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POLITIŠKOS žmios.

mos užgyrimos, nors jie be tį sukelti, iš kurios nebos ki kios pats prisilaiko. Gal būt stės pareigų ir 4) Vas. Žako, išlipintus atsišaukimus, ku Žandarui labai rūpėjo su
veik vienbalsiai žmonių at to išėjimo, kaip visiškas iš- todėl, kad caras atsiuntė Iz- kaltinamojo už caro vardo rie kalbina nemokėti moke žinoti, kas tų reikalavimų
sčių: duota'— sako viršaitis buvo pramanytoje*. Matyti,
Revoliucija MaskolijoJ. stovų buvo užgirti. Pasiro griovimas caro valdžios. Jei volskį melsti Vokietijos pa nuskriaudimą.
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24 d. rūgs, tardininkas
Mokiniams bus knygų ap- miau buvo atvažiavę suarė
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Atvažiavus į josios tvarkos |vedimo, kurie
daboti pinigus urėdninkai. puolimo vertės maskoliškų pasiuntinys Peterburge caro galo 400 suvijo -į vieną dirb
Medegą darbui turės nusi nui nereik.
Suareštavo daug nužiūrėtų popierinių pinigų. Ir tų po randai padavė skaudą, kac tuvę ir jų uždegė. . Visi jie pirkti patys mokiniai, dėlto dvarą (Juodgirę) gubernato buvo valsčiaus sueigos išrink
ypatų, bet ar terp suareštuo pierinių nepakanka uždengi antai Latvijoj vokiški paval
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žinia. Pinigų vienok nera laidos. besitraukiant revoliu apgynimo valdžių. Gal bat
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dieną
sušaudė
7
pficierius
ir
lupti.
Maskotija
atsirado
jau;
turbut
jąsias
netrukus yra atiduoti policijos priežiueigirną su vokiškais pavaldi
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Iš Kauno.
nežinia. Jis vienok neban skolijoj socijalistiškos tvar jos ukėsai. Ant nurodymo pas la ptos policijos šnipas ir suėmė 40 žydų, I v jų 20 vy pas Plikį Keturakį. Surado
Šį
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18 svarų parako ir surūdiju
dė ginti rando pinigų, bet kos, ir už tai pažadėtų pa vokiečių baronų, fabrikanti
rų ir 20 moterių. Suimtuo
sį revolverį. Keturakį suė darbininkai norėjo Kauno
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26 d. rugsėjo Garliavos ti lietuvių mokyklą Tam
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ti tikėjimo mokslą ir visuose
Naktį į 22 d. rūgs, mieste
naudoti visas savo pajiegas, Ant galo tokiam randai, ku ypač gi Anglijos ir Prancū
kraštuose lenkų apgyventuo buvo padarytos kelios kra leido.
namų mokyklai. Lietuviai
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Daugiausiaatsižymėjo
žemse
užgimė
mokinių
streikai.
tos:
pas
daktarą
Rommą,
ku

turėjo iš to nemažą nuostolį.
jon dumon vien rando šali ganėdinimo žmonių jaa, tur Gal bnt teipgi, kad IzvolVieną Reikėjo jieškoši kitų namų.
Valdžios nežino šįpom tarpu rį suėmė ir pasodino guber sargis Kubinio v.
būt,
užrabežių
bankieriai
pi

ninkai butų išrinkti, arba
skį caras atsiuntė į Vokieti kaip vaikus nuraminti. Mat nijos kalėjiman; {Podijako- vaikiną apmušė užtat, kad
Namų savininkai, matydami
kad bent išrinktų tokių dau nigų neskolys. Bent apie ją melsti paskolos kovai su
tas
neprisiėmė
žemsargių
ra

novo
J
(vice-gubernatoriaus
lietuvių
teip opą reikalą,
gumą. Liepia neleisti opo gavimą paskolos Prancūzijoj revoliucija, kadangi daugiau
sto,
patrono.
Per
pamaldas
kia
išduoda
jau
vąisios!
brolis)
Vilniaus
valdžios
ban

prašė už namus kas neverta,
zicijos partijoms rengti susi turbut nė pats Stolypin ne pinigų, ypač tokiems mieko valdininko bute; čia nie po kapus valkiojosi kazokai po 20 ir daugiau rublių mė
sapnuoja,
ypač,
kad
dabar
rinkimus, stabdyti visokiais
riams, Prancūzijoj gauti* neko nerado ir nieko nesuėmė. ir trukdė kiekvienam mel nesiui. Galų gale vos pasi
budais agitaciją tokioms par užgimė dar nesutikimai jo su gal. Ir pats ryšys Maskoli
Tą pačią naktį potipi ja su stis. Atiminėjo nuo žmonių sekė atrasti atsakantį butą
tijoms. Taigi mat Stolypin iždo ministeriu Kokovcevu, jos su Prancūzija beveik jau
ėmė
Šopeno gatvėje tūlą laikraščius, ypač „Naująją už 18 rubL mėnesiui. Pa
nenori žmonėms daleisti lai kuris reikalauja, kad randas iširo, Prancūzija pamatė, jog
Chajetą, kurio bute rado at Gadynę”. Kur gabesni vai dirbi iejie suolai ir stalai ne
svai rinkti savo atstovus, bet į durnos atstovų rinkimus ne ją Maskolija vien apvilė, iš
kinai pareikalavo, kad už pritiko tam butui ir reikėjo
sišaukimus.
B VilBiMS.
liepia versti rinkti savo vien sikištų, kadangi įsikišimas, naudojo savo siekiams, Pran
Naktį į 24 d. rugsėjo 8 mokėtų už atimtus numerius, juos perdirbti.
Vilniaus kon vertų fabrikų
įnagius. Bet jeigu su tokia kova su žmonėms kaštuoja cūzijai naudos neatgabeno,
nuovados
rajone suėmė visą aiškindami, kad laikraščiai
Štai kokias lenkai daro
prievarta randui ir pasisektų pinigas, o jų ižde nėra. Sto todėl ji ir pradeda šalintiesi savininkai pranešė savo dar
cenzūruoti, tai tiems sugrą- lietuviams kliūtis, visur gi
susirinkimą iš 35 žmonių.
bininkams,
kad
juos
atstatylypin,
vienok,
kaip
girtuo

ateinančioj durnoj surinkti
nuo nenaudingo sau ryšio,
žino.
jie sakos esą lietuvių broliais
daugiau savo įnagių, tai to klis tvoros, griebiasi vis dar jieško kitur padėtoj ų. To sią jeigu jie neprivendą savo
V. Ž.
ir kad terp lenkų ir lietuvių
kia durna juk žmonių neuž- senų, jau atšipusių, biuro dėl gal caro ministeris atka draugų, Pap’o fabriko darbi Iš Lydos Vilniaus gub..
esanti „vienybė”.
Is Liepojaus.
ganėdys, krašto nenuramys. kratų atšipintų ginklų, taigi ko Berlynan pasisiūlyti pri ninkų, eiti pritr darbo. Pa 25 d. rūgs. (mask. kai.),
Štai tau; broliai, ir broli
p
’
o
fabriko
darbininkai
straiKam gi todėl reikalinga visa prievartos, kareivių karabi stoti prie ryšio vidurinės Eu
24 d. rūgs. (mask. kalend.)
už kelių verstų nuo Lydos
ška
vienybė!
komedija neva žmonių atsto nų ir kalėjim ų.
miesto, 17 ginkluotų plėšikų Olseno namuose, Julijano
ropos viešpatysčių. Bet ir
Dabar jis savo viltis deda tam ryšiai šiuom kartu, dra. dėlto, kad fabrikantas visų apiplėšė pačtą.
vų rinkimo?
Jeigu vienok
Sužeisti: gatvėje, policija užtiko nele- *■ Šiomis dienomis Kaune
jų
reikalavimų
vis
dar
neiš

randas griebiasi tokios kome dar ant „Lygos maskoliškos skomą vidurinės revoliucijos,
pačtorius ir vežikas, su už gališką knygyną, kariame policija suėmė Podbereskio
pildė.
To
pat
reikalauja
iš
dijos, tai matyt ji jam kam tautos", prie kurios verste Maskolija nedaug gal naudos
mautais ant galvų maišais, bavo arti 500 anarchistiško ir Šeino dirbtuvių 13 darbi- ’
nors reikalinga. Kam gi to verčia rašytiesi visos urėd- atgabenti. Jeigu todėl prie savo darbininkų ir ančių fa buvo pakabinti ant medžių tarinio knygų. Namų savi ninku.
Rūgs. 11—13 d. Kaune
ninkus,
prigulinčius prie ryšio Maskoliją ir priimtų, brikai dėlei rizaites Bruno šakų. Pavogta 1000 rublių ninko pačią, kurio tuo tarpu
dėl jam reikalinga?
ančių
fabrike.
Į
=
buvo liaudės mokyklų tary- •
pinigais, įkainoti siuntiniai nebuvo namie, suėmė.
Nereikia užmiršti, kad gau opozicijos partijų1 gazdina ta* nepriims dykai, ji už pri
bos posėdis, kuris susirinko
prašalinimu;
tiki
dar
kad
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laiškai.
ėmimą turės brangiai užmo
ti Prancūzijoj paskolą la
apsvarstyti
klausymą apie įjam
padės
suvaldyti
laisvės
Iš
Žagarės,
Šiaulių
pav..
„v.ž.
kėti. Vokietija už paskolą,
biausiai caro randui padėjo
vedimą
lietuvių
kalbos liau
rių
organizaciją.
Beimti
23
reikalaujančias
minėtos
ly

23 d. rūgs, buvo atvažiavę
priėmimą prie ryšio, gali pa
prancūziškas ambasadorius
dies
mokyklosna.
Bompard. Bet jis pažadėjo gos suorganizuoti ir apgin reikalauti Latvijos arba Len Įmonės, tame Aafittuje 1 ofi- Iš Garliavos Bar. gub..
Bet kijos dalies iki Vielai, ant cieras, 20 kareivių, žydas ir
Pirmininkavo Kauno gnb.
29 d. rūgs. Garliavoje ir su prokuroru ir tardė buvusį
caro randui padėti vien tą kluoti juodašimčiai.
teip
karštai
remiama
Stolyliaudies
mokyklų direktorius
kurių tai kraštų ji seniai sei
visoje apylinkėje buvo išli rinkiką A. Baidą, kas sukur
syk, jeigu Maskolijos žmo
Susirinkime
pinti atsišaukimai.
Vieni stė žagarėnus parašyti durnos Lebedincev.
nėms bus duota kuoliberali- pino lyga mažai turi pasekė lę rija. Ne reikia teipgi už
jų,
nuo
jos
randas
ne
daug
dalyvavo
tarybos
sanariai.
miršti,
kad
terp
pasinaudoatstovams,
ko
jie
turi
nuo
siekusiems ■
dūkams rašyti „Valstiečių Sąjungos”
škiausia konstitucija. Caro
gero
sulauks,
už
tai
rėmimas
Aničkov,
liaudies
mokyklų
vyriausybės
reikalauti
Lietu

jančių iš konstitueijonališkqs dalyvaujant,
rugsėjo apie miškų naikinimą, kiti
randas, neturėdamas kito &
ėjimo, neturėdamas pinigų jos eržlna ir prieš randą su rėdos kraštų Vokietija, ypač nagrinėjo šias politikos by- spauzdinti Viborgo atstovų vai. Tame reikalavime buvo inspektoriai: Sciepuro, Biru
atsišaukimai.
2 d. spalių minėta ir Lietuvos autonomi liu, Vasiljev, Bieliajev ir
nė algoms . kareivių ir urėd- kelia vi4us doresniuoeius ir gi galingiausia jos viešpaty
protingesniuosius
Maskolijos
stė
Prusai,
šiądien
priguli
buvo valsčiaus sueiga. Per ja, ir caro, žadėtosios laisvės, ir Baublys; beto, pirminin
ninkų, prispeistas prie sie
žmonis,
ne
vien
revoliacijokui užk vietas, patariamąjį
prie
reakcijonieriškiausių;
sueigą kilo ginčai tarpe vir
nos, pažadėjo išpildyti Bomnieriua,
bet
ir
iki
šiol
dar
Cbrabolovičaites, kaitinamos šaičio Grybaucko ir jo buvu ir milicijos įsteigimas, ir dar
pardo reikalavimą, t Todėl
prie
jų
neprisidėjusius.
kuom
skiriasi
nuo
Wittės
pa

už . atsišaukimų ’ platinimą siojo pagelbininko Keturakio bo žmonių būvio pagerini Panevėžio mokytojų semina
tai buvo rinkimai pirmosios
Ką
todėl
Stolypin
tikisi
siūlytos
renkant
pirmutinius
terp kareivių; 3) Vokietijos dėlei 80 rublių. Kilusisjie mas, bežemių aprūpinimas rijos lietuvių kalbos mokytodurnos atstovų. Ant paža
durnos atstovus. Beakeijoginčai, turbut, prisieis tik žeme, amnestija politikos
dėjimo pasirėmę, prancūziški
ir
prisakymais
atsiekti,
sun

nieriški
gi
randai
.greičiau
teisme. Per sueigą viršaitis
bankieriai davė pinigus. Juos
- bos mokytojas T. Žilinskis,
ku
suprasti.
Aišku,
vienok,
patarė žmonėms užmokėti
gavęs vienok caro randas at
Vilniaus lietuvių laikraščių
metė visus svarbesnius du- kad jais jis gali tokių maiša-
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cenzorius, Vilniaus miesto jaus sau ir bažnyčiai ir atsi Aritmetika I skyriuje ga kia rusp teismų, krašto gęne- Ingrluvo akneaų kastynta
Bažnyčioj nusinuodino.
degė. Nuostolius gaisro pamokyklos mokytojas, A. traukdami nno jųjų patys, lėsiant būti išguldinėjama ral-gubernatorių, kaltina adKansas Crrr, Mo. čia- darytus skaito ant 100000 do
Itomlenskyj, 2 rusu mokyto atitraukia ir savo para pilo lietuviškai, II ir III skyriuo ministitaija apsileidime dagi nų kastynėse Grantono kai* nykčioj katalikiškoj bažny liarių.
ju, pažystančiu lietuvių kal nus. Iš tokio kaip kurių se — rusiškai, pasinaudojant, ir dafear, kuomet pralieta nuošė, nupuola nuo virtais čioj, su karboline rūgščia nu- Kansas City, Mo. Siautė
bų, praktiški mokslo daly klebonų apsėjimo kilsta tar kur reikėsių, lietuvių kalba. kraujJSipe'fiki.
akmenys ir žemė ir užbėrė sintiodino 25 metų mergina čia ^aisros, kuris išnaikino
Aritmetikos vadovėlių ta Kųjfe norėtų.turėti gene- daug darbininkų. Atkasė Nettie Brown. Mat ji ne didelius namus Rivervie w
kuose — Trofimovas ir Nag pe/ parapijonų nesutikimai,
lis, naujai paskirti lietuviai- sodiečiai neišsitiki dvarinin rybos mokykloms neskyrė. ral-gufernaVorium — neži du užmuštu ir daug sužeistų, mokėjo už hotelį, kur buvo distrikte, kuriuose buvo bu
mokytojai: Surviliškiu vie- kais, ir negalima prieiti prie Žinios iš gamtos, geografijos nia, tariaus Saldžios praneši sunkiai sužeisti yra 5 darbi* apfišgy venusi ir hotelio savi viršum 200 žmonių. Ugnis
nakliasinės mokyklos moky reikalingo mums lietuviams ir istorijos galėsiu būti moki mas „Čjrav. ‘V iėst,”, kad ge- ninkat Daugumas nuken- ninkas jų išmetė. Kadangi užgimė naktyj, kada visi
tojas A. Kassakaitis ir Tra- susitvarkymo ir prie vieny niams suteikiamos kaip rusų, neral-gubei^ktorium pasilie tėjusių — yra italijonai.
niekur pinigų gauti negalėjo, ijiiegbjt). Mena, kad mažiau
ka dabartinis ? Sollogub,
teip ir lietuvių kalboje.
škunų liaudies mokyklos mo bės.
nusinuodino ir vieta tokiam^ siai 25 ypatus pražuvo ugny
Rado 50000 doL
Dvikliasių mokyklų II vokiečiams ‘labai nepatiko.
kytojas J. Burba.
darbui išsirinko katalikiškų je, o apie 50 ypatų pavojin
kliasoj istorija, geografija, Kova gi vis tęsiasi. .
Winona, Min.
Pasimirė katedros bažnyčių. ,
Susirinkime buvo irgi Vil
'
gai apdegė.
.
Iš
Panevėžio
apskr..
gamtos mokslų reikėsių išgul- .Tik šiomis dienomis „mi čia Lunnel Uiti. Giminės,
niaus mokslo apskričio glo,
Somerset, Kr.
Sudegė
Musų atsarginiai nenori dinėti rusiškai.
ško broliai” vėl pasirodė. tikėdami, kad vėlionis turėjo
Parduotos rando žemės.
• bėjas Wolf.
čfa
Newtonian
kotelis.
Nuo
Washington, D. ' C. Už
Pirmas buvo svarstomas tarnauti. Rugsėjo mėn. rei Dainuoti mokiniai galėsiu Jie uoliai. platina atsišauki turėti pinigų, o jų neradę,
stolius
gaisro
padarytus
skai
klausymas apie sustatymų kėjo surinkti 120 vyrų, o su ne tik rusiškai bet ir lietuvi mus, kuriuose jie sakosi, pradėjo jieškoti. Ant galo parduotas. rando žemes pe
kad pasiryžę esu už savo idė tvarte, po grindimis, rado reituose metuose iždas aptu to ant 100000 dal.
programo lietuvių kalbos rinko tiktai 67; ypač atsižy škai.
Antgalo, tarybos išreiškė jų ir numirti; toliaus jie ai 50000 dol. Na, bent už jieš- rėjo $7585524. Parduota iš
mokinimui Kauno gub. pra- mėjo Čipėnų valsčius: iš 14
Nelaimės ant geležinkelių.
vaikinų
tiktai
vienas,
ir
tas
norų, kad į mokyklų knygy škina, kodėl jie prispirti esu kojimų surasti turtai užmo viso iki 30 d. berželio $19431į dedamose mokyklose, apie
CantoN, Oh. Ant Cleve
I lekcijų valandų skaičių ir pats . ligotas, teatėjo. Ap nus butų išrašinėjamos > žmo apiplėšti dvarponius ir „kar- kėjo. Dabar, be abejonės, 187 akrų. Pereituose me land, Cincinnati, Chicago &
apie išrinkimų tam tikrų va- skričio karo viršininkas tikė nėms pasiskaityti knygotųjie- čiamninkus”, kviečia ant ga už tuos pinigus prasidės kova tuose, apsaugojimui nuo iš St Louis geležinkelio iššoko
josi, kad susirinks veik visi, tuvių kalboje.
lo visus aukauti tam tikslui terp giminių.
naikinimo senovės indijonų iš rėlių trūkis. Prie to 2 vy.
nes
buvo
tyčia
perkėlęs
muš

pinigus
ir prisidėti prie jų
Tokia tai turėsiant būti
Prieš apsvarstant šiuos
miestų griuvėsių, randas Ari riškiai likosi užmušti ir du
klausymus, buvo peržiūrėti tro laikų iš gegužės į rugsėjo Kauno gub. pradedamoji organizacijos. Iš viso Pabal- Vėją iš mokyklų japoniečių zonoj
griuvėsius paėmė sunkiai apkulti. Daug va
vaikus.
tijos krašto ateina žinios apie
mčkykla.
1 d. gegužės 1905 m. ir 22 d. mėn.. Bet tuom apsiriko.
kaipo tautiškų parkų, taigi gonų susidaužė ir daug ga10 d. rags. vyrai buvo pri Rugsėjo 12 d., daly vau* naujus užpuolimus, plėšimus San Francisoo, Cal. Ka už savastį tautos.
į balandžio šių metų įstatymai.
be namų avių likosi užmušSaikino rusiškai, jant tarybose terp kitų Vil- ir užmušimus.
lifornijoj pradėjo persekioti
Pagal pirmojo — lietuvių taikinti.
Administracija aštriai bau japoniečius, jų vaikus praša
Prapuolė.
kalba gali būti įvesta į Lie nors iš visų vos 10 suprato niaus apskričio mokyklą
kų
reiškia
ta
prisaika.
Atlantic City, N. J. Ne- ,
globėjui, lietuviai kalbėjo, džia kiekvienų žmogų už per- lino iš mokyklų, kas yra prie Cleveland, Oh. Prapuo
tuvos pradines dvikliasines
Policija
stropiai
j
ieško
Bižengimus
ir
uždeda
bau

toli
nuo čia nupuolė nuo til
šingu
tiesoms.
Japonijos
jog
žmonės
nepasikakinsių
lė
iš
čia
pagarsėjęs
Amerikoj
ir miesto mokyklas tose vie
studento
Galvanausko,
gar

smes
ant
čielų
valsčių
ir
vy

to
elektriškas
trūkis Pennsylpasiuntinys
j%u
padavė
pasi

tokiomis mokyklomis, kurio
anarchistas Berk man, kuris
tose, kur didžiuma kalba lie
saus,
anot
čiauykštės
vyriau

riją.
skundimų Amerikos val važinėjo po Amerikų ir laikė vania geležinkelio. Vagonus
se visi mokslo dalykai busiu
tuviškai. Pagal antrojo įišguldinėjami rusų kalba, jie Pačiame Rygos mieste da džioms. Pačioj Japonijoj už kalbas propaguodamas anar- su žmonėms apsėmė vanduo.
statymo, lietuvių kalba gali sybės, kurstytojo.
,L. U.’
tuos persekiojimus apsireiš c h ištiš kas ideas. Jo draugai Pražuvo iš viso apie 80 žmo
sakė, žmonės reikalauja, lykai ne geriaus stovi.
būti įvesta ir į vienakliasines
Straikuojančius
tramva

kė piktumas. Japoniški pre mena, kad jį užmušė koki ne nių.
mokyklas, prie to aritmetika
kad Lietuvos mokyklose visi
Iš Pompėnų vai., Panevjaus
tarnaujančius
admini

kėjai žada boykotuoti Ame pritarianti jo idėjoms, polici Corrinoton, N. D. Netoli
gali būti išguldoma ir lietu
mokslo dalykai butų išguldi
apskr..
stracija išsiunčia iš miesto. rikos tavorus, o iš to, be abe ja gi užtikrina, kad jis pats nuo čia, ant Northern gele
vių kalba.
nėjami lietuviškai.
Pasiremdamas šiais įstaty 25 d. rugp. atėjo į Pompė- Seredoje, rugsėjo 13 d., Šiomis dienomis išsiųsta iš jonės, užgims dar didesni nusižudė.
žinkelio, iššoko iš rėlių trū
nesutikimai. Įerzintų čielų
mais, susirinkimas nutarė: nus, paa ūkininkų Baltrūnų prasidėjus taryboms, lietu* Rygos 65 straikiuinkai.
kis. Prie to dvi ypatos liko
Sniegas.
Tramvajus turi didžiau tautų nelengva paskui nu
vienaki iasinėse mokyklose, sargybinis ir užpuolė ant jo via i reikalavo, kad į protosi
užmuštos, o trūkio vedėjas
' teippat gi pirmoje kliasoje už tai, kam jis laiko piktų kolų butų įnešta ši jų nuo sius nuostolius, kadangi dė raminti, o Japonija neprigu Denver, Col. Rytiniuose mirtinai sužeistas.
lei nuolatinių pasikėsinimų li prie silpnų, koki drūtiems kraštuose šteto Colorodo sni
dvikliasinių mokyklų, išgul- šunį. Susivaidijus j uodviera, monė:
sargybinis
pirmutinis
rėžė
Ant
ant
tramvajaus, —niekas ne- duodasi sau kulnis mynioti. go be paliovos per 90 valan Indianopolis, Ind.
dinėti šie dalykai: religija
„Nutarimai, kuriuos pada
lietuvių kalba, rusų kalba, per ausį Baltrūnui. Tas rė tarybos, svarsčiusios Kau bedrysta yažiimti, nes bijosi
dų; snigo teipgi Wyominge, Peoria <fc Eastern geležinke
ėmė
gintis.
Pakilo
triuk

Fermerių
užgynimai.
aritmetika ir dainavimas;
Kansase. Oro temperatūra lis susimušė du bėganti į
no gub. mokyklų reikalus, nustot gyvybės.
šmas.
8
u
bėgo
daugiau
priešingas puses trukiai.
Topeka, Kans. Partnerių urnai nupuolė.
institute,
antroje gi dvikliasines mo
pasiremiant ant viršiausio į-, . Poli technikos
žmonių.
Į
pagelbų
Baltrū

Prie to 4 ypatos likosi užmuš
kyklos kliasoje bus išguldo
sakymo Valdančiamjam Se nežiuriu| į taif kad nuo mok kooperatyviška sanjunga užnui
stojo
Čaponis.
Sargybi

tos, o viena mirtinai sužei
Jurininkai
nusinuodino.
ma be pirm minėtų dalykų
natui nuo balandžio 22 die slo metų pradžios jau praėjo gyrė kovų su išnaudojančiu
nis
išsitraukė
kardų
ir
pra

sta.
— istorija, geografija, gam
nos 1906 m., musų nuomone, bent dvi sanvąiti, nebuvo dar visus mėsininkų trustu, rū Seattle, Wash. Ant Ame
Baltrūnas
tos mokslas ir geometrijos dėjo mojuoti.
nepakaktas lietuvių tautos, nė vieno studentų susirinki pinsis ji ne vien gyvulius rikos kariško laivo ,,Wiscon- New York. Netoli Woodir
Čaponis
susipiaustė
delnus
pardavinėti plovykloms, bet sin” nusinuodino 3 jurinin side,geležinkelio trūkis užbė
„
braižymas.
geidžiančios turėti mokyklų, mo.
ir
pirštus.
Kadangi dauguma vaikų,
Kadangi dėlei karės stovio rengti ir mėsę gyventojų rei kai. Mat vienas iš nusinuo go ant kūno lydėtojų. Prie
kurioje visi mokslo dalykai
(stojančių mokyklon, nepa
užginti
yįsoki ųusirlnkimai, kalams. .^Bet kų fermeriai dinusių paėmė iš laivo barz to 3 ypatos likosi užmuštos,
butų išguldinėjami lietuvi
Iš Kauno.
žysta visai rusų kalbos, nu
todėl,
galima
manyti, ir stu padarys prieš susidraugavu daskutyklos medinį spiritų o 3 sunkiai sužeistos.
škai, o rusų kalba —. kaipo
spręsta pirmoje
kliasoje 19 d. rūgs. Kaune, keli ap atskiras dalykas, dėlei ko dentų susirinkimus savo rei sius milijonierius, kuriems ir ir jį sumaišęs,gėrė pats ir da
daugiau lekcijų pašvęsti tos siginklavę žmonės užpuolė męs manome, jog mokyklų kalams apsvarstyti greitu lai randas ir sūdai tarnauja? vė draugams. Visi gėrę tų
Tik pergalėjus trustus, fer spiritų apsirgo, o trįs pasimi*
kalbos mokinimui, 2-je gi ant Vilniaus apsaugos sky klausymas Kauno gub. pasi ku neįvyks.
kliasoje sumažinti tų lekcijų riaus sąnario buto. Laike lieka neišrištu.”
Nors užginta studentams meriai galės sų nauda sau ir rė, kiti dar serga.
užpuolimo užmuštas buvo Prie šio turime pridėti, jog susirinklihai daryti, tačiaus gyventojams savo mierius
skaičius.
Nauji aukso laukai.
Topeka, Kas. Topeka
.V.Ž.’
krikščionių apsigynimo sky viršiausio paliepimo atsaky pastaruoju laiku studentų įvikdinti.
&
Santa
Fe geležinkelio kom
Thorne, N ev. Tūkstan
riaus sąnarys Bernaitis.
mų: „išguldinėjant aritmeti tarpe kilo judėjimas ir kas
Negeras pienas.
čiai aukso jieškotojų atkako panija pakėlė ant 10% algas
Iš Panevėžio, Kauno gub..
Kaune buvo kalbama, kad kų galima naudotis ne tik dien galima matyti instituto
P
ittbburg
,
P
a
.
Pulmann
į Walker Lakę indijonų re telegrafistų.
Šiomis dienomis Panevėžy, šiose dienose garlaiviu bus rusų, bet ir lietuvių kalba”, koridoriuose studentų bū
Palace
Car
Co.
pateko
po
bu
zervacijų,
kuri bus atidaryta 5 Panamos kanalo vedėjai
atsibuvo realinės mokyklos atvežti ginklai, todėl policija męs suprantame, kad lietuvių rius, šnekučiuojančius apie
Studentai du. Ji apskųsta, kad vežio kolionizacijai. Mat tose ap pagarsino, jog prie darbų
mokinių tėvų susirinkimas. sekė atvažiuojančius garlai kalba, išguldinėjant aritme savo padėjimų.
Iš direktoriaus atskaitos ma viu keleivius.
tikų, galima naudotis be jo nutarė bųtinai išreikalauti jantiems geležinkeliais pasa- linkinėse rado auksų, tai prie kasimo Panamos kanalo
22 d. rūgs, policija sekė iš kių apribavimų. Šių lietu nuo instituto vyriausybės žieriams-duoda negerų, sutai tuos plotus aukso jieškotojai geriausiai tinka išpaniški
tyti, kad šiais, 1906 m., pri
imta gimnazijon, tėvų komi Jurbarko garlaiviu atvažia vių nuomonę direktorius at leidimų susirinkti jiems in sytų chemiškoms medegoms pirmiausiai stengiasi užimti. darbininkai: iš atvežtų 300
išpaniškų darbininkų, nė
tetui pasirūpinus, 50% dau vusius keleivius.
sisakė į protokolų įrašyti, ai stitute ir pasikalbėti apie sa pienų. Ar sūdąs išduos nu
Auksas Alaskoj.
sprendimų prieš milijonie
vienas nenumirė, o kitokių
giau mokinių negu pereitais Sekant keleivius, policija škindamas, jog lietuviai pa vo reikalus.
metais. Lt/viso mokykloje suėmė jų vienų Mikalojaus kviesti tarybon tik kaipo ^ek Kuom tas pasibaigs — tuo rių kompanijas, tų pamatysi-, 1895 metuose aukso jieško- tautų darbininkai miršta
tojai, prigulinčioj Suvieny kaip musės rudenio laike.
skersgatvyje, pas kurį rado spertai bu patariamuoju bal tarpu sunku įspėt, tačiaus mo.
390 mokinių.
toms Valstijoms, taigi jų
Ateinantiems metams tėvų 26 Smito ir Wessono sistemos su ir kad, ant jo, jie išeinu galima tikėtis, kad studentai
Pakilo sidabro prekės.
pirktoj nuo Maskolijos, Ata 5 Homesteade, Pa. Carnekomitetan išrinkti: Jonas revolverius. Suėmus jį, po iš užbriežtų viršiausiu įsaky visgi nenurims ir instituto
gibs dirbtuvėse Čia, Brad
Kasparevičius, Juozas Kaza licija padarė kratas pas jo mu rybų.
Būtinai lietu valdžia bus prispirta leisti Washington, D. C. Pini kos dalyj iškasė aukso už doke ir Duųuesnej ir iš kitur
gų
mušiuyčios
direktorius
$2400000.
Pereituose
gi
me

Ligonbučio viams reikalaujant, sutiko tų studentams pasikalbėti apie
kevičius, jieda rūpinas įvesti pažystamus.
pirko 100000 uncijų sidabro. tuose iškasė jo už 15 milijo pribuvę darbininkai gali gaut
gatvėje
policija
atrado
žemė lietuvių nuomonės išrišimų savo reikalas.
mokyklon lietuvių ir lenki t
darbų.
Už unciją sidabro mokėjo po nų doliarių.
kalbų mokinimų. Klausy je* užkasta 1200 revolverių prie protokolo prikergti.
,B.V.’
70,61c., taigi brangiau negu
T Allegheny, Pa. Parkmas apie lietuvių kalbos mo kulkų.
Pasibaigus taryboms, lie
Nelaimė kastynėse.
kada nors nuo įvedimo Ame
bonse geležies dirbtuvėse ke
kinimų bus išrištas artimiau Suimti išviso 6 žmonės.
tuviai, pasikalbėję, nuspren
New Philadelphia, Ohio. li pečiai stovi, kadangi dirb
rikoj auksinės valiutos.
„V. 2.”
siame komiteto susirinkime,
dė augščiaus nurodytos savo
James Mullen kastynėse, nuo tuvės negali gaut pakaktinai
kadangi J. Jablonskis, vieti
apie Lietuvos mokyklas nuo
Daktarams nežinoma epide prisirinkusių gazų, užtroško
darbininkų.
nės mokytojų seminarijos mo Ką nusprendė Kaune mo monės valdžiai neįduoti.
Teisingas sudžia.
mija.
trįs darbininkai.
kytojas, sutiko pradėti lėkei
„V.2."
kyklų tarybos?
J Butler, Pa. Standard
Philadelphia, Pa. Prieš New York. Mieste Mar
jas nelaukiant algos paskyri , Rugsėjo 11, 12 ir 13 dSteel
Gar Co. reikalauja išla
Expliozijos.
audžiu Sulzbergerų buvo per- tinėm Harbors apsireiškė
mo. Lenkai dar netari sau liaudės mokyklų direkcijoje
Iš Latvijos.
Johnston, Pa. Kastynėse vintų darbininkų. Ir iš ki
kratinėjama ypątiška prova. daktarams nepažįstama liga.
mokytojo.
buvo mokyklų tarybos po Kilęs prieš metus revoliu Vienas čianykštis teatras Čia buvo jau 500 apsirgimų. Gambria Steel Co. atsitiko tur pribuvę toki darbininkai
.,V. 2.”
sėdžiai.
Posėdžiuose 'daly cijos judėjimas Rusijoj gana bandė, pijai tai k y damas prie Daugelis gyventojų. uždari smarki expliozija, kurios 7 gautų Čia įirbų.
vavo 4 lietuviai, kurie turėjo aštrioj formoj apsireiškė ir žmonių noroy perstatyti dra nėja savo namus ir nešdinasi darbininkai likosi užmušti,
T Connellsvtlle,Pa. Sligo
Iš Raseinių, Kauno gub.. tik patariamųjį bal Pabaltijos krašte. Čia lat mų, kurioj i^egraj perstatyti
kitur. Pirmiausiai < apsirgę o du mirtinai sužeisti. Kaip dirbtuvės dirba gerai. HumMusų apskrityje po para sų. Tarybų tikslu buvo iš viai ginkluoti stojo atviron stovinčiais tjžemiau už žvėris. karščiuoja, o paskui ant jų ir nuo ko atsitiko expliozija, bert blėtos dirbtuvės stovi,
pijas ėmė tvertis ūkininkų dirbti pradedamom šio m b mo kovon su senąją valdžia, su Prieš tų dramų užprotestavo kūno pasirodo raudoni šla nežinia, tiek vienok žinia, bet neužilgio pradės dirbti.
draugijos,
vyresniemsiems kykloms lietuvių kalbos pro savo prispaudėjais — baro negrai. Suūžia pareikalavo
kai. Epidemija pirmiausiai kad ji užgimė ne dėl darbi
dvarininkams prikalbinėjant. gramų ir apkalbėti kitus nais-vokiečiais.
darodymų, kad negrai stovi apsireiškė terp austrijokiš- ninkų neatsargumo.
ontzo anglių kastynėse štraiĮ Jųjų sųnarius įsirašo viso Kauno gubernijoj mokyklų Jau .sukako lygiai metai žemiau už ftpėris, o kad teat kų darbininkų. Bet dakta
kuoja darbininkai
T
opeka
,
K
ans
.
Naturališkio luomo ūkininkai. Tų reikalas.
Lietuvių kalbos nuo to laiko, kaip admini ro kompanija to darodyti ne rams nežinomos epidemijos
ko
gazo
expliozijos
mieste
draugijų tikslu yra prapla programas pradeda momsioms stracija uoliai naikina Pabal galėjo, audria uždraudė per
nėra Austrijoj, tai ji ir Ame Cosseyville penki dideli na 5 Thayer Sta, Idaho. Ren
tinti žmonių tarpe ūkininka mokykloms -(Kauno gub.) tijos krašte revoliucijonie- statymų dramos, kurios vie
rikoj vien terp ateivių iš mai likosi išgriauti. Prie giamos čia naujos kastynės,
vimo mokslų ir ūkininkų sa bus lygi rusų kalbos progra rius, bet veltui....
natinis miens siundyti balt- Austrijos negalėjo apsireikš to 3 ypatos likosi užmuštos, kuriose neužilgio prasidės
varankumą.
Tų draugijų mų! tose mokyklose. Bulyg
darbai
Čia ne vieta aprašyti visas parvius ant negrų. Sudtia ti Ar tik čia nebus koks
kuturios sunkiai, gal mirti
sąnariams nurodyti šie laik to- programo: vienakliasėse latvių sukilimas, tik negali autoriui pripažino tiesų tayišmista ateivių priešų? Ga nai sužeistos; lengviau sužei
raščiai: „Lietuvos. Ūkinin mokyklose reikėsių išmokyti ma užtylėti apie vokiečių-balime
užtikrinti, kad Europos stų yra daugiau.
bai kastynėse šito apskri
kas” ir lenkų kalboje , ,Zorza vaikus aiškiai ir gražiai Ii e ronų pasielgimus.
nepripažino tiesos perstatinė daktarai daug daugiau ligų
čio
eina labai gerai, dirba su
lYilenska,”.
tuviškai skaityti, maždaug Reikia pastebėti tas, kad ti siundančių ant kitokios
Gaisrai.
pažįsta negu Ajnerikoa, o jie
dvigubai
daugiau darbinin
Kaip girdėt, tokios drau teisingai rašyti, apipasakoti vokiečiai perdaug neapken parvos žmonių dramų teatre,
nepažįsta nė jokios ypatiš- Kansas Cit r, M o. Nuo kų; dabar rengia naujas
gijos jau (kurta Rietave, Kal raštu ir žodžiu paprastus at čia latvių. Vokiečiai nepa- kur susirenka daug žmonių.
kos terp iškeliaujančių iš gazolinos ezpliozijos, ant pa olas.
tinėnuose, Kražiuose, Kel sitikimus. ••
sikaklna tomis aštriausiomis Ne visi vienok gūdžios Ame Austrijos išeivių. Kad Ame
rodos pliaciaus, 20 d. spalių
% Ferne, Canada.
Or
mėj ir kitur. Bet atsirado Lietuvių kalbai paskirta priemonėmis, kokiomis val rikoj teip mano, daugumas
rikos daktarai ne susekė užgimė čia gaisras. Sudegė ganizuoti darbininkai kasty
toki parapijų vadovai, kurie mažiau laiko, negu rusų kai- idžia malšina sukilusius lat- jų tiesas stengiasi pritaikyti
naujos ligos, apie tai nieks teipgi baptistų bažnyčia, o
nėse Nešt Pass Coal Co. su-,
iš tų draugijų laukia pavoprie žmonių noro.
štraikavo.

IŠ DARBO LAUKO
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5 Massillon, Oh. Nesuti vargas yra tikra priežasčia, ragys musų brolius prie ge turi sąnarių; virš50. Nors viršininkų tvirtinimo, prie šmeižti, p. Vargšas geriaus
ko darbo turėti, Kaip v#
kimai kalnakakių bu kompa kad iš čia nematyt aukų re ro. Štai dabar tūli lietuviai neušimame pirmutinės vie jo priklauso net 40 sąnarių, padarytų, pats prie aukų pri
pasklido gandas, kad pinigai
nija pasibaigė ir darbininkai voliucijai. Springfieldo lie nutarė sutverti kooperatiją, tos, bet neateili|kan{f nuo ki turinčių ukėsiškas popieras, sidėdamas, išto bat daug di- jau padalinti, draugysčių
sugrįžo prie darbo.
tuviai laimingi, kad neturi ir tas, neilgai trakus, įvyko. tų miestų brolių lietuvių,kur bet su toms popieroms jie disnė nauda, negu siuntinėti atstovai pradėjo kreiptis su
T Slearfield, Pa. Dar lietuviškos bažnyčios, tai Viekas surengta sulyg kon jų yra kur kas daugiu. Kaip nieko gero neveikia, tik laikraščiams netesingas ži protestais, kad sekretorius
bai šitų aplinkinių kastyne nieks jų nebara, nekeikia už stitucijos ir 29 d. rugsėjo li visur, teip ir pas patrūksta mainikauja ant stiklo alaus. nias.
nesušankdavęs susirinkimų,
se eina geriau, kaip kokios aukas, už susirinkimus; jie kosi atidaryta lietuvių koo gerų darbų trukdytojų, rei Patsai kliubo viršininkas
ue kartą susirinkus, reikėda
J. Zlabis.
kastynės reikalauja daugiau laiko prakalbas, vienas kitą peratyviška krautuvė visokių kia nukentėti visokia bleviz- man gyrėsi, kad jau gavo
vę išsiskirstyti, didumai ne
pakalbina, o nėra kam atkal- groseriškų daiktų. Lietuviai gq,pravardžiavimų ne tik pa- šimtą doliarių nuo miesto
darbininkų.
sueinant ir kad apie tąjį su
binėt, kaip tai yra ten, kur gyvenanti aplinkuj gali imti vieniems, bet «• organizaci gaspadoriaus, o alaus bač Dėl Sirvydo užsipuolimo. sirinkimą, ant kurio pinigai
Washington, Pa. Čiayra kunigai ir bažnyčios.2ino- daiktus iš tos krautuvės. joms, bet tų ĮJjrvyąpolių eė- kučių yra kiekvienoj lietu „Lietuvos” 41 num. patil- tapo paskirstyti, jie visai
nykščiose dūdų dirbtuvėse
ma, kad veik visur didesnis Kiekvienas lietuvis priima jama sėkla visgi Neišduo viškoj stuboj, užtai, kad lie po Sirvydo straipsnis, kuria nieko nežinoję. Viens iš ar
prasidėjo darbai ir eina ge
nuošimtis lietuvių klauso ku mas su akcija 5 dol., galima da vaisių, laikui bėgant, jų tuviai nuolatai balsuoja už me jis, jam paprastu budu, ti gyvenančių sako iš nety
rai.
nigų (kadangi aukos revoliu ir už kelias dešimtis pirkti, tamsios spėkos nyksta ir tu miesto gaspadorių, arba jo t. y. nepaisant ką jis rašo, čių tą vakarą užėjęs į kliubą
New York. Mašinistai, cijai plaukia ir iš vietų, kur arba ir daugiau, viena akcija rės su visu išnykti, jas silp šalininkus.
dasižinoti ir ten radęs susirinkimą jau
pečkuriai ir šėnių nustatyto yra kunigai, tai aišku, kad kaštuoja penkis doliarius ir nina socijalistai, prakalbų Porą sanvaičių atgal čia nesirūpindamas
kaip
dalykai
ištikrujų
stovi bebaigiant. Kiti sako, kad
jai Rock Itdand geležinkelio ne visur jų atkalbinėjimai duoda tiesą dalintis pelnu, rengėjai ir kalbėtojai, ku buvo atkeliavęs tautietis K.
ir
ar
yra
nors
kiek
senso
jo padalinimui pinigų buvę tik
pareikalavo trumpesnio dar sulaiko nuo aukų. Rd.) at kokį krautuvė turės, pasibai riuos pavyduoliai apkaltina Rutkus, norėjo sutaisyti vie
rašinėjime,
kad
tik
rašy
 4 draugysčių atstovai ir Šir
bo laiko.
kalbinęjmų. Spring Valley gus metų bertaiuiui. Šita net užtai, kad lietuviai neta šas prakalbas, bet šnipai, pa ti, išpila kaip ant manęs, teip vydas su pagelbininkais ir
5" Pittsburg, Pa. Broth • apšviestesniejie lietuviai tan krautuvė labai naudinga, ji ri čia nė kunigo, nė bažny tyrę apie tai, stengiasi susi ir ant viso komite visą knivą protęst uojau tiejie tvirtina,
erhood of RailroadTrainemen kiai stengiasi sušaukti mi traukia mus prie vienybės, čios. Jeigu kas tuos tamsy rinkimą nutęsti ant toliaus, visokiariopų užmėtinėjimų ir kad jis neturėjęs nė mažiau
pareikalavo 8 darbo valan tingus, parengt prakalbas, pratina prie pramonės Ir mo bės apaštalas kalbina moky- kad butų galima miegot.
apkaltinimų, paremtų vien sios tiesos ten kištis. Ant
dų ir atskiro užmokesčio už kolektas naudai revoliucijos, kina ją vesti, čedyti sun tiesi, parengt akaitinyčią,
Čianykščiai kitų miestų ant iškraipimų ir melagys kitų draugysčių susirinkimų
darbą virš paprasto darbo lai vieną kartą ir balių parengė kiai
uždirbtus
centus, kur jie pats ir jų vaikai įgy lietuvius apšaukia teipgi čių.
tas tapo pakeltas, pranešus
tam šventam mietini. Bet pratina prie socijalistiškoe tų protą, apsišvietę pasto tamsunais. . Bet ar jie yra
ko.
jų
atstovams ir pas manę gu
Po ilgų Sirvydo išvadžioji
Chicago, III. Geležin kiek sykių musų apšviestes tvarkos, rodo, kaip galima nu tų gerais sąnariais tautos ir apsišvietę, „Lietuvos” skaity mų, kad „aukų skirstyme li protestai prisiųsti nuo Šv.
kelių šėnių nustatytojai pa niejie sukruto, tiek sykių sikratyti didžturčių, kaip be draugijos, o ne įnagiais iš tojai patįs gali nuspręst. visuomenė mažą rolę lošia”, Jurgio Dr-tės, D. L. K. Gedi
trokštančių Kartą mačiau jų aukas pa ir būtent visas komitetas mino Kliubo ir Šv. Kazimie
reikalavo didesnių alga ir kunigas Valaitis- juos keikė, anų apsieiti, kad musų pini naudotojų,
rėkė
visa
gerkle,
kad
nėra
gai
eitų
į
musų
pačių
kiše

darbininkų
kraujo,
tai garsintas laikraštyj „8.”,
trumpesnio darbo laiko.
„elgiasi, kaip jam patinka”, ro Kareivių Dr-tės. Sir
Rosi joj revoliucijos ir įkalbi nine, o ne į kapitalistų.
silpnapročiai kelia riksmą, apie 14 doliarių. Kitų mie patvirtinimui tų tariamųjų vydas, kada tik panorės, gali
•J Knoxville, Ten. 900 nėjo, kad aukas rinkėjai sau
Valgomų daigtų krautuvė kad jiems geri kunigai, carai, stų lietuviai pavieniai dau
prasikaltimų paduotas dagi protestas pamatyti. Neklau
mašinistų Castor varstotų renka. Jis rėkė, kad reikia nebus musų paskutiniu už
kapitalistai ir tt.
•
giau
revoliucijos
reikalams
toks atsitikimas: „Philadel- siu, ką Širvydas takiam da
Southern geležinkelio metė caro klausyt, nes valdžia nuo
manymu: patėmiję, jog mu 13 d. spalių, besisvečiuoda sudeda negu jųjų du šimtai.
lykų stoviui kilus padarytų,
darbą.
Dievo esanti. O ar daug ra sų darbas žengia pirmyn, ir mi pas Joną Adomaitį, užma- Aš linkėčiau tautiškam pbijos vietinis revoliucijos nes mums čia jį gerai žinant,
< New York. Suštraika- sime tokių žmonių, kurie ku mes mokame darbą vest, nėm paaukauti, revoliucijos kliubui, kad parengtų viešas komitetas 17 d. liepos pa
jis yra viens iš tų, su kuriais
vo čia 300 teip vadinamų nigo neklausytų? Musų ku stengsimės kitokias krautu reikalams. Surinkome $4.50. prakalbas, ir išgautų nuo skirstė pas, savę susidariu
sunku kokiame nors reikale
sias
aukas
....
ir
perdavė
chauffeurs New York Trans nigėliai veik visi teip daro ves uždėti ir kitų šaltinių Nutraukus kaštus persiunti miesto gaspadoriaus pinigų,
susiprasti,
bet aš užklausčiau
portation Co. Darbininkai kaip kunigas Valaitis. Ta turtus į savo rankas paimti. mo 7c., likusius $4.43 pri pusę kad paskirtų revoliuci Dudžiui, kad persiųstų, kur
kiekvieno,
ką jis butų pada
reikalauja po 2 d oi. ant die} tai ir yra svarbiausia prieža Kaslink pasivedimo, nėra siunčiamo ,, Lietuvos? redak- jos reikalams. Tada tik ga yra skirta. Bet Dudžiui (ži
noma, ir visam komitetui) ręs, ar galėjęs padaryti, jei
uos, bet kompanija nenori stis, kurios dėl musų broliai abejonės,
kad
pasiseks, cijon ir prošome perduoti lima būt kliubą pavadinti
pasirodė paskirstymas ne pa bent tik laukti, kol besivai.
reikalavimų išpildyti.
mažai aukų sudeda. Matom, nes mes turime savo locnus Lietuves
Socijal-demokra- tautišku kliubu.
gal „zokono”. Taigi tuos dyjantiejie susirinks drauge
T Gambridge, Oh. Čia- kad kur gyvena keli tūkstan pirkėjus, o vertelgysta tik tams, kaipo tikriems kovoto
Neseniai pribuvęs.
pinigus pasilaikė iki pat šiam ir kaip nors susitaikę, ką
jams už laisvę ir tiesas var
nykščios bletos dirbtuvės rei čiai lietuvių, atsiranda gal ant pirkėjų remiasi.
laikui ir laukė (o gal jieško- nors ant tikro nutars. » Po
Iš Philadelphlos, Pa.
kalauja darbininkų, bet no kartais kelios dešimtys lietu Taigi, broliai Cambridge guolių.
jo),
kad kas vietiniam revo to, kaip prasidėjo kandžioji
Didelis terp musų lietuvių
Senas Krivaitis.
rinti gaut darbą turi prigulei vių skaitančių gerus laikraš gyvenanti, atkreipkite ant
mai ir biaurojimai komiteto,
’ ■ M*c • A
čius ar knygas, kiti bijo skai musų užmanymo savo atidą ir
nesusipratimas ir tamsybė, liucijos komitete paskirsty aš čia abelnai rūpinausi lai
prie unijos.
Iš Broekton, Mas.
ypač užvydėjimas. 1 L. 8.P. mui užprotestuotų. . Žinoma kytis nuošaliai ir nesikišti į
* Uniontown, Pa. Prie tyti, nes klauso ’ kunigo, o paduokite mums savo rankas!
kunigas bara už tuos skaity Sudėkime visi savo protus į 14 d. spalių?" J. Skučo na kuopa parengė 10 d. gruo ir rado. Neseniai buvusiame reikalus kokių nors aukų,
kokso pečių Fricko dirbtuvės
mus. . Koki, musų kunigai krūvą; dėkime centus, klek muose susirinko bhrelis lie džio (ar čia nėra klaida? V. R. K. susirinkime ir atėjo kad nepasirodytų, kad aš tu
reikalauja darbininkų.
begėdžiai, rodo jų darbai ir galėdami, taisykime kelius tuvių. ant varduvių P. Ru Rd.) balių ir teatrą, turėjo vienas vaikinas „su prote riu kokią įtekmę ant reikalų
< Stannton, III. Anglių pašielgimai. Kun. Valaitis musų locnai pramonei, kad daičio. Bekalbant apie da būt lošia komedija p. a. stu”. Tik tada ir tapo dasiir kad musų „smarkiejie vy
kastynėse darbai šiuom kar bara, rėkia už susirinkimus, ueluptų mus turčiai.
bartinį padėjimą diusų tėvy „Audra giedroje”. Išgirdę žinota, kad pinigai dar tebė rai” neturėtų progos ne tik
ra pas Dudį....” Taigi da
tu eina pusėtinai, kitokių už prakalbas, už tautiškas Linksma matant, kad dar nėj,* likosi išmanyta paau kunigo Kaulakio
paradarbų čia nėra. Į kastynės draugystes, už skaitymą raš bas sparčiai eina pirmyn ir kauti, kiek išgalint, sušelpi* pijonai, kad užbėgti už akių bar kyla klausymas, jeigu manę,bet ir kitus dėl tos prie
žasties šmeižti, taigi nežinau
galėtų patilpti ir iš kitur at tų; pereitą nedėlią, kada ke musų pramonė kįia.
mui revoliucionierių Lietu socijalistams, 5 d. gruodžio Sirvydas gerai žino, kad tie gerai, kaip net čia kiti daly,
kakę darbininkai.
li lietuviai išlipdė pagarsi Dekavbjame p. Paltanavi voj.1 Susirinku tam pritarė apgarsino savo balių (mes pinigai dar neišsiųsti ir ko kai atsibuvo, vien rašau
New Uastle, Pa. Štrai- nimus ant stulpų, jog šau čiai už jo gerus darbus ir pa ir sudėjo $7.60 (vardai au suprantame, kad už bėginėji mitetas jokios žinios apie ką man protestuojantiejie
kuoja čia darbininkai Carne- kiamas mitingas, ant kurio mokinimus. Krautuvė yra kautojų kitoj -"vietoj. Rd.). mas už akių butų tąsyk, jei juos neturi, dėlko jis išpila priduoda. O jie ant Sirvy
gies dirbtuvių, bet rodosi, ketino susirašyt ir pareika ant puikiausios gatvės, 641 Pinigai* pasiųsti „Lietuvos” gu kas rengtų balių tą pačią visus tuos šmeižimus ant jam do daugiausiai pyksta^
komiteto?
kad štraikai ne ilgai trauk laut naktinės mokyklos, tai Main st. Ant durų parašyta redakcijon. Paskiriame juos dieną. Negalima juk reika nepatinkamojo
lauti, kad kas kitas visai ba Aut* ko pasiremdamas, jis Kada čia Philadęlphijoje
sis, kadangi daug darbinin sekančią nedėlią musų kuni Grocer <fc Provision Store ir socijaj-demokratų partijai.
gas kad rėkė, tai rėkė užtai. didelėms literoms papiešta Visiems aukavusiems išta liaus nerengtų. Rd.). Kiau paleido tas insinuacijas? Ne buvo rengiamas politiškasis
kų sugryžo prie darbo. ,
rus yra musų pavydėjimai. jaugi jam galvoje negerai seimas ir užkviestos brangyPittsburg, Pa. Wayne Girdi kokios ten mokyklos ,,The Lithuanian CoOpera- riame širdingą ačiū.
* Čia buvęs.
Kodėl mes nenorime supra darosi? Kiek toliau jis rašo: stės, kurios prisidės prie to,
geležies dirbtuvėse dirba da bedieviai reikalauja, jie, gir tion” (Rodosi turėtų būt ir
sti, kad kenkdami vieni ki „Ir peržiurėjas paskutinę at kad atsiųstų atstovus, terp
bar su dviem darbininkų at di, ten paleistuviaus su mer lietuviškas parašas. Rd.).
Iš
May
n
h
rd,
Mas.
tiems, mes pats savę silpni skaitą, jokiu budu negalima kitų buvo ir Širvydas ir užsi
K. Armonas.
mainoms. Darbo čia užteks goms. Girdi, jums užtenka,
Darbai eina čia negeriau- name, ardome vienybę, o be surast Philadelphijos V. R. rašė kaipo reprezentantas tos
tokio mokslo, kokį turite
ant ilgesnio laiko.
Iš Gerardville, Pa.
šiai. Diktai darbininkų iš jos sunku mums ką svarbes K. perduotų išsiuntimui au ir tos organizacijos. Tada
Zugo & Co. dirbtuvėse (o kodėl kun. Valaičiui to
kų”, taigi pats parodęs, kad mat pasirodė, kad ne visi tu
kio nepakako, kodėl jis ant Dėti aukas tėvynės reika važinėjo kitur darbo jieško- nio nuveikti. .
dirba prie visų pečių.
komitetas dar jokios žinios rėjo rašytus paliudyjimus,
kunigo
mokinosi? Rd.). lams čianykščiai lietuviai ne ti, išvažiavo ir daugelis lietu
ŠirvidienėJ
apie
tuosius pinigus neturi, kiti teisinosi, nemisliję, kad
McKees Rocks, Pa. Koks gal būt mokintojas, ku pratę, ir tas Čia nepriguli vių.
T
keletas
eilučių žemiau jis vėl čia ant vietos to reikalaus,
Darbai čia, ypač Lokhardto ris mokslą niekina ir jo ne prie paprastų atsitikimų.
Terp čianykŠčių lietuvių
komiteto: taigi galiaus tapo sutarta
dirbtuvėse eina gerai. Čia užkenčia! O vienok žmonės 14 d. spalių, per krikšty gero nematyt, jiems mažai Iš Johannesburgo,Pietinėj užsipuola ant
Afrikoj.
„Mat kaip „komitetas” pildo priimti visus delegatus ant
galėtų patilpti ir iš kitur pri jam tiki ir sako, kad jis tei nas pas Antaną* Karpaucką rupi koki vieši reikalai, jie
Stato žodžio, tame mieste maž-daug
buvę darbininkai.
sybę kalbąs; jeigu mėginsi čia likosi užmanyta paau- užimti privatiškais, nevertais 16 d. rugsėjo pas Antaną visuomenės valią!
Skripką susirinkom ant jo „veto” — ir atliktas kriu pasipažystant ir žinant gerai,
Pittsbueg, Pa. Cres- aiškyt, kad kunigas negerai kaut, kiek kas gali, sušelpi- minėjimo vaidais.
dukters
Zofijos krikštynų. kis! .... ” Tas parodo Sirvy kad nė vienas nepasidrąsįs
Maynardietis.
cent geležies dirbtuvėse dir kalba, tai apšauks bedieviu mui revoliucijonierių, kovo
Besilinksmindami,
užmanė do užsipuldinėjimo būdą,kad vardan svetimos organizaci
ba su dviem darbininkų at ir neklausys. Matom, kad jančių už Lietuvos laisvę.
Iš
Kenosha,
Wis.
me paaukauti musų broliams, komitetas kaltas ir už tuos jos pasirodyti, ar sauvališkai
mainoms.
Bet darbininkų kunigai valdo žmonių protą Geros valios tautiečiai užma
kovojantiems Lietuvoj už pinigus, apie kuriuos jis dar savo organizaciją reprezen
ant vietos yra pakaktinai.
ir už jo sugadinimą, už visą nymui pritarė ir, kiek galėda Darbai eina čia gerai.
laisvę.
Visi vienbalsiai tą nieko negirdėjo, bet, kaip tuoti. Vėlau ant vieno susi,
Lietuvių
yra
diktas
ba

Jonės & Laughlino dirbtu piktą didžiausia kaltė puola mi, aukavo, atsirado tik vie
užmanymą
priėmė, tiktai gir senų žmonių sakoma, kas no rinkimo, pradėjus vesti rei
relis,
bet
mažai
kas
iš
jų
at

vėse ir iš kitur pribuvę dar ant musų kunigų, kurie be nas carbernis, kuris užmany
veik visur toki kaip ir mūsiš mui prieštaravo, sakydamas, mena apie mustį brolius be dėjos kertėj viena moterėlė ri šunį mušti, tai ir lazdą kalus, ant syk pakyla Širvy-.
bininkai gali gaut darbą.
kis. Iš žmonių darbo minta, jog caras ir teip per daug sigrumiančius' jsu netikusio rugojo, kalbėdama: tegul ten randa. O tuomi tarpu komi das ir praneša, kad ką jis
o žmonėms duobę kasą. Lai geras, kad tų prakeiktų re caro tarnais ui visų musų tė žinos Rosi joj; bet ant jos ru- tetas galėjo tiek ant tų pini buvo užsirašęs kaipo atstovas
mingi springfieldiečiai, kad voliucijonierių ne sušaudo vynės laisvę. Neseniai, susi gojimo nieks nepaisė. Rache gų uždėti veto, ką ir ant ki N. N. organizacijos, viskas
neturi kunigo, tai ir veikia, (oi sušaudytų jis, jeigu tik rinkus būreliui lietuvių pas le Jackevičiūtė su torielka tų pinigų, esančių kokioje esą neteisybė, jis buvęs tik
pagriebti įstengtų; negalėda Antaną Vosilių, Jieva Gegu- perėjo per svečius ir surinko nors kitoj lietuvių kolionijo- teip sau atėjęs ir jis net atsiką nori.
Šilakojo kyletka.
mas revoliucijonierių su žienė užmanė susirinkusiems svarų 15.10.10. Mat pas je, kurie, kilus kokiems nors imas viską, ką ant pirmesnių
Iš Spring Valley, III.
griebti, sušaudo ir karia jis paaukauti klek revoliucijos mus ir lietuvaitės nesnaudžia, nesusipratimams, tebestovi jų susirinkimų kalbėjęs. Čia
tada gana buvo juokų iš to
42 Nr. „Lietuvos” patil- Iš Cambrldgeport, Mas. visai nekaltus žmonės. Rd.). labui. Dratigai pritarė ir gaila tik, kad jų mažai tėra. ten neišsiųsti.
sudėjo
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kio reprezentavimo savo or- Į
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ne

Kad
V.
R.
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surinkti
pi

po atsišaukimas C. K. R. Š.
Čianykščiai lietuviai kaip Joigu tam carberniui caras
ganizacijos
ir iš to, kad su
mažas,
bus
apie
300,
bet
au

tojų
kitoj
rieto
JT
Rd.),
ati

nigai neišsiųsti ir kad už juos
Atsišaukimas tas gražus, pa darbais labui revoliucijos, teip geras, tai kodėl pas jį
augęs
vyras
tik
teip pataiko
judinantis kiekvieną lietuvį. teip ir užlaikymu svarbes nepasiliko, bet atsivilko čia traukus lOc.jfenriftntimo kaš kaujančių visai matai. Au- kilo čia nesusipratimas ir
Aš nieko nesakysiu prieš at nių organizacijų pagarsėjo į Ameriką geresnio gyveni tų, siunčiami „Lietuvos” re kaujantiejie negal atsakyti už protestai, tai daugiausiai pasirodyti. Vėliau, perėjus
sišaukimą, tiktai atsakysiu po visas Suvienytas Valsti mo- j ieškoti? Susirinkę ne dakcijon $8.^5. Pinigus tuos neaukaujančiusjtie paraginti kaltas Sirvydas. Jis pats seimui, kada liko dar pinigų
ant užklausimo, ar spring- jas. čia yra kuopa Minutos paisė carbernio, bet sudėjo paskiriam socijalkiemokratų aukauti, turi vieną atsakymą: pamini, kad „V. R. K. susi, apmokėjus surengimo kaš
,,geriau pragerti tuos pini rinkime atėjo vienas vaikinas tus, nepaisant visų niekini
1
fleldiečiai turtingesni už ki Vyrų, kurios mieris —- šelpt $4.75 (vardai aukavusių ki partijai.
gus!”
F. Ghdavičia.
su protestu”. Kiek man ži mų ir diskreditavimų seimo
tų
apygardų
lietuvius'? revoliuciją mokant po 50c. toj vietoj. Rd.). Pinigai
b
>.
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„Lietuvos” nr. 23 Vargšas noma, tai buvo J. A. Juška, ir jo pasekmių, Širvydas jau ,
Springfield iečiai turtingesni: ant mėnesio. Per tą kuopą pasiųsti „Lietuvos” redakci
IšBrlštoVConn.
rašė, buk Johannesburgo lie socijalistų kuopos sąnarys vėl ateidavęs ant susirinki
uždarbiai čia geri ir darbų kiekvienas centas eina pagal jom Skiriame juos SočijaiŠitas miestelis yra netoli tuviai snaudžia. įtet kaip iki pastaramjam laikui ir iš mų ir daugiausiai rūpindavęyra; kaip kokiose vietose už bai kariaujantiems už laisvę. demokratų partijai.
nuo New Brltaino ir Water- p. Vargšas yra JoKnnesbur- stojęs, kaip jis sako, tik dėl si, ką su pinigais padaryti?!
darbiai menki, paveikslan Čianykščiai lietuviai nuo pe
Tamošiūnas.
būrio, Conn. Lietuvių yra ge, rodosi, jau trečią kartą to, kad Širvydas su kuopa Taigi kitų organizacijų at
Spring Valley. Jau apie trįs reito pavasario užlaikė lavi
Iš Springfield, 111.
jame per šimtą pavienių, renkame aukas, o Vargšo au elgiasi, kaip dvaro užveizėta stovai ir pyksta, ypač dar j
metai) kaip žmonės vos ant nimosi kuopą, ant kurios va
nurodydami
pagarbinimą
duonos užkruta, o kiti nešdi karų daug laiko pašvensta Pasidarbavimas apšviestos- priskaičius moteris su vai kų dar neteko matyti. Gal su kumečiais (kitiems jau seb Kovoje” apie? nedalyvavi
nasi kitur, ir i Springfield, aiškinimui politikos ir ekono nių lietuvių Išduoda vaisius. kais, bus kįta tiek. Bet ap p. Vargšas tą skaito nuopel niau tą prisėjo padaryti) ir
Vakaras Kuopa Lietuvių Socijalistų švietimas terp Čianykšcių lie nu, j<.g pats miegodamas, jis protestavęs ten vardu or mą seime, kad Širvydas, kai
IH. daug iš čia iškeliavo, likę miškų klausimų.
kelia iš miego seniai atbudu ganizacijų, kurios jį tam po nieko neprigulintįs, kišąs
čia skursta, nes čia kasyklo po vakarui kamantinėja rei partijos Amerikoj auga, tu tuvių yra menkas.
ten savo nosį, o kiti jį tiesiog
se uždarbiai menki, o per tre kalui musų nuvargusios tau rime 34 draugus; didinasi Yra čia neva lietuviška sius. Ne blogu yra budinti tikslui išrinkusios buvo. Aš kaltina, kad pasinaudojęs iš
norėčiau
būti
tiek
metų
svei

jus paskutinius metus dirbo tos. Tie kamantinėjimai, ro kuopa ir musų Susivienyji- draugystė, "vadinama ,,Ukė- snaudžiančius, bet ir pačiam
Vietoj ku, su kiek protestu man te progos, kaip sekretoriai nevos pusę laiko. Bet ne tas dosi, išduos gerus vaisius, pa mo Lietuvių Amerikoje, ji sų Kliubas”; sulyg kliubo nereikia miegoti.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Apart paprasto žaibo, kokį matome laike
aušankus susirinki 1114 kaip rnos ketinome pasiųsti žmo tas tapo padaryta kitur, terp žvilgių įdomus. Apie suma
kiekvienos audros, būva kartais, nbrs retai,
Vilniaus
priguli, mažai susirinko, kad nes ant . susirinkimų paaiš savųjų,tai viskas gerai Ir visi nymų
žaibai apvalaus, kamuolio pavidalo; toks
universHĮetų
^privatinėmis
lė
paskirti pinigus ten, kur kinti apie tai ir pasitikėjo tyli.
puola iš debesių teip palengva, kad nesun
ku patėmyti jo pavidalų; toks žaibas alaukio.
jam patinka, atėjus ant to me, kad vietiniais kaštais Kurie skaito laikraščius, šomis jiųjbuvp girdėjęs. Pa
ja palengva, ritasi ant grindų, o tankiai,
susirinkimo su visais savo ža bus viskas atlikta. • Kada gal pamena visus tuos prasi- viliotas, benų paliks kų tam
pirm plyšimo suvisu sustoja, taigi toks žai
lininkais. Kiti sako, kad ant vieno iš pirmutinių prieš vardžiavimus, kuriais apdo tikslui, atark# turtų neturįs,
bas išrodo kaipi sprogstanti bomba. Tokį
sekretorius rods teisinasi, seimų susirinkimų viens už vanoja komitetų kaip Sirvy o kų ir tprįs, ^našlaičiams pa
žaibų, dėl jo apvalaus pavidalo, ir vadina a p.
būtent pagarsinęs, kuriame siminė, kad surengimo kaš das, teip lyginai ir nekurie liokus, tyęt, ąako, kiek nau šakoms išsikerojusios liepos. Trenkė per valią žaibu. Nora toks žaibo pavidalas ir
ten iš laikraščių apie tąjį su tus tokiu budu pasidalinti, jo šalininkai. Taigi žinomas dos iš mąno skatikų? Geriau, kūnas ir visus tris kareivius užmušė vienu nesutinka su tnom, kų męs apie elektrišku
sirinkimų, bet jie nieko to lai Širvydas atsimena, kad dalykas, kad neapsiėjo be to sako, pajieškpkite milijono, sudavimu, bet jie, nors buvo negyvi, stovėjo kibirkšties ypatybes kalbėjome, bet jis liko
g^ą/as Tyzeuhaus toliau, drabužiai jų nė trupučio nenukentė. si patėmytas ne kartų ištikimų ypatų; gal
kio nematę ir kad sekreto tai jis buvo pirmutinis, kurs ir šiam straipsnyje. Teip kurį-a.
Praėjus audrai, praeiviai, pamatę po medinų
rius turėjęs sušaukti per pašoko priešai tai, kad drau- jis rašo kaipo; „Žilins Vilniau#, universitetui, jei stovinčius kareivius, užkalbino, bet negavę tokį žaibų matė nevienas skaitytojas. Lei-.
laiškelius, kaip čia paprastai gystės negali tokių kaštų ant ko „seime” išrinktųjį ko kada bus atgaivintas, testą atsakymo, priėjo arčiau ir dasilytėjo — ir džiasi jie iš debesių paprastai laike labai
smarkių audrų. Kartais sykiu leidžiasi čiesavęs imti. Tų Širvydo pasi mitetų”. Buvo seime kun. mentu paliko. Apie tai žino tuojaus visi trys kareiviai puolė ant žemės ir la eilė tokių apvalių žaibų, kaip karteliai
yra daroma.
persikeitė į krūvų pelenų.
ant siūlo sunarstyti.
Kiti vėl pyksta, kad vieti priešinimų pasigavo nekuriu Žilinskto, buvo ir apart jo, kun. D. ir k....
Aš
tuojaus
kreipiaus
į
Lietuviai
buvo
prisiuntę
de

Tas atsitikimas ne vienaitinis, patėmyta
bažnytinių
draugysčių
atsto

Gyvenanti Paryžiuj moteriškė Esport,
nės socijalistų kuopos sąna
ir daugiau panašių ir .senovės laikuose patėriai, kų nors čia rengiant, vai ir galiaus reikėjo pristo legatų iš visur, o terp tų, kų kun. D.; bųt jisai, pasirodo, myjo, kad perkūno užmušti tankiai pavirsta teip aprašo vienų tokį žaibų:
,,Eidama pro žemai esantį langų, aš nustengiasi užkenkti ir dirbti ti, kad visi kaštai butų ap rinko komitetų, buvo geres apie formali š kai padarytų te į pelenus. Bet būva ir visai priešingi atsiti
stamentų
nieko
nežinųs,
nors
nių
už
Sirvydų.
Prasivarsistebėjau,
pamačiusi didelį raudoną kamuo
mokėti
iš
surinktų
pinigų.
iš pasalų, o kada pasidaro
kimai.
lį,
panašų
į užtekantį mėnulį. Kamuolvs
tas
pačias
paskalas
irgi
ėsųs
džiavimai,
kandžiojimą
ii
rpriŠiųdienų
Sirvydas,
nuduoda

kiek pinigų, jie ateinu ir
29 d. balandžio, laike smarkios audros tas palengva*leidosi iš dangaus tiesiog aut
girdėjęs.
Nežinodamas
į
kų
kaišiojimai
nėra
joki
argu

mas
nekaltų
ir
nieko
nešinus,
Pradettos kaimo viršaitis nuo lytaus pasislė netoli ėsaučio medžio. Iš syk man rodėsi,
reikalauju paskirti pinigus,
kur jie sako. Patvirtinimui su pasibiaurėjimu užsipuola, mentai ar darodymai ko nors, daugiau besikreipti, aš vie pė po medžiu. Neilgai laukus, trenkė per kad leidžia orlaivį, bet kamuolio pana ir
to jie paduoda surengtųjį kaip tas nelabasis ,,komite ir butų geriau, kad Sirvydas šai paskatinu atsiliepti tuos, kūnas, suskaldė medį ir užmušė po juom sto laikas pertikrino, kad mano manymuose a;
vėjusį žmogų ir ne tik užmušė, bet išrėdė, klystu; man besistengiant įspėti, kas tai bu
ant Decoration Day balių su tas”. galėjęs tiek kaštų turė teip drugiai nebiaurotų vi kurie su gr. T. pasižino, arba sudraskė
drabužius, nuplėšė nuo kūno, išė tų, apačioj to kamuolio, kybančio 20 pėdu
arčiau
jo
gyvendami,
girdė

sus.
ti.
prakalbomis ir koncertu, kad
mus
vieno
čeveryko, kurio neužgavo.
T. R Dūdas,'
jo, ar suskubo jis tų savo no
augščiau medžio, pasirodė liepsna. Rod->i
papinigauti musų reikalams,
Nepaisant visų tų šmeiži
8
d.
spalių
1868
metuose,
kaime
Perre,
|
.
e
.
I
lyg kad degtų popiera ir nuo jos į visas šalis
921
80.
2nd
st.,
rų dokumentu išreikšti? Ga
pasinaudojant iš pašventini mų, lai Sirvydas parodo, ka
Prancūzijoj,
aštuonios
ypatos
nuo
lytaus
P®*
lėktų kibirkštys; paskui kamuolyj pasidarė
Pbiladelphia, Pa. lėtų ir pačius gr. T. turtų
mo lietuvių bažnyčios tų die da komitetas nors viename
sislėpė po dideliu medžiu. Čia trenkė per-. plyįyg dusyk ar trissyk didesnis už rankos
paveldėjusius, jo sesers vai Runas, parmušė septynias ypatas ant žemes, Lie|n^ išgirdau baisų pykštelėjimų ir visas
nų. Ant sušaukto prieš tai atsitikime butų bandęs saukus gr. Przezdzieckius už bet joms nieko blogo nepadarė, užmušė tik kamuolys sutruko, iš jo išlėkė apie tuzinas
draugysčių atstovų susirinki vališkai su aukomis pasielg
mo, kad pasiskirstyti kurios ti, arba dalyti jas nežino Milijonas rublių Vilniaus klausti, bet.... jei negarsino vienų moteriškę, kuriai sudegino nugarų, gazinių vilyčių, kurios išlakstė į visas puses;
universitetuiligšiol, gali negarsinti ir to kairiųjų kojų ir rankų; sudraskė užmuštosios ęjena pataikė į namų sienų ir joje padarė
draugystes ir kiek patarnau miems reikalams, kaip jis
drabužius į šmotelius ir išmėtė aplinkai, kaip Kkylę kaipi nuo iššautos iš kanuolės kulkos;
liau ....
Bevaikis
Rokiškio
(Zarasų
tojų turi suteikti, socijalistų užmėtinėja rašydamas: „Kit
kokius drabužių šmotelius rado gražiai pa- auį; galo likučiai elektrikos užsidegė balta
kuopos sanariai ne tik kad kas kliuvo visiems „tėvynės” pa v.) grafas Tyzenhaus, mi Gali tai būti ir netiesa, bet džiautus ant medžių šakų.
. Į liepsna, kuri sukosi į ratų^kaipi feierwerneatėję ir per balių nieko reikalams, žinomiems ir ne ręs terp 70—80 metų pereito kad paskalos po žmones eina,
.11 d. rugpiučio, 1885 metuose, ant kelio kas.”
4
nepadėję, bet dar bandė vi žinomiems”. Tuojau po tų amžiaus, plačiai žinomas žmo išaiškįti reikia. Prie tos pro netoli Paryžiaus perkūnas užgavo žmogų ir
Toki apvalus žaibai aprašyti kitų ypatų
sokius paskalos leisti, kad žodžių jis išskaito visus tuos gus — labdarys. Milijoninį gos gerai butų ir visa grafo jį suvisu išrėdė, paliko ant kelio visai nuogų; turėjo visokeriopų pavidalų, buvo visokiu
ten nieko nebusiu. Kiti už ,,nežinomus reikalus”,ant ku savo turtų, neturėdamas tie bijografija aprašius. Lietu rado tik kelis šmotelius pakaustytų vinims Iparvn pradedant nuo baltos, baigiant tamtikrina, kad kuopos sknarys rių tik aukos buvo siųstos. siųjų paveldėtojų, rūpinos, via i neprivalo užmiršti savo čeverykų padų ir marškinių rankovę. Į pu- eiai raudOna.
valandos tas taogua atsigavo ir kląnainSjo
Pa .
.
nu^eid^ iž dobėJ. L. ,,lakstęs po kriaučių ša Tai mat kaip jie yra „nežino kiek tik galėjo, sunaudoti labdarių. >
^ra"^
Jokūbo gatvės, ėjo į dumpas”, kaip jie sako, ir skel mi”. Bet ir čia komitetas su savo žmonių labui. Milijo Atmenu ir antrų žmonių -kiin<lesi ant šalčio. Mors zaibaa tiesiog JI trauki, pramnM popierinę jame buvusia užbę*, kad ten tik kunigai kal tomis aukomis bei su jų pa ninė Rokiškio bažnyčia, H- pasakų apie tų patį. Grafas užgavo, daugelyj vietą apdegino.kun,, žmo- L
Į
si uvlj o kambarį. Kajoviau išgijo.
muo’yg
įrod6
vJidutjni0 3idum(j
bės ų ir atkalbinėjęs, katruos skirstymu nieko bendro ne gonbutis, vargonininkų mo Tyzengauzas labai rūpinosi g“8
apie
„augštų
mokslų
”
Vilnių*
kykla
:
—
vis
tai
gyvi
pamin

tik galėjęs, kad neitų. Dar turi. Ant ko buvo žmo
Tankiai, trenkus į žmogų perkūnui, ar -kačiukas, susirietęs į kamuolį. Jis prisirito
t-iai kūno esanti drabužiai tampa
tamna sude
sude- prje siuvančio siuvėjo kojų, kaipi siausda
kiti priveda, kad tų vakarų nių suaukauta, komitetas klai a. a. grafo, kuris nors je, ir kad galėtų Rusijon su čiausiai
ginti,
sudraskyti,
bet
ant
odos
nebūva
nė mas. Siuvėjas atsargiai jį nustūmė. Ka
buvęs latvių socijalistų pasi pasirūpina ten ir priduoti. dalį iš Lietuvos semiamųjų grįžti, tai ir įtaisytų moky
jokio
užgavimo,
kartais
vėl
oda
būva
sude
 muolys paskui palengva pakilo augštyn ir
linksminimas šiaurinėje mie Bet 'Sirvydas nurodo, kad turtų jai pačiai grųžino. Be klų. Nelaimė tik, kad, Rusi ginta, bet drabužiai neužgauti.
sustojo ties siuvėjo galva; jis, iš baimės, at
sto pusėje. Jie buvo užkvie žmonės nuturėjo tiesos tiems tų visų įvikdytų sumanymų joje gyvendamas, turi pūdo
•
Vienų
kartų,
netoli
Paryžiaus
trenkė
silošė.
Kamuolys paskui pradėjo kilti, pa
sti ir buvo laukiama, kad jie reikalams aukauti. Na, to dar du jo projektu buvo gar medalį nešioti už kažkokį perkūnas į vyriškį turintį tirštus plaukus ir kilo prie skylės išvedimui dūmtraukio nuo
atidės savo vakarų ant toliau. kiame atvyjyje lai jis pesiru- siu anuose laikuose, būtent: nusidėjimų carui, užtat Ir gy barzdą; jis išpašiojo eilėms plaukus nuo kru statomo žiemos laike pečiaus, bet jos žaibo
tinės iki kojų, susuko į grumulus ir giliai į-i kamuolys negalėjo matyti, kadangi ji buvo
Vėliau jie teisinosi, kad pina pirmiau visų žmonių įsteigimas Rokiškyje verpia vena užsienyje?
° Kun. J. Tumas. spaudė tuos grumulus į kūnų.
užlipinta popiera. Kamuolys neperplėšė pojiems patys lietuviai pranešę nuomones perkeisti arba už mosios ir audžiamosios fabriTelegrafų ir telefonų vielos išvadžioja pieros, bet atsargiai jų atlipino nuo sienos,
neatidėti, nes iš lietuvių ren dėti savo cenzūrų pridaboti kos zarasiškių ir ukmergiš
atmosferos elektrikų; patėmijo jau ne kartų, | įėjo į dūmtraukio skylę ir, išėjęs laukan,
gimo nieko neišeisiu, kiti kas valia, kas ne, nes dabar kių auginamiems linams ant
kaip paukščiai laike audros, tupinti ant vie- plyšo su tokiu smarkumu, kad sugriovė ato
vėl, kad ten rengiamas tik Sirvydui labiau rupi vieni vietos sunaudoti, ir atgaivi
lų, gaišo urnai, bet laikėsi įsikabinę į vielas; gų, ir jo šmotai pramušė paskui stogus kelių
kunigų jomarkas, todėl jie ir dalykai, o kitiems žmonėms nimas 1838 m. uždaryto Vil
ne sykį atmosferinė elektriką ant didelių triobų ant kiemo.
Vietines Žinios
Linai
nematų reikalo atidėti. Ki kiti ir ne viens sako, kad jis niaus universiteto.
plotų nutraukė telegrafų ir telefonų vielas,
Mokslinčius Saussure Alpų kalnuose,
ti kuopos sanariai teippat paaukavęs dar ir kitiems rei tuomet anuose kraštuose au — Ateinančių nedėlios die sugadino ant stacijų aparatus teip, kad tele- Ramond ant viršūnės kalno Pic du Midi,
tų vakarų nuvažiavę pas lat kalams, kurie jam rupi, Sir go kur kas tarpesniai ir nų, 1 vai. po pietų, pn. 869 gramų negalima buvo siųsti.
Humboldt Andų kalnuose užtiko stiklinius
Kaip vielos, teip ir geležinės tvoros ge- kūnelius turinčius viduryj lomas,
Tuos
vius. Taigi, kada kitų or vydas gi sako, kad žmonėms pluoštingesniai, negu dabar; 33 Place atsibus susirinki
Ignalina jie išsyk
isavyb- palaikė už &«iKr
žaibo padirb
ganizacijų atstovai prisilaikė tie reikalai neturi rūpėti, bet kainos gi prigulėjo nuo ma mas „Aušros Dr-tės”, ant ku rai išvadžioja atmosferinę elektrikų ir len- kūnelius
tokių nuomonių, Sirvydas su tik*tas, kų jis nurodo. Svar lonės francuzų ir anglų fa rio užprašomi visi draugystės g vai elektrizuojami, todėl prie jų stovėti tu^, kurio padirbti teipgi kūnai vadinami
fulguritais. Fulguritai yra tai stiklinės dū
laike audros gana pavojinga.
savo netaktišku ir tankiai biausias dalykas tai tame, brikų, kurie, paskirdami ap sanariai ir visi prijaučianti
Kaip kada perkūnas išveržia nuo žmo deles įlindusios į žemę; juos randa visokioje
įerzinančiu pasielgimu dar kad Sirvydas per daug įsivy ribotų nuošimtį žydams-tar musų vargų kenčiantiems nių laikomus daiktus iš rankų ir juos toli vietose, kur yra vanduo ant pieskos sluoglabiau kitus įerzinęs, varo ravo. Jam rodosi, kad jis pininkams, statė kainas kuo mokslųeiviams.
snių. Mena, kad žaibas, nupuolęs į pieskų,
numeta, o žmogaus neužgauna.
si, kad ant savo pastatyti. daugiausiai išmano už visus, žemiausias, nes su jais kon — Prabaščius lenkiškos Šv.
Vienų kartų perkūnas atėmė geriančiam išmuša joje skylę, o jos sienos teip įšyla,
Kaip viens čia išsitarė, kad ir geriausiai reikalus supran kuruoti (varžytis) nebuvo Jono bažnyčios ant Carpen- žmogui stiklelį, jiernešė jį aut kito kiemo ir kad pieska sutirpsta ir pavirsta į stiklų.
Būva ant žerpas i r vullcani&cos audros
tokiu budu kartų galima vir ta ir kad mes visi turime tik kam. Vietinė fabriką butų terst., kunigas Rogalski pri čielų ant žemės pastatė; turėjusio stiklų žmo
Mat
vandens garai, besiveržianti iš vulkanų
todėl dvigubai pakėlusi linų glaudė kokį išalkusį lenkiš gaus neužgavo.
šų gauti, bet suerzinus žmo teip daryti, kaip jis nori.
kraterų
laike vulkaniškų išsiveržimų, pasi
Kitų vėl kartų jaunas vaikinas skaitė
nes, jau daugiau prie jų vi Su kitur sudėtomis auko kainų ir pralobinus mažiau kų vaikinų. Už tai priglau
kelia
į
orų
iki kelių tūkstančių metrų. Aušsai neprieisi. Kurie norį mis, kad ir ųevisai padoriai sia du Kauno gub. pavietu. stasis geradėjui užmokėjo, Šventraštį; perkūnas ištraukė jam knygų iš darni, jie aplink durnus ir išmestus iš kraterų
rankų ir jų sudraskė. Jojančiam žmogui iš
terp mus žmonių darbuotis ir išeina, bet visi tyli ir būva Sumanytojo mirtis sustabdė pavogdamas nuo jo laikrodė traukė
iš rankų botagų ir toli jį numetė. pelenus, tveria tirštus debesis. Tų garų
kų nors nuveikti, tai reikių gerai. Privesiu vienų atsiti šį naudingų sumanymų.
li ir 1267 bažnytinių kolek- Mezgant dviem moteriškėm panČiakų, į jų urnas sutirštėjimas padidina elektrikos įtem
visai kitaip elgtis. Įįų
kimų. Visi gal žinote Žaga- Apie visų milijonų, grafo tų.
tarpų atsargiai nusileido žaibas ir atėmė dra- pimų. Žaibai pasirodo visose vulkano kiair adatas, daugiau nieko blogo joms ne tero pusėse, drauge su griausmu kratero vi
Kitas vėl Sirvydo užsipuo rų, važinėjantį po lietuvių skiriamų atgaivinimui Vil — Likosi Chicagoj suareš tus
duryj, girdėt aiškiai ir perkūno griausmai.
padarė, neužgavo nė siūlų,
limas, tai už išleidimus, pa kolionijas, tų patį, kurs „Ko niaus universiteto, žinojo tuotas Dr. Waller Fitch, ku
Geografiškas paskirstymas audrų ant
Pasitaiko kaip kada, kad perkūnas su
garsintus atskaitoje. „Ir voje” teip pataikė išbiauroti ne tik šviesuoliai, bet ir šeip ris išrado naujų metodų pa neišpasakytu smarkumu nuauna žmogui če- žemės sutinka su paskirstymu šilumos. Šilbrangiai gi apsieina Ameri Tėvynės Mylėtojų Dr-tę ir jau žmonelės sodiečiai. Aš dailinimo y{>ač moteriškos batus ir jam nieko blogo nepadaro, lyg norė tesniuose kraštuose, .ypač prie ekvatoriaus,
kos visuomenei „komiteto” Susivienyjimų Lietuvių Am. atmenu žmonių kalbas, dėl- lyties kūno. Jis laikė pre- damas su juom paštukavoti, tyčia jį pabau- audrų būva daug, užtai už 70° šiaurinės ir
pietinės geografiškos platumos audros, per
pasitamavimai”, šaukia jis gal užtai, kad tosios, apleis- ko 80siuose metuose rusai-ni- lekcijas ir prieš klausytojus, gytiNetoli Paryžiaus, besiartinant audrai, 8 kūnijos pasitaiko labai retai, o už 75° platu
toliau. Jau seniau iš kitų damos savo kitus reikalus, hilistai kėlė maistus ircie- terp kurių daugiausiai buvo
mos jų niekada nebūva.
miestų buvo balsai prieštai, dėjo pinigus revoliucijai ir corių nušovė. Rusijos gy jaunų vyrų ir merginų, darė šienpiuviai sėdo po aržuolu valgyti vakarie
Ant audrų vienok atsiliepia visokios
nę.
Jiems
bevalgant,
trenkė
Įjerkunas
ir
kad iš suaukautų pinigų čia kitiems reikalams, o už tai ventojai, girdi, neužganėdin experimentus ant merginų vienu trenksmu visus užmušė. Atėję čia vietinės aplinkybės, kurios arba padidina,
tapo uždengti visokeriopi iš apturėjo tų, kų Laisvamanių ti, kad per maža turi šviesos J ievos drabužiuose ir prie to praeiviai, pamatė, jog šienpiuviai Bedėjo arba sumažina audrų skaitlių. Teip, paveikleidimai. Jie galėjo nežino Susiv. jau seniau yra susi ir linksmybių, reikalauja kių ezperimentų užklupo jį kaipi suakmenėję nuo netikėto trenksmo, ro slan, Peru pakrantėse, nors jos yra šiltoje
dėsi, kad jie gyvi ir toliau veikia: vienas juostoje, griausmo niekada negirdėt. Vir
ti, kaip čia dalykai stovi, bet laukęs. Jis vis pamokina, tad, kad caras paskirtų dar policijos detektyvai.
kad
aukas
nesiųstų
ant
mano
laikė stiklų rankoj, kitas nešė į bumų duo šutiniame Egipte griausmo teipgi niekada
—
Ant
Racine
ave.,pn.
85,
tris milijonus „didžiamjam
vargiai kas įtikės, kad to ne
nos
šmotų, trečiasis su ranka siekė bliudų; nebūva. Ant jūrių, vėjų passatų plotuose,
rankų.
Kad
kitur
žmonės
mokslui ir žaislams”. Ro gyvenime Williamo Btreeck,
žinotų Sirvydas čia ant vie
matyt,
atėjo urnai teip, kad užmušti audros būva retai ir jos čia nesmarkios. Eu
tos, dalyvavęs daugelyje su bandė jam parodyti, kad ko kiškio grafas, girdi, vienų nuo priėjusių smalkių užtroš nespėjo mirtis*
ropoj jos būva pavasaryj ir vasarų, o kitose
nė savo pasikrutinimų perkeisti.
ko keturios ypatos. Iš jų
sirinkimų. Pasidėkavojant mitetas juk visas aukas yra milijonų duoda; kad caras tik
metų
dalyse jų beveik nebūva. Italijoj ir
Vienų kartų perkūnas trenkė į bažnyčios
dvi daktarai pasitiki iš
Grekijoj
audrų būva, dusyk daugiau negu
daugiausiai Sirvydui, iš su nusiuntęs, kur buvo liepta, Aleksandras butų turėjęs dar gydyti.
th 4
bokštų Philppshofene, Čekijoj. Žaibas nu
aukautų pinigų reikėjo ap jis nors tiek teisinosi, kad du milijonu, tai butų gyvas — Į lenkiukų Balionų Ka- ėmė paauksavimų nuo laikrodžio ciferblatto Vokietijoj. Švedijoj ir Norvegijoj audras
atgabena vakariniai vėjai; jos ant salų būva
mokėti visokius surengimo per komiteto rankas negreit išlikęs. Milijonas žmonėms minskio, prie Stockyardų, ir paauksavo prielangį koplyčioj.
gana
tankiai ir žiemos laike, bet sausžemio
Kitų kartų vėl žaibas trenkė į akademi
kaštus, kaip samdymų salių, nueina, ir per kitas rankas išrodė tokiu kapitolu, kurį atėjo trįs1” iriai, broliai
viduryj
jų žiemų niekada nebūva.
muzikos, apmokėjimas neku greičiau pasiųsti pinigai vie , .Rokiškio grafas” tegalėjo O’Roorkai fr Denis Flyn ir jos bažnyčių Vindobonoj, nuėmė paauksavi
Visokiuose
musų žemės kraštuose audros
pareikalavo'^lau< bet išgėrę, mų nuo vieno altoriaus stulpo, ir su tuom
riu darbininkų su spaudos toj busiu. Teip, vienoje vie , .išmesti”.
nelygiai
paskirstytos:
daugiausiai jų būva
ne tik ne norėjo užmokėti, auksu paauksavo cidabrinę monstrancijų.
kaštais ir visi kitokį surišti su toje, kur aukos buvo deda Ketvirtamžiui praslinkus, bet dar norėjo jo .kasų ištuš
ant
salos
Javos
—
Čia
būva
per metus vidu
Prancūzijoj, vienas vyriškis, sunkiai ap
tais išsikaštavimais ir kad ne mos ir kur pats Žagaras lie ir vėl man atsitiko išgirsti tinti. Nepasisekė tas mieris, degintas žaibo, patėmijo, kad buvę mašnelėj tiniškai 160 audrų, Kalkuttoj (Indijose) —
jigi atskaitose šiųdien butų pė surinktas aukas priduoti, pasakų apie Tyzenhauzo mili kadangi saluminkui atėjo pa jokišeniuj auksiniai žiedai likosi perpusę 60, Rio Janeiro — 50, Romoj — 42, Abisini
visai nedaug pagarsinta, tik negu pas manę siųsti, kaip jonų, bet jau iš lupų Šviesaus galbon buvęi pq baru šuo, sutarpinti, o auksas nuo jų atsirado pavida joj — 88, Padnoj — 86, Smirnoj — 19, Ber
lyne — 18, Strassburge — 17, Paryžiuj —
vėlesni komiteto išleidimai. žmonės buvo norėję, dabar, žmogaus. ’ Būdamas Sidabra kuris ne tj išgelbėjo Ka le apvalių grūdelių ant jo čebatų ausų.
18, Peterburge — 11,6, Athenuose — 11,
minskį,
bet
1
lėjo sulaikyti
1867 metuose angliškuose laikraščiuose Londone — 8,5, Pekine — 5,8, Kaire — 8,5,
Mat pradėjus rengti seimų, kaip man iš geros versmės vo (Panevėžio pav.) klebonu, plėšikus.
mes iš anksto tarėmės visus žinoma, neapsiima jokių pa aplankiau sergantį savo pa — Pas sudžių Mackų perei buvo aprašytas toks atsitikimas: laike au Christianijoj — 8.
trys vaikai pasislėpė po medžiu; žaibas
Maskolijoj
audrų per metus būva:
Joj gi audru
surengimo kaštus uždėti ant rodymų suteikti, kad sudė rapijietį Jaukėtų dvarininkų tų panedėlip dienų nusišovė dros
nupuolė
ant medžio, kelis kartus apsuko ap Barnaule — 21,5, Ekatennburge
tos
aukos
išsiųstos,
ir
liepia
Ekaterinburge
— 20, Zlovisų dalyvaujančių draugys
bajorų Fortūnatų Taraškevi 19 metų vaikinas Dennis Mc link. Vaikai persigando, paskui, jiems atsi
touste
—
17,5,
Nerčinske
—
15,8,
Peterbur
užsiganėdinti
užtikrinimu,
.
čių ir surinkti nuo jų, po
čių, vienų iš dviejų beužsili- Cutcheon, kurį audžia nu gavus, apžiūri ut tėvams, ant vieno vaiko šo
go
—
11.6,
Sebaatopolyj
-r8,6,
Archangel

kad
pinigai
išsiųsti
ir
randasi
kiek priputo. Tautiškosios
ktįsių Kauno gub. Taujėnie- sprendė ant 15 metų į kalėji no rado atmuštų visai teisingų paveikslų me ske — 7,3.
draugystės buvo pristojusios, „gerose rankose”. Kasžin čių. (Jam 18 d. sausio m. mų. Patžudys mat, auaivai- džio, po kuriuom jie stovėjo, į kurį trenkė
Užrašuose Prancūziškos Mokslo Akade
vaidijęa su kokiu ten Meyer, perkūnas. Paveikslas buvo teip aiškus, kad
nes Čia jau ne vienas daly kas pakiltų, jeigu komitetas mirus, beliko p. V. J.). Pa jį
mijos
yra aprašymas buvusios Prancūzijoj
peršovė ir prieš audžia prie
buvo matyti net lapus ir jų gyslutes, 1788 metuose audros baisesnės už visas bu
kas tokiu budu buvo atlik tokiu budu nors kartų butų šnekesys su tariamuoju at- kaltės prisipažino. Nenorė galima
šakas, — buvo ant šono teisinga medžio fo vusias kada nors kraštuose vidutinės šilu
tas. Pas kitas organizacijas bandęs pasirodyti, bet kaip skalunu buvo iš daugelio at- jo mat kalėjime sėdėti.
tografija.
mos.
•
. ,
■

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.
Pagal Prel. fojeilov’a.
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Audra ta ėjo dviem juostom: viena ėjo
Ant nelaimės, teisybė nėra dar pilnai ži
| Vietoj pasitraukusio nuo
| Ant Kubos, kad kubie niurni savo ukėsų, į Tangerą
nuo vakarų, kita nuo rytų, viena turėjo 10 noma, kad Gamtos gausios dovanos yra ver
vietos Austrijos ir Vengrijos čiai negalėtų dar kartą nau siunčia karišką laivą, nuo
kyliometrų pločio, kita dvigubai buvo plate tingiausiu daiktu kaip sulaikymui, teip ir
snė. Ties viduriu buvo tik smarkus lytus; išgydymui girtuoklinio papročio, kadangi Dilgėlėj politikos, užrubežinių dalykų ministe* dotini iš ginklų išduotų Algiero gi ant Morokko ratraukdamasi nuo pietvakarų šiaurrytų link* valgymas vaisių turi prigimtą ypatybę atimti draugijos* Ir mokslo rio, lenko Goluchowskio, li amerikonams, visus giiiMus bežiaius sutrankė daugiau že
audros juosta turėjo 1000 kyliometrų ilgio. norą alkoholinių dilgsiu. Juk kožnas obuo satyriškai laikraštis, kosi paskirtas Austrijos am paskandino jūrėse. Provin mės kariumenės. Gali todėl
Ant viso to didelio ploto audra kilome lys, kožnas apelsinas, kožua vynuogė turi pradėjo išeidinėti* Philadel- basadorius Peterburge, baro cijoj Puerto Principe gyven užgimti karė terp Prancūzi
sykiu visose vietose. Audra ėjo gana grei daug daugiau vaistiškų savybių negu ąumanas Aehrenthal.
tojai išnaujo pasikėlė ir ne’ jos ir Morokko, į kokią gali
tai nuo Pirenėjų kalnų, kur ji prasidėjo, ningumas žmogaus galės kuomet sudėti! phioj. Satyra, M'umoristika
nori pasiduoti amerikonams. dar ir kas daugiau įsikišti.
Baltiko jūrių link, kur ji pasiliovė. Ėjo ji Vaisiai turi apie tris bertainius vandens, di yra teipiau švariM literatū
Čia
atsirado jau maži revo
|
Myroslawiuj,
Poznaniaus
su greitumu 80 kyliometrų į valandą laiko ir stiliuoto gamtos laboratorijoje ir yra apstin ros šaka, kaiį5* ir* kiekviena
| Buvusį durnos atstovą iš
aut jos užimto ploto per 5—8 minutas puolė gi ypatingomis vaistinėmis rūgštimis, kurios kita, reikia tik kad ji ištikro provincijoj, Prūsų valdžios liucijonierių pulkai, kurie
baisus ledai. Ji išgriovė daugiau negu tūk sutaisys ligotą stovį vidurių ir padidins sti butų tokia. 'Sųvfršum šim suareštavo dalyvavusius pro piešia savastį privatiškų žmo Kaukazo, gruziną Ramašvili,
stantį kaimų ir laukuose neišpasakytai daug prumą ir veiklumą visų kūno organų. Nuo tas metų atgal, pasiremda testuojančių lenkų susirinki nių. Mat toj provincijoj di išsiuntė 3 metams į Tobolsko
girtybės griežta vaisinė valgyba visuomet
nuostolių pridirbo.
me, parlamento sąnarius len desnė dalis revoliucijonierių guberniją, Siberijoj.
bus geriausia ir tikriausia gyduole, ir kiek mas ant satyros kituose kraš kus, Koscielskį ir Chrzanowne atidavė savo ginklų ame
f (Toliaus bus.)
viena pergalė šiteip laimėta padarys vis ma tuose, ypač Prancūzijoj, kur
| Iš pašauktų tarnauti kaskį
ir
daug
pašalinių
ypatų.
rikonams.
ji
augščiausiai
pasikėlė,
ši

žiaus stiprum žedną atsinaujinusį pasigundyriumenėn
iš Paryžiaus 24978
mą, kadangi vėsinanti skysčiai vaisių ilgai teip apie Ją parašė lenkiškas Koscielski pagarsėjo Vokie
jaunų
prancūzų,
97 nemokė
Otto Carquė
| Terp Odesos, ant Juodų
niui išvalys visą organizmą. Bet čion męs raštininkas K pasieki:
tijos parlamente fuom, kad
susitinkame su kitu blogu; vietoje vartoti „Satyra nikogo nie laje, tankiausiai rėmė Vokietijos jų jūrių, ir New Yorko liko jo nė rašyti, nė skaityti, 110 skanius vaisius jų prigimtame ir nerūginta
rando mierius, prieš siekius si įrengta maskoliška garlai mokėjo tik skaityti, bet rašy
me stovyje, tai didesnė dalis svieto valsiškų czolem bije osobom, gani aby- lenkų žmonių.
vių linija. Pirmutinis tos Ii ti nemokėjo. Taigi galėtų
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
surinkimų yra paverčiama į alkoholiškus gė- czaje.” Tų nurodymų laiko
nijos garlai vys „Gregory būt geriau, bet ir tas rodo,
Populiariškas raštas apie Klausimą Valgybos. rymus ir ypatingai vyną darančiose šalyse si ir šiądien satyriškai visur.
kad skaitlius nemokančių
didėlės daugybės maistinių medegų yra to Taigi satyra neužkabinėja
| Nauja Prancūzijos mini March” išplaukė 25 d. spa
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gana žymiai sumažė
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kiu budu sunaikinama kas metas raginimu; arabiškai ypatų, kadangi sterija rengiasi, terp kitko,
J. Laukis.
jo.
svieto metinė vidutiniška išduotis vyno yra
riką 1520 pasažierių, dau
4000 milijonų gorčių, kuriame yra 10 ar 12 ypata pati gyvenime ne daug įnešti parlamente užmanymą giausiai bėgančių iš MaskoliIi apsieiti be pusryčių, jeib atsikėlus suval- nuošimtis alkoholio. Sulyg to-viename gor- sveria. Asabiški užkabinėji- įvedimo Prancūzijoj darbi
| Maskolijoj yra 45000
gant apelsiną ar obuolį, kurį reikia suvalgy čiuje jo pareina apie pusė kvortos. Eigiu mai erzina užgautus, gimdo ninkų pensiją, taigi kad dar jos žydų.
našlių
likusių po karėj su Ja
ti su žieve; per pietus ir vakare galima val rūgimo 100 dalių cukraus yra paverčiama į kerštą, todėl, vietoj gero, vie bininkai, teip kaip urėdningyti daugiau — vaisių, riešutų, kapotų gru 48 dalis alkoholio ir 47 dalis anglinės rūg
| Taškente, maskoliškame ponija užmuštų kareivių.Joms
toj taisyti piktą, naują piktą kai, išdirbę atsakantį metų
dų, daržovių jų kuone begalinėse įvairybėse šties,
Turkestane,
žandarai buvo pripažintos pensijos po 36
pusei kvortos alkoholio užimant vietą sėklą sėja — taigi vaidus ir skaitlių, arba nelaiminguose
sulyg laiko jų užaugimo. Šitokiu budu gro- apie dviejų
rubl. ant metų, taigi po 3
s varų.cukraus. Tokiu budu vi
atsitikimuose nužudę sveika atėmę revoliucijonierių siun rabi, ant mėnesio. Iš tos
muliojimo organai visuomet turės gana pa-‘ sa apštis nužudyto cukraus nuo ruginimo nesutikimus.
silsio, nuo kurio jų pajiega stebėtinai susti vieno tik vyno išneša 8000 milijonų svarų ar Tą turėtų atminti „Dilge tą, gautų iš iždo atsakančias, tinį su ginklais. Siuntinyj
buvo 238 karabinai ir 16000 caro malones ne nutuks jo
prės teip, kad jie galės atnašiai daug dau beveik 4 milijonus tonų kas metas.
lių” išleistojai, tąsyk laikraš užtenkančias pramitimui pen
patronų. Vežant ginklus; netikusio valdymo budo au
giau peno išgauti iš musų maisto negu prie
sijas.
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Stiklas tyro ir nesukirpusio vaisinio
ta pati apštis gamtiško vaisinio cu sės, linkime naujam sandrau me darbininkai turėtų aprū darbininkų, juos pergalėjo ir | Su viršum 1000 mokyklų
skysčiaus geriamas retkarčiais daug prisidės kuone
kraus yra paverčiama į alkoholį dirbant ra
pintą senatvę ir nereikalautų ginklus atėmė ir išsidalino mokytojų Maskolijoj likosi
prie sutaisymo organizmo, ypatingai smege gintus ir distiliuotus gėrymus. Kaip tad gų! kuo geriausios kloties.
terp savęs.
bado bijotiesi.
nų ir nervų, kas tokiu budu yra pravarčiau neišmintinga naikinti gamtiškus ir sveikus
prašalintų nuo vietų už pri
sia visiems dirbantiems galva v nesukirpęs saldumynus vaisių raginimui ir ištraukti al
gulėjimą
,prie mokytojų san
| Pietiuėj Maskolijoj suvaisinis skysčius visuomet duos tikrą stipry sinančiais ir brangiais chemiškais ir mecha
|
Randas
respublikos
San

jungos.
štraikavo visi darbininkai
bę kunui, o ne teip, kaip alkoholis, kava ar niškais procesais iš batvinių ir cukrinių nen
to Domingo viešai pagarsino, Jekaterinoslaviaus, Briansko
arbata, kurie yra prigavingais dilgalais. drių
priemonišką produktą, kuris yra neuž
Vaisiniai skysčiai yra teipgi toli geresni už tenkantis kaipo maistas ir kenkiantis svei | Rinkimus naujos durnos jog revoliucijonierių vadovai ir Dneprovsko plieno dirb | Mieste Charbine, šiauri
pieną ir kuomet tas yra lengviai užteršiamas katai! Bet yra dar daugiau produktų žemės atstovų Maskolijoj randas aplinkinėse Monte Christi tuvių. Štraikuose dalyvau nėj Mandžurijoj, maskoliški
ir visuomet maino savo kokybę su stoviu daromų į alkoholinius gėrymus; naikinimas
kareiviai susibuntavojo, bet
pasidavė randui. Jenerolai
sveikatos gyvulio, vaisiuose męs randame grudų alaus leidyklose ir distilinotarėse yra galutinai paskyrė 30 d. gruo Pichardo, Rivas ir Jimenez ja 10000 darbininkų.
kad cenzorius tenzuruoja te
gardžiausią ir maitingiausią skysčių, visiškai teippat baisus ir darkymas maistinės mede- džio šių metų, (rubernatolegramos,
tai platesnių žinių
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apie
tuos
maištus
ir laikraš
lio.
prisakymus sunaudoti visas išvijimo iš Santo Domingo. ganizuotos japoniškų oficieuoliai tyrinėjo tą.
Jenerolas Cespedes likosi rų chiniškos kariumenės ma čiai negauna.
Valgybinis klausimas kur kas daugiau
Javus auginančiose vakarinėse valstijo savo pajiegas, kad kuo dau (mskirtas gubernatorių Mon
turėtų užimti paprastą žmogų, negu jis uži degtinės distiliuotu vės yra skaitlingos ir giausiai butų išrinkta prilau
nevrai, ant kurių buvo už
| Latvijos jeneral-gubernama jį dabar, ypatingai tolydiniais apšnekė- se
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Ant krantų Illinois ir Ohio (išeit. kiu randui kandidatų. Tai
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5. Valgybinė reforma, galutinis išrišimas eko
. | Vengrai iškilmingai par
| Anglijoj užmanyta iš sigabeno iš Turkijos kūną
riamos ir penimos išmetorais šitų įstaigų ir bianti prievartos. Už rando rinėj Amerikoj. Sulyg tų
nomiško ir draugijinio klausymų.
Vienu svarbiausių klausymų sutinkamų apturėta per tai skorfuliuota kiauliena yra kandidatus Stolypin laiko žinių, vienas iŠ pramonin- viešų mokyklų prašalinti mo savo patrijoto, Pranciškaus
šios dienos žmonijos, yra augantis eikvoji siunčiama į miestus, kur ji išplatina ligą ir spalių manifesto šalininkus giausių Costa Ricos miestų, kinimą tikėjimo.
Rakoczy. Jis mat, išvytas iš
mas svaiginančių gėrymų, kaipo viena iš šak be laiko myrį.
miestas Bluefields, visai iš
ir jų draugus.
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Vienose Suvienytose Valstijose daugiau
| Poznaniaus provincijoj
ninių priešasčių protiško ir fiziško puolimo
griautas.
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žmogaus. Statistika parodo, kad Suvieny
| Varšavoj, kariškas sudus pliantacijos likosi išnaikin užgimė lenkų mokintinių tų atgal pasimirė.
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viso
tos Valstijos, Didžioji Britanija, Prhncuzija,
štraikai, lenkų vaikai atsisa
Vokietija ir Rusija, iš kurios ir Lietuva nė vertę suviršum 100 milijonų dolerių žalios ant nužudymo, 23 d. spalių, tos. ' Ant Littlė Corn Island kė mokytiesi tikėjimo vokiš
ra išmetama, kožna išleidžia abelnai po vieną medegos, yra tokiu budu pašvenčiama kib- nusprendė 14 revoiiucijonie- garlaivys ne patėmijo nė jo
| 27 d. spalių į Berlyną at
bilijoną dolerių alkoholiniams gėrymams kas šui alkoholiui žėdnas metas; kitose šaly;/) rių. Varšovoj policija daro kios gyvybės. Na, ar pakėli koj kalboj. Bendzilove su kako Maskolijos užrubežinių
metai ir gėryminis piktas, kaip koks šešėlis, yra tas pats. Ar tai čia ne pats galas išdy kratas po namus, ne aplen* mui gyventojų gerovės, iš kerosinine bomba likosi už dalykų ministeris ir tuojaui
seka paskui šiolaikinę civilizaciją. Fiziolo kumo? Gamta pagamina su skaniais vaisiais kia ne aristokratų: ji padarė naikinimui anarchijos nė degta mokykla. Vokiečiai nuo geležinkelio nuvažiavo
gai ir hygiėnikai, kurie yra su dideliu atsi ir auksiniais grūdais tą, ką męs reikalauja kratą ir namuose grafo Kra- priderėtų Suvienytoms Val apkaltina lenkus, bet tokius
pas Vokietijos kanclerį Buedėjimu tuos dalykus tyrinėję, susitaiko, kad me padarymui musų protiškų ir fiziškų pašposus,
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lową ir su juom turėjo ilgą
męs turime jleškoti gilesnių priežasčių šitam jiegų, o čia ateina žmogus ir ne tik ką suga
Costa Rica respubliką? Ame teisingų padavadijimų, gana pasikalbėjimą. Paskui, ant,
liūdnam padėjimui neatsakančioje ir įrituo dina geriausius produktus žemės, bet dar
| Kronstadte, 23 d. spalių, rikos politikieriai jau ne tankiai rengia ir pati valdžia
jančioje maityboje daugelio žmonių; it ti net paverčia juos į tikrus nuodus.
suareštavo
2C0 kareivių vie kartą panašių motyvų grie V ienameBrombergo distrikte ilgesnio pasikalbėjimo nu va
Trumpas paveizdas parodys, kaip tas yra
krai teisingai pasakyta, kad virėjas daugiau
žiavo pas ciecorių Wi)helmą.^
padaro girtuoklių negu karčiamninkai. kuone kriminališku darkymu. Bušelis javų, tinio garnizono. Jie apskų besi išteisinimui neišpasaky štraikuoja 20000 lenkų mo Apie ką kalbėjo, tas laiko
-Atnaša valgybos prie neblaivybės verta to jei jis daro darbą, kurį jis turėtų daryti, už sti už prigulėjimą prie prie to godumo; Amerikos politi kintinių.
mas paslaptyj. Nėra abejo
laiko žmogų protiškoj ir fiziškoj stiprybėj šingos randui organizacijos.
dėl akiliausio ir griežčiausio apgalvojimo.
kieriai
godumu
jau
visame
BlaivybėsJ platintojai turėtų- atminti, per 30 dienų. Bet distiliuotuvininkas iš bu
| Sudrutinimui garnizono, nės, kad svarbios priežastys
sviete
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keturis
gorčius
degtinės,
kad pas ,, ei vi lituotąj į” žmogųHroškimas yra
| Odesos jeneral-gubernaį Peterburgą atsiuntė dar atvijo | Berlyną caro ministetai abelnai ligūstas (patologiškas) stovis orga tankiai su pagelba įvairių kitų nelemtų da tolius, jenerolas Kaulbars, jau net godumą maskoliškų trįs regimentus kariumenės. rį, bet kokios, nežinia. Tur
biurokratų, mėgstančių žve
nizmo, išdirbtas pasiplatinusiais negamtiškais lykų ir kenkiančių priemaiščių.
Mat valdžios laukia maištų 30 būt ir revoliucija Maskolijoj
Keturi gorčiai degtinės retailiruojasi už pagarsėjęs tuom, kad mokėjo joti drumstame vandenyj.
budais gyvenimo, ypatingai išdirbtas perdibuvo apkalbama. . Mena,
bėgti nuo japoniečių, išleido
d. spalių.
delio vartojimo mėsos, uždaro, druskos, pa- $16.40;
kad Maskolija nori pristoti
gardinimų ir tt, kurie vienok laiko kraują
Ūkininkas, kuris augino javus, gauna savo kvailą prokliamaciją,
|
Moterys,
reikalaujančios
kurioje sako, jog demonstra
karščiuotame stovyje. Norraališkas ir svei nuo 25 ik 50 Ac.. s
| Varšavoj, 25 d. spalių, prie ryšio su Vokietija, ka
kas žmogus, maitydamasi vaisiais labai mažai
Suv. Valstijų valstybė, savo mokestim cijos 30 d. spalių bus su ka lygių su vyrais tiesų renkant sušaudė tūlą revoliucijonie dangi naujas Prancūzijos
teužsimano kokių nebūk gėrymų ir nereika degtinei atsiima 14.40.
ri umene stabdomos, jenero- viršininkus ir tautos vado rių skaitlių. Čia vėl suareš ministerių perdėtinis Clelauja drausmingų įstatymų stabdyti jo no
menceau nenori, kad Pran
las maloningai daleidžia,nors vus, Londono parlamente tavo 150 revoliucijonierių.
Geležinkelio kompanija atsiima $1.00.
rus. Pastebėjimai gamtininkų teipgi yra
cūzija
ant tol au pasiliktų
pakėlė
teip
smarkias
demon

jo daleidimo nieks neprašo,
Išdirbėjas atsiima $4.00.
*
parodę, kad visos žmoginės beždžionės, ku
ryšyj
su
Maskolija. Gal caro
Vežikas, kuris atveža degtinę, gauna 15 atlaikyti tą dieną vien baž stracijas, kad demonstruojan | Nauja Prancūzijos mini
rios, kaip ir žmogus, yra vaisėdėms, labai
ministeris
atkako prašytiVonyčiose dievmaldystas. Štrai- čias merginas ir .moteris po sterija rengiasi 11 d. gruo
mažai geria vandens būdamos laisvėje; su centų.
Retailiuotojas atsiima $7.00.
gautos, vienok, beždžionės gali būti priprakuojanti darbininkai busę licija turėjo išvaikyti. Čia džio perimti visas bažnyčias! kietijos pagelbos suvaldymui
Tas, kuris degtinę geria, žeidžia savo kū iš miesto išgabenti, o jų va gal būt, kad valdžios tarnai nuo dvasiškijos ir jas pavesti revoliucijos. Bet įsikišimas
w tintos prie maišytų ar mėsiškų valgių, arba’ tos, kavos, ir tuomi pat prie alkoholinių gėry ną ir dvasią.
elgėsi ne atsakančiai, bet rando prižiurai. Be abejo Vokietijos, davimas pagelbos
Jo pati ir vaikai kenčia skurdą ir nepa dovai pasodyti 3 mėnesiams
mų, bet veikmė tosio maisto ant jų yra ta
kalėjiman. Mokintinius ir turbut ir moterų pasielgimas nės tas rando darbas patiks caro randui gal terp dides
pati, ką ir ant žmogaus. Jos tuojaus dvesia baigtus vargus.
nės Vokietijos gyventojų da
nuo džiovos, kaip ir daugybės „civilizuotų”
Ar yra kur įžymesnis paveizdas? Čion studentus, da^vatt^faličius de buvo ne atsakantia Rėksmu smarkų kunigų ir jų šalinin lies rastų smarkų piksi prie
i žmonių. męs turime iš vienos pusės pamaži, bet vien- monstracijose^ žada suareš dar nieks aau prigulinčių tie kų pasipriešinimą. Randas ren
Mums todėl išpuola greičiau sakyti „tro vai puldantį gėrymą, iš kitos pusės maitin tuoti, o ant jų, tėvų bausmes sų nė iškovojo, tuom neiško gia dabar naują ginklą ko šių imą, o dagi tas galėtų pa
škimo piktas” kaipo neišvengiama išeiga mu gus vaisius, kuriuosna gamta teip įdomiai už vaikų darbais uždėti. Kvai vos lygių tiesų ir Anglijos vai su besipriešinančia par tikti da smarkesnį pasiprie
sų negamtiškų valgyblškų ir hygiėuiškų pa sukrovė saulės šviesą ir gyvastį! O bet bui lesnių prokliamarijų, turbut, moterys. Tam reikia svar lamento užgirtoms tiesomis šinimą Anglijos ir Prancūzi
tis valdžių visų „krikščioniškų tautų”, ar
pročių, o nė ,, gėryminis piktas”.
neišduoda nė<Chinų jenero besnių negu rėksmas moty kunigija. Nauja ministeri jos, teipgi gal ir Italijos. Tai,
Kaip vienpusiškas yra tad veiklumas tai republikoniškų ar monarchiškų, priklau lai?
vų. Suareštavo laike tų de ja dabar nutarė perduoti turbut, su davimu carui pa
s *
drausmininkų, kurie savo fanatiškomis kryž- so daug nuo išlaikymo šito paties pikto, kiu
Ji
u__
monstracijų daug moterų.
parlamentui užmanymą nau gelbos kovoj jo su locnais
karėmis prieš alkoholį, neprašalinę tikrų ris naikina sveikatą ir dorybę; ištikro, dide | Lodziuje, Lenkijoj, poli
jų tiesų, sulyg kurių: kiek ukėsais Vokietijos randas ne
priežasčių, verčia žmones stvertis už kitokių snė pusė įplaukimų šiolaikinių valstijų yra
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jų pagadintų norų! Visose valstijose ir apnate traukiasi toliau, lyg viešą urėdą svetimo valdono | Pagarsėjęs Amerikoj
skričiuose, kur drausmė yra įsigalėjusi, ap- ti savo padėjimą permainydamas politiškus tų ir kitokių prigulinčių prie kad maištininkai norėtų pri (kunigai mat yra gyvenančio maskoliškas raštininkas Mak
tiekoriai parduoda daugybes visokios rųšies surėdymus, nepasirūpinęs pažinti tiesų gam inteligencijos ypatų.
versti Prancūziją, suvaldy Ryme, taigi svetur, popie sim Gorki atkako jau į Naposutaisymų, turinčių savyje „nervinį taisalą” tos ir sveikatos ir j ieškodamas savo idėalo
mui
maištų, kaip tai nusprę žiaus urėdninkaie), žudo tie lę, Italijoj. Prieš vietinius
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ar „kataro gyduolį” pavidale alkoholio ar
| Varšavoj policija daro
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ut iškoj konferenci- isas prancūziško ukėso ir gali laikraštininkus jis neprilanDaugelis vėl kitų prisiųlo vartoti len
kito migdalo. Bedirbdami gerai žinomą pa
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joj mieste Algeciras, siųsti būt išvyti iš Prancūzijos.
tentuotą gyduolę, 250 bačkų teip vadinamo
kiai atsiliepė apie Ameriką,
Policija
kolioniško spirito suvartoja kas savaitė, o presniųjų, sakydami, kad civilizuotas žmo pulkus žmonių.
čia savo kariumenę.
Bet
apreiškė,
jog apie ją Euro
daugumas slaptinių gyduolių, tolydžio gar gus turi turėti dilgalą kad kasžiu ką; bet naudojasi iš nurodymų bu prancūzai, sykį užėmę Mo
poj turi žmones klaidžias nuo
sinamų visuose kraštuose, turi nuo 20 iki 40 statistika parodo, kad suvartojimas lengve vusių revoliucijonierių, perė rokko, geruoju iš jo nepasi | Šiaurinėj Afrikoj, Mori
nuomones. Iš tikro Ame
roko
viešpatystėj,maištai
ne

nuošimč. alkoholio, be užmušančių nervus ir sniųjų gėrypų auga, kuomet mažinėsi pro- jusių šnipais į tarnystą poli trauks.
rikos
didžturčiai ir randas,
siliauja. Prancūzija, apgynuodingų vaistų,
• (Toliaus bus.)
cijoj.

HAUJIRiŽTM.

PAMATAS VISOKIAI REFORMAI.

IS VISUR

•jo, 8417 So.Halsted Street, tarp 84 ir 35

kiek tik gali, remia ne kovo
jančius už laisvę žmonės, liet
caro randų ir kaip tik gali
ma, stengiasi jam padėti.

Pajieszkau Vincento MakaUckio lu

Didžiauplas fe pa si sek Igatvių. Galima karais privažiuoti isz katrnom kartu, 4 sanvaites atgal i,įT.
dideliam.... Paskui prasi- Redakcijos atsakymai.
visu daliu miesto. Bale bu* atidaryta 3 žlovo in N*w Ycrka. Ateivy,^' bule
dėjo .nuraminimas”,' o povai. po pietų. Koncertas užims 4 vai. persiskyreme ir jis iszvažiavo jn peDn
tam ,,užkariavimas” Siberi- Skindke. Pa mokinim u8,kai p ... Laike šaektfčiavimosi Ka
Po koncerto bu* balius su puikia or sylvanijo* kasykla*. Pas ji ]įkpundas su plunksnoms. Jis pau &r ,
chestra.
jos. Tame tai paskutiniame kas privalo dirbti kastynese, pitono Hali su Scott’u, pra
kitas telksi* duoti žine adresu;
kad
uždirbti
70
dol.,
apie
sitarė kapitonai kad papralaike vienų gražių dienų an‘;
r.
o.
h.
duos apie ji žinia, gaus 81.00 a>} ? D.
| Lenkų mokintinių Strei mano stacijos pribuvo puikus storį anglių sluogenio, apie štai žmonės kef per didel
•o).
Jeigu nori boti drąsus. Jurgi* Montvilas
kai Prūsuose išsiplatino jau trūkis vieno iš ,,užkariauto skaitlių kastynių galima su triukšmų apie letekimų savo
Norėdamas būti drąsia visokiam* rei
181 18th st.
Chicrg). iį|
teikti
ir
be
laikraščio.
Tie
kale,
turi
prigulėti
prie
drangyscslu
ir ant mokyklų Vakarinių jų” ....
laimės. „Art pamišta vadi
Kaipo perdėtinis
kaip savo tautos teip ir prie svotimtauPajieszkau savo pusbroliu .Jono CePrašų provincijos.
Ištirti dalies, aš laikiau už garbę pa visi dalykai ne svarbus. Svar ni mažų nelaime nusibantiszku, kurks yra turtingos ir užtaria glo. Pirmiau gyveno Re*diDg, pt.ūn
prietikius lenkų apgyventose tikti trūkį. Iš vagono išlipo biu yra vien tas, ar yra Strei krutyti pinigiškai?” — ,,Tas
ui kiekviena savo sanari, atsitikus rei 13 metu kaip Amerikoje. Paeina tl
kalui. Czia pakalbėsiu apie draugyste Vilniaus gub., Traku pavieto. Dusmauu
provincijose išvažiavo pats koks ten adjutantas ir klau kai, ar jų nėra? Kur du pa visgi nėra teip skaudu kaip
prie kurios asz priguliu, ir prie kurio* perapijes, Dnsmenelio kaimo. Teiksis
apšvietimo ministeris Studt, sė manęs: „ar lokomativa pa duoda visai priešingas nuo netekimas draugų”. — ,,Su
da mažai lietuviu tepriguli, musu daly ateiazaukti adresu:
je arba numeryje yra vos du, kitose
kurio neišmintingi padavadi- rengta? —r Prirengta, atsa mones ir jas gina, redakcija tinku su Tamista”. — „Nete
Motiejus Glebus
daugiau, bet svetimtaueziai. Ssita drau P. O. Box 647
Maynard, Masg
jimai ir pagimdė tuoa štrai- kiau. — Ar jus ant jos va negali žinoti,kur yra teisybė; kimas charakterio.” —„Teip
gystė yra didžiausia organizacija žmo
|
hr--------- --- --------tokius
užtikrinimus
galima
kus.
gi teisybė”. — „Netekimas
žiuojate? — Ne, mano pagal
nių ant visos Amerikos, turi savo sa
vesti
ir
per
čielus
metus,
o
les
ant
susiejimo
ir
pasilinksminimo,
sveikatos?” — „Čia Tamista
bininkas. Adjutantas pakė
atliekamo kapitolo tori 812,076,584,61
vis
negalima
bus
žinoti,
kat*
įspėjai mane”. — Męs, be Biografiack* szkica Walter ir gelbsti kiekviena savo sanari. Taigi,
lė
rankų
prie
kepurės
ir
pra

| Peterburgo ir Kazaniaus
Schrojd*.
universitetai, dėl neramumo sišalino ir aš, pildydamas sa ras teisingai kalba, o katras abejonės, turėtume visada Gimiau 81 d. kovo, 1872 ant mažos jeigu nori būti drąsiu ir kad už tave
ūke* arti miesto Bromberg, Vokietijoj, draugai užtartu, tai prisirassyk prie szistudentų, likosi vėl uždary vo pareigas, norėjau jau eiti meluoja. Užtikrinimus re daugiau atidos atkreipti ant Poznaniaus
Lenkijoje. Pra tos draugystes. Norinti prigulėti parakia
paremti
davadais;
be
daužlaikymo savo sveikatos ne dini moksląprovincijoj,
Seattle. Wash. 16 d. spalio sz tretu
ingljau pradine** moky szykito man laiszka, o ass perstatys'u
ti. Studentams uždrausta ant stacijos. Bet tame laike
vadų Tamstos raštelis negali gu ant darymo pinigų. Ne klos*.
jus in areziausi numeri, tad* ateis pas numirs Petrai Kalyszka, 42 metu am
išlipo
iš
vagono
stora
žmogy

universiteto ruimuose laikyti
Bodamas paveldėtojom levu tortu,
apleisti savo gimtini kraszta jus žmogus ir viską spsakys. Jeigu pats žiau*. Paėjo iaz Kalvarijos pav., Šuva!,
sta žandaro uniforme ir krei patilpti, kadangi ant to prie sakyk Tamista nesveikuoda- sumaniau
politiškus susirinkimus.
ir keliauti avietan, jieazkoti geresnes lai negali prigulėti, tai perduok ta kitam. ku gub. Tapo palaidotas 21 diena sz.m
pėsi prie manęs su klausymu, šas vėl be abejonės atsiliep mas, kad tas nieko nereiškia mes gyvenime. Atkeliavau Chicagon, Rassydamas laiszka paraszyk savo tikra per angllaska draugyste, F. O. of Eag: $
15 m*tu senumo, gyvenau isz savo pa adrese ir koki darba dirbi, indeklte už kurios buvo aanariu. Paliko paezia tu
| Peterburgo policijos vir kur gali rasti inžinierių U? tų. Reiktų užimti laikraštį ir tuojaus pereis. Gal būt, lias darbo ir triūso ir stengiausi Ingyti 2c
marke atsakymui. Primenu, kad 4 vaikais, Nors prie lietuvis?.k u drautuščiais
užtikrinimais,
iš
ku

geresne
apszvieta.
bet jeigu iš jo iškils pavo Nuo laiko
šininkas išlipinėjo po miestu — Aš inžinierius U. — O,
mano nikeliavimo Chica priesz naujus metu* lengvesne* instoji- gytezių neprigulėjo, 'vienok iszmok’no
rių negalima teisybės žinoti. jinga liga? Jeigu Tamista gon iki 1895 m. dirbau dienomis fabrlks moiszlygos. Paraižė sanary* dr-stes I. savo vaikus lietuviszkai kalbėti, ko kili
persergėjimus gyventojams, jus, — atsakė ir pridūrė —
medžio darbo, o vakare lankiau pu- O. Heptasophs. Adretas:
lietuviai gyvenanti izioje valstijoje,
Tamsta
rašai, kad darbai ei prie mažiausio apsireiškimo prie
bliszkai mokyklas.
jog demonstracijos 30 d. spa aš jus areštuoju. Ir tuojaus,
B. Vitkauokas
nors ir prigulinti in lietuviazkas draugy
1895 m. gsvsu naktini darba ir pradė
na
geriau
negu
kur
kitur
nesveikumo vartosi tuojau jau lankyti per do metu H'ssens Bus- Bay-Vi*w Asylum
Balti mere, Md. iste*, ne visi stengiasi padaryti. Velio
lių bus vaikomos su kariu- kaip iš žemės išdygo karei
Oollege. Vėliau lankiau vienus
nis buvo laisvu pažvalgu.
menės pagelba, jog kareiviai viai, apsiautė manę ir nuvedė Amerikoj, Tamistos priešas Trinerio Amerikoniškųjį E- sness
metus Jonės Busness College, o dabar
F. Slankevicze
sako
priešingai.
Parėmimui
sami
studentu
John
Msrshall
Tiesu
į
baudžiamų
vagonų,
prika

liksyrų Karčiojo Vyno, tada
šaudys į paikus demonstruo
mokyklos.
Daavill*, III. Pasimirė 15 d. spa io,
bintų prie „užkariautojo.trū savo tolesnių tvirtinimų rei visada pradings nesveikumas Szluom laiku esml už prižiūrėtoja AbPajfeszkolimai.
jančių žmonių.
1901 Juozapa* Aidukaa, velionis tapo
straktiszko skyriaus Cook County Re
kia
davadų,
be
jų
raštas
ne

kio”. ... Aš kaipi pasiutau
ir Tamista galėsi pasidžiaug korderi. Apart szito psszvencsiu savo Pajieszkau savo szvogerlo Juozo Lup- palaidotas ant airlszku kapiniu, palai
vakarus darymo biznio szakos* szaiezio, Kauno gub., Raseinių pav, dojo draugai ir prleteliai, prie draugys
nuo netikėtos sauvalios ir, turi vertės.
ti geriausia sveikata. Vai liuosus
Reni Estete, Insuranoe, aplinkinėj*, kur Eržvilko valscziaus, Neriu kaimo. Apie eziu neprigoleju. Amerikoj pergyveno
| Peterburge, vežant iš
Jau nuo laiko atkeliavimo Ame 6 metai kaip Amerikoje. Jis pat* ar
sėdėdamas vagone, negalė
stas padarys gromųliojimo gyvenu
20 metu, amžiaus apie 45 metu. Paei
muitinyčios pinigus, revoliurikon.
jau suprasti, kas atsitiko....
organus veikiančius, paga Kami ženotas ir gyvenu su motore Ir kas kitas teiksi* duoti žinia adresu:
na iaz Kauno gub., Sziauliu pav., Pacijonieriams pasisekė pa
Hironimas Macijevskis
kūdikiu, 675 Dickson st. Esu sananu
szvitlnei parap., Bubilu sodžiaus. Pa i
Tuom
tarpu
vagonas
iškelia

ną
ys
naujų
kraujų
iratnaujys
daugelio lenkiszku draugyseziu, teipgi Box 175
Grand Works, Iii. ko k rajuje senus tevn* ir Amerikoje
griebti vienų pinigų pundų
satariu angliszku draugyseziu; K uighta
vo....
Veža manę vienų
visų
žmogaus
organizmų.
Vy

Pajieszkau savo tikro brolio Jono Bla- viena broli nesenei atvažiavusi. Norė
of Oolumbus, Royal Arcanum Ir Modom
su 180000 dol. Vežanti pini
dienų,
veža
naktį
....
Ant
Woodmen.
nas
yra
geriausiu
vaistu
nuo
ževlcziaus,
Kauno gub., Ssiauliu pav., dami daugiau dasinoti tegul atsiszaukia
gus urėdninkai tuojaus pa
Reikalingas prie „Lietu vos”
Paazuazuvoi parap., Dužnagiu sodžiaus. adresu;
rytojaus
į
mano
vagonų
įeina
visų
nesveikumų
skilvio,
žarbėgo. Juos suareštavo pas
John Andrulis
Itzvažiavo isz Philadelphljo* ant fermų.
spaustuvės geras raštininkas
Chicago, III.
Jis pats ar kas kitas teiksi* duoti ži 934 33 st.
kui, kadangi nužiūri, jog jie suareštavęs manę žandaras ir gerai mokantis versti iš an nų.nuomažakraujystes,ir nėr
kalba
man:*
jūsų
prova
pra1
nia adresu:
viškumo,
nes
kito
nėra
tokio.
buvo susižinoję su revoliucijo
į lietuviškų ir lenkiš
Viktorija Blaževicziute
lošta ir mes jus sušaudysi- gliškos
1
Gaunamas aptiekose, arba
Parduodu Bizni.
nieriais.
320 Whartou st.
Philadelphia, Pa.
kų
kalbas.
me.
pas patį fabrikantų Juozą pi,
Didele, graži, szrarioj apylinkėj be
Pajieukau A mėli j o* Drageliene*, po
Trinerį, 799 8. Ashland av.,
antru vyru Guzauskiene. Turiu labai kerota. Biznis gerai einasi; vieta tirsz— Jus, žinoma, galite ma
svarba reikalo. Ji pati ar ka* kita* teik tai apgyventa lietuviais ir lenkai*. Pir
Knygų perkupčlains.
Chicago,
III.
nę sušaudyti — atsakiau aš,
tį uodu dėlto, kad privstiszki reikalai
eis duoti žinia adresu:
Nesušaude.
priverta. Didžiausia ir daugiausiai isz—bet aš nė jokios provos ne ,,Lietuvos” išleistuvė ren
B. J. Armonas
Lietuviškas Drapanų
Box 52 Lack, Pa. No. 3 Ali. County varanti duonos keptuve: per nedalia iszParašo P. P. Bflokonskyj. turiu. — O, • jus dar ginčija gia spaudon naujų kalendo
naudoja 50 bsczku milto. Atsiaaaukit
Štortis „
rių 1907 metams. Kalendo
Pajieszkau Vincento Kaulio, Kauno
tės!
—
pakelia
balsų
žanda

in trumpa laika adresu;
Pamatęs inžinierių N., negub., Raseinių pav., Vitogales kaimo
riaus šventės bus sutaisytos
J. Gorsky —
ras;
teip,
mes
jums
sulaužyPirmiau*
gyveno
Coal
Centre,
Pa.
• tikėjau savo akims. Be abejo
1320 8o. Front sL
Phiiadelpbia, Pa.
pagal
Suvalkų
gubernijos
Jis pat* ar ka* kita* teik*!* duoti žine
nės nusistebėjimas rodėsi sime kaulus! — Pasakęs tų, jis būdų.
adresu:
Todėl knygų perPigiai ant pardavimo sali anas, hotePet*r M sulis
Į lis ir buezerne, lietuvio ir lenku apgyakyse, kadangi įėjęs užklau prasišalino, bet vėl sugryžo kupčiai, kurie reikalaus šitų Atsidