iIU., Bos 225, paskui susirgo Ir buvo B- sofų
rašyti,
Parsiduoda tuzinas po 25c. Už 61.00
,, Lietu vos” Išleistuvė.
Taipgi pajiesskau savo makers), teipgi reikalauja Jaunu vaiki •zlspinžmo lovoje. Issgydsu kiekviena 6 tuzinai. Popier.s yra tautisskos, mei- be pageltos mokintojau*, 24 puslapiai,
singiausias, ką ir patvirtinu, gonbutyje.
i
Jobe Dedielio, Ki beiki u kai nu norineziu mokintis amate mebllu-ap- •t*:»zi<Eh>i. Vaisto preke 91 50. Asz liszkos, tikejimisskos, aaUlikejimiszkos, su prisiuntimu..................................... lOc.
Su guodone
1szvogerio
mo, Virbaliu parapijos. Jie patys ar mu*zitr.o. les pradžios vaikinams mo-^ prižadu kiekviena iszgydyti iu 2 dieni. socljalistiszkos ir rgvoliucijonieriszkos.
Kankinanti nežinia. ~
Pinigus reik tilpti „Money Orderiu”
Jieszkau pardavėju po visus miestus ir
Mr. E. Mikolauškas,
kęsti* 85.00 ant sau vaite*. 9 vai. darbo. Adresuokite:
kas kitas teikei* duoti žine adresu:
ant šio adreso:
duodu gera uždarbi :
Atsitikime susirgimo koP. O. Bok 202,
Hafner Furniture Co.
J. M. Laukaitis
George Gutauskas
P. Mlkoiainis,
7
F. Mllaszevsky
2620 Dearboa st.
Chlcago, III 901 W.
iter st.
Shenandoah, PaJ 25 W. 2od st.
Rhone, Pa., Lūs. Co.
Mountain Iron.Minn.
Iton, Mas*. Box 10,
Sta. D.
New ¥ork>
kio-nors šeimynos sąnario,

Drangystin Reikalai.

JĮ
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APGARSINIMAI

I

j

■įt":

■r,

EIKITE PAS D R. B MJROSS

su SAVO NESVEIKUMAIS

asirodavyk su.Lietuviszki
..........pas............

Cliicago Metai fJiuic

NEGU

344 So. State St., Chicago, UI.

BANKOJE!

k^au^Jz^nuSviima, paslaptingas liga* kaipo tai: Aankerj, syfilĮ ir

tori nors vieną i* virt
B M. Roaa, kuri* yra

GYVENK VIENOJE IR ISZRANDAV0K ANTRA.
Ui *2.500 lkt«3.5OO-g*n pirkti vl«n* isi

50 Nauju Dviem Auksztah Namu.

DR. B. M. ROSS «

Arti Western Electric Co., Sears Roebuck Co., Nationsl Melleable Castings
Co., Winalow Broliu omamentaliazkn geležiniu darbu Ir amerlktafu
spiraliizku d o du i*xdirbioiu. ’•
■
"’jy
**

fiF'.M-o MO-.o. .TM.T.

Omo Valskoo.:»«J’r ii* NtaStem^ lOUdU*
itakyru* Utaznįkf |r Ketvergę nuo 7 Ui * hoboubui buu
rr

20.000 Darbininku Žmonių. $300 iamokesties.
Liekinys po *32.00 kas menesi* imant palūki drauge. Rando* *30.00
ant menseicr, 6 ar 6 kambariais triobi susukastu ir 7 pėdu ponamiv su Už
lietais pamatai* Georgijoa pusnies apdabai; maudykla, sziltas ir szaltaa
vanduo. Visokį pagerinimai Intaisyti ir apmokėti.
14ta Gutve ir 49ta Avenue.

■
■
I
OI
kiVlWl

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
..............

Juodotinoms tautisakotns ir bei*
u»tinems 'draugystėms isadirbat-

Granto Žemtaskoslos Bendrijos Podalyj neuž»
ilgio pakils savo vertęje. (Dovydas B. Lyman,
globėja* Willard T. Block, iždininkas).

K*t*M«v*«. AmerikotiiMk**

Kepures ir dėl Marsxalki*

Mm parduodame juos dabar po B450£ir daugiau už Lota $50.00
inmoketi, likuaiejle $10.00 kas menuo.

« te te

■"

Guodouniems Ko«»ga
Arnetes, Ps’.matlHtuls* ir-unriebB*'
lu,. Vuoki darNt Sttai in būk*.
Norėdamos guodotmos Dr-tcs,
arba
guododni
Kunigai,v------kad JuSu
_____ ^BTU»
,-

d^bo* teta prideroneztai atliktas k tuom mmelpd **WO tauttaę, pasreskite ji tikrai

Penki centai nuvažiuoti in vidur! miesto.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

ISZIMT1NIAI AGENTAI

115 W. DirislM 8t,

Knott, Chandler & Co.
11O Dearbofta Street.
Vietinis Ofisas: 12ta uL ir 4*ta avė. Atdara* kaadien ir nekeltoms.
Jas. E. Hildreth, užveizda, savinybea skyrių* Lietuviazkas Pardavėjas
būva visada ant vietas; jis visame jums patarnaus.

-

ChittfO, Dl.

BRANGINIMAS RECEPTAS

PRISIDMCZIAMAS DYKAI

Pinigus paskoliunme būdavo]imu!.

Silpniem* Ir Nerviškiem* Vyram* .

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.
Kelaak, kol tavo rlaa* organu m** bu* apimta* ilgo*, kol tavo
servo organizmo* ba* .nardyta*, prtolegts* tr tu putosi fizlizkal
Ir protinki i sunykaila, netinkanczlu prie darbo, mokuloardraugijirta pareigu ir privalu m n gyvenimo. Nežinoma* aetlnkaoUa,
urbi e kokli gydymo* ga:i Uk užkenkti. Anztau*l aUlUkimal,kurtnoi aizgyliiM, buvo t Aky buvo gydyti seataskaBoaiai pirma
B.Bįi, kiti buvo apluoazlnti aa* viro ja gyvenimo dėl n*tltuviu
• oblrurglizku taisymu. A*z gydaa atgriebiamu ir uilaikydamu.
A ta neskelbia piauatymo ir naikinimo, kad atriekti greita Užgydy
to a. Koltu sergantis vyru priklau.o šuo save* kad būti lizgydyta
geni ir prideraneziat Asz Isrgydao aat visados.
CŽNUODIJMA KRAUJO iu 30 d a* ■ be gyvsidabrio ar potauo.
HYDROCELE su 21 valandom! be operavimo.
8ZLAPYKLINE8 KLIAUTYS
10 dienu ba piaaityao ar skausmo.
ECZEM A, ipaogal. dedervine., nieže! ir visokios ode* Ilgo* iszgydomoa greitai ir vistoikai.
...
• —
NUŽUDYMAS VYRY BBS atitaisoma lū 14 dienu.
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATINE8 LIGO8. Mm Uzgydoaia vteekte iritaeija. tantzlaptaisia, uiaiitojime. tkaadejima strėnų, menka bagiai* ir katortozka stovi.
AUlAAiCZIOS OPQS.
oeps s.ae. kaip ilgai
ar kokio.tea, mua.
in*. rėdymoi.zMiovturyh Auoj.ujį,

beivelkačlatu* vyrėtas. A* tįsau (Uita, kad Jis
man sugretinosveika^ p* Ursalrglmo nuallpaiji-

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chieagoj tai atsilankyk in

GALEKIJA MOKSLO
844 South State St. Clilcago, 111.
Ineiizna* Dykai.

mo, stokes ambtaijoe. ItaorksybSe, pvdrjtuma,
ikaodSJImo tlrtusar. abelno nerveikutno ir
ku
rio ralg man. tolygi tblgg0S,ktot»irUpata.
Žinodama*. kagpsBBlcalIattydytlIitojs laly>,

Patemyk stebuklus Ostoologijoe
„
M
Fiaioldtijos
„
„ * Neurologijos
,,
,,
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiuko* rašo* nuo
lonczio iki arabui.
į Miliijilszkumal ir keistu m ai gamta*
Atdara kasdtou ase* ryto Iki tt lisutaBkasta.

|ty'^LdX'^^K»*4a®aUto l0T“,k0*
j o-jo* kol

MfooWtofld oNnkaAi iidtfl&hi dinfetn
tvuntdieniato. Paraiyk, jei negali ateiti į oftog.
bo'W*]au<M«:

3202 S. Halsted st., kerte 32osgat.,

gali man* Ofukelbti per Ii t* tetarantį

Y Ii

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
Chlcago, III.

patarimus dykai U ta nereikaiaaji amą siųsti Mb
kol ne pas veiksi. Adresas:

*i

Tel. 7309 Yard*
Ltotaviat, aeei<taokite **ve apgaudinėti riaokleiu* prafeeoriama ir •zundaktariave, pas
kvriuoetU- piBlgo* tuklazata. o įveikite* ir telainiro* rodoe Beraunate. Jei »err> kokia lies, eik
P** Dr. A. L. Graieruaa, Ji* duoa tau tei-iuga reda DYKAI, ir paiaki* ar ga'ima Užgydyti ir
kaip ligai gydymu traakii*.
Dr. A L. UraiczuBM ueruv-di njo dar jokio ligonio ir l*z pitmi pamatymo p*tako, ar
ligoni* yra i*Szydoma*, ar ne; kuri ip* ima tezgylyti, Užgydo greitai ir ui mada udmiieeti,
tuMUnti*4 B'Une algs
1’«iBbocxio » nereikalaudama* mvO utoilalkymui ligonio kiazenia* ■ssa vaistai yra passkatagte**!. rydo daaryb*
Ilga. Plaaka* tikrai ttan<iaa, umfana, pl*ts- ’
kasa*, papuerks* h teagal kita Ilga iu bsObb Į
Gydo vlaokia* Ilgai be iHrtnmo: Vvriaska*. meteriukas ’r vaiku liga*.
. , . Neužtek lingu* gydo ir reikalui pjejui operacija padaro D YK AI nno 8 iki • vai. *!■ badu RaStkal gydymo*, paraižykite pa*
ryto kaadien.
Valaado* nr emitno ligoniu kaadien ir ncdeltemi: MuoSAkl 10 vai. ryto; nuo tt Iki 1 vai.
po pieta ir nno 6 iki 10 vai. vakare.
New York ABrooklyn. U. 8 A
f__ _

Degtine!
O tlllU.

Gorkis
forst
& co.. Slyvine^
SEC0|jD m
SUITHFIELO STREET

C(>R

P1TTSBURG, PA.
Me* esame pagarsėję po Titas Sav. Valstijas, k*d parduoda
me geresne degtine pigiau negu koki nors kits firma ar degtine*
krautuve Amerikoj.
1 '
Mes apmokame risis siuntimo lesza* (kasztut) in rytus iki
New Yorko ir in vakarus iki Chicagos ant pirkiniu virstau* *5.00.
Jeigu parsieina toliau siusti, duodame 10 nuoszimti, idant tuorni
pirkėja* paniunsdinimo leszas galėtu apmokėti.
Orderiuojant siunskite pinigus registruotame lai sake ar per
Money Order ant varko Morris Forst & Co., Cor. Becond
Avė. & Smithiield St., Plttsburg, Pa.
Panisiunsdinkite musu privatiszkaji prekių surast* Kalba
me visose kalbose.

Morris Porst ’di Co.
COR. SECOND AVĖ. A 8NITHFIELD STREET .

PITTSBURfi, PA.

1

t

lorKoly!

Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?
Jei t«p, tai pirk lota ant Auburfi ulyczlos arba ant KJrd ui. prleatal ssv. Jur
gio bažnycsia. Lotai dideli, turi dvi
allea, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, priestai liotuvisska btt
nyctia.
Lota prekes nao $900 ir augs*ežia u.
Ssie lotai ui metu bus verti *1200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra iss ko pasi
rinkti.
Lotu sgentai:
A. Olszew*kis, 914 S3rd st.
Feliz J.Wenglenki, 8187 8. Morgan st.
J. M. Tansnevicaia, 3244 B. Morgan st.

F. P. Bradchulis
ATTORNET»CODNSELOB«t UW
CHICAGO, ILL.
Lietuvy* advokatas, baigęs mokai*
juriaprudencijoa čia Amerikoj. Veda
visokias provas, oiviliikM ir kriminali&kaa, visuose teismuose (soduose).

JEIGU SLENKA

PLAUKAI
tai nelauk kol Jie vtotoskal
—•auna, tankus
lt Mg) plaukai padabina
imagu, ir yra didi tauita

Dr. J. Kulis

Pranei* Tautiečiams kad reikalau|ant gėrę daiktę, k. L
Laikrodėlį, Lenciūgėlį, Žiedę, Fonograį, Armonlkę Ir

užsisenejusias ir paslaptingas vyru liga*.
Imto operacijas pasekmingai. ""

mane; ii kiį miesį paraiykits laitų paduodami savg adrosę, tai pri
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lletuviiko kalbo dovanai,

katrame yra įimtai visokių daikį paveikslai Ir (kainos) prekė*
Ii kitų miesį, apstoitaviom atlieka teisingai ir greitai pasiunčiu per
Espressų arba patį. 5 metai praktikos Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

JohtTa Hatr Invltrorator.
Kam vaiksaesto* *u Ba
dautais, ratais, nutriu-

Dideli* gvdi
tallogaadyk

Mui's Supply gaise, 22 Sta. H,*Clkifo.

KOZBUN8K1 & YONDOR*,

Dr. Chas. Z. Urifch,
- . »,
Lieta v i*
• “
Akla Ilgu SpeLi.i!i*i*vQptik*«.
Pasekmingai gydo skiu ligas, Atgrie
bi* nuo apakimo, vti taiso tvatraa aki-,
prirenka aitinh s silprrrna akims, pra
staij na galvos sk^udedtjimu*. Kasdien
ir nedek omu nui t* ryto iki 4 vai. vakaro
arba r* f z v k f »— f 5 E* Šalie tt Ch'etgo.

1804 Malas Aukso Altorius,
franeuzllkos gtaodnios zkureMs apdarais, apvaliais kam*.
puls, anksini krietka, krtsius ’ * .
ir krokui............... ”O
1400 Tikyba u mokslas? Tyriniljitnai ilkėji
tetiki. mokslinki ir firaugijilkai politiški. An
tta lakia su priedu. Cbicagn. 11L. 1901. pusi

«i..................... ....t:.............. iAo<

»*«LĮ«tavia prsttvtel Matote Asijoja »uo wpo valdžia perse PsraM
“žnacb-e-sao.ni/iĮs* pu,i.
283 ir 4 dideles manos, p-«-------*-a— *—
•on^ėte lietuviu prat^
priai Kris taus gimimą.
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.Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu,
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiest skelbiasi,
lygei reik ir šergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu.ligų specialistas,
bėt tėisyn'gai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas patentuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.
Nuo tokiu šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs
ant sveikatos.
Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius —
pergali ligį sugražynant gerą sveikata.
* Per tii, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai gerianse iš kart kreiptis, prie geru Daktaru
ir tikru Specialisto, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmoni u sugražvno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. C0LLIN8 BE*
DICAIi INSTITTtE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius -ir ant kožnos ligos tikri
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę
• Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In*
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
savojrerą^rinmtin^sYĮri^t^kju^girmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi
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Kad toks gydimas daugiausia raišiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėka*
vonių, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba ;
D augai mg** Profesorių Instituto I

|ae kalpPrete**oriui tinome, kad labai sir
gau ant kata.6 plaučio, trumpo kvėpavimo
skausmu ir diegliu kratinei, biaaraot skrepliavimo. tkaadeiimo. ir svaigimo galvos, kaip ir
vaikteioianti reumatiko* dieglai po vtog kana.
Noru pu daugeli daktaro gydžiausi ir visokia
bokarsta prišėriau bet vi* man darėsi artiau*.
taip kad tau buvau visai nnateju vilties itgyd,mo Skaitant Im apgarsinime po antgelvin
. Šaltini* Sveikatos ir atradau kad Jus Ūgydyte vttokas ligas pratvito Mno akis ir vilti*
kad dacgalhi bat aveiku ir iLrrditu O kala tik
per laiikg apraiiau savo l,ga ir kankinimua.
tadiiekaratu aurgs Ina ataiuntetg ir Bevarto
jau tuo* vaistas p.,^ii'itau dideli pasiserinimei
ant sveikatos bet kad dar ne suviui buvau
pAnai sveikas kaip pareikalavo* atsiuntėt,
dar Vaistu, tai tuos paskatiniu suvartota* pa
silikau srutas* k aip niekad nesirgg* ir dabar
mo peraitlkrengs kad likausi pamatHkai ilgy- <
dytas ir li*a neatsinaujis. Siuirtiu Urdtagiaueo
padokovania u* suirMįtU*ą*iveikato<riink*- dama Jum* ku didtiauaio* Taisės: ir kad uai- i
- -------- - — - a—»■ -.— » • •
—•
t

n°ti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito
.
Ub knygas....i;..;..lOa
1'270 Lietu vilkas J>QMnu*tids su poteriais,
katekizmais ir mtotrimtaru. Vilnioje, 1S53
#•*!• »............................................-/.-t"..IBc
liS® Kata geriausiai laidoti numirti!♦ Piečio**
Dm L nekistu. H angliško ilguMė kuu. V.
Dembakls O.icago. J» . 1060 nn»». ».. .IBc

Bau klerfąL

sies So. llalstad Street.

biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkiniapinigu. Greitas
veikimas. Lengvos iszlygos. Agentai
apmokami dosniai.
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’ GYVENIMAS VIR820! APTIEKOS .

Traukia

labai ii
:m, o
pat ji į
alsivedytl, dm jis turi
puiku Ir azalta bavarskaslu, grardiia
rusk* ocsfaaeMD*
arielka, cigaru* net
«z savanos, o iMMgMu gauni žmogus
puiku užkandi-klek vien* diena, tai Tau
ilgiau N tamttta kalbėti negaliu. Lk
veika* turiu aklinti* PMe to jie turi
pulki* a*le dėl vMellu Ir taiUngi Ir paU*"0
»«• ? JT*®’
tlumoeziu
susikalbėti angliMkal. Ateikite

traliavę

dantis be jokio

SKAUDĖJIMO, 4NSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKTUS KA8

miuo tuaskoitytoja Jausti
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Maksus Profesoriau ir kiti daktarai I

Kaip Jums tiooma nuo pirmi aus apralytos
pnaiimo o tankusilanuiimaii kainas peiliais
retu, blogiu sapaa lr sektos nnbegtfao abelno

pas danjeli daktaru, bet toliam paavėtaimo. mano Itga vto *to blasia. ir viltis ftevnmo
nustotai!. Baikalu parariau Jum* apialiga ir
atsiustu* vaistu* ėmiau varta*. U kart paaūutau savira kaip ir revoliuciia. ba* tolaiu* varto
jant jaučiau* lengviau ir geriaa ir kaip suvar
teiau patauttora*, paritikaU svrika kaip Bidkad nesirgus, noraiau eraeio S sodelio* esu
perritikltnu*. kad mano liga šalnai iigydita.
yttohi skarba sveikatas tūkstančiai* karta
dekavoju. ne* pirma buvau M gyva na numirus,
odabar sveika ir laimia*, tegul būt palai
mint* votina ii kuriu* vaisiau*. Mango toks
sol bato L** ndląmhtgu. su tikru talentu dakta;£<*••> M*no dekinsuraa teiksite* pararsią*.
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1,4 Leighton Sl. Fhchbors. Mas*.

ir dideliu hj*Iminimo, mitinau kad* it picto
iijisiu. kaip Jum* buvau pirmiau* rate* Nora
pas danteli daktaru rvdtiausr ir buvau pas :
sava vadinančiai* ii Bot opos profesoriais tad
Ir persitikrinau, kad nėra profesoriais bet ne
d aktarais o tik fandaktat tai. daug visokiu ligų
tai patinau savo launistes kladras ir ll<a su prietasčia. Jum* aprašiau ir prisiųstos vaistas
Bars dar nesuvartoian visu*, kurion* man pri
taikei, bet pasitikau sveika* kaip namai attr
fferus vartta* getečia atidek aVot. Betkfirtik
salėsiu >ua vardą auHtmu. kad viai tiootu
kaip nieks ne«nl( pasai bet tai Jus rigydite.

Jli So. Yordan Street.

A!tent<nra. Pa.

Antanas Kavaliauskas, ..

&&

-

Chicuo. XU.

Labai sirgęs per 6 menesius,
išgyditas nuo: ūžimo,skaudėjimo
svaigimo galvos ir cipimo ausi*
te, blogios atminties, nervišku
mo, abelno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti išgydit negalėjo---------------------------- ------ u- ,

Širdies, viduriu, pasigadinimo, gumbo, diegliu visam kunę,
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur i
Europoj daktarai negalėj išgydit. K
Collinso Institutas in 4 sanvai*
tęs, pilnai pamatiškai išgydė.
”
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■velku Ir sergant
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tesi,
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b <c’ ztv ?tĘaip
sumanus'UkinH’-----pritaiko
1‘-------Kaip sumanus'Ukininkas
ger^ sektą paset i tinkančia žemę, —kurie
(► gražiai sudygsta, gerai auga. ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta? -: va
a’ Profesorius
T?mitoczir»nc cn
Qr^w'iolicf--i
ras*
su Specialistais
pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu silvartojant,
užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius siigražyri- phybiu
gerą sveikatai
'

*•♦. Hokarins. La.

Mes skolijame PINIGU^ ant turteny-

Dr.O.C.HEINE
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arti Harrison ui,

344 S. State Street,

Sa guodona dekiats*
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kitokį visokį daikį. Ptrrta neg* eisite pas svetlMtauty užeikite pas
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Chicago Medical CHnic

Mielu Daktaria Profesoriau I
•utvirttn* azaknia, inJt*l<ta .perta augima
rieton iMpuoluaiu ai“ “2^.2. esvelnlus,
lu* ir ilgu* plauku*,
hzn.uklnar plunksna* ir

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas
3255 S.Haietod st., Cbieago, Iii.
Gydo visokias ligas moterų, valku ir
į vyru. Tapigi turi didele praktika ir gyI do pasekmingai visokias limpanezias,

AUJOS PREKES
auĮaa kataliogas!
B ?

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba i
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmety], trūksta
ukvatos, greitai paistantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą„ •
si antis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukusius ant skuros, nemorališkus sapnus, nudegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar Saitas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekį Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
' JcigH 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 gydomi au didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Ra»zyk klausymo lakszto ir gausi rodą

bei gydytuos be matomo pageriamo. Tripgi ik
nau, kad daugelis kiuj. «irgusl<( ta ar kita liga nuo
persidirbi mo, jaeafrsM* paklydimu, pra*iten*tmii

D-ras LOREm 614 Peu Alih Apiiurtjimai ir patarto

LIETUVIU GYDYTOJAS

Nerviszki ir Serganti Vyrai |
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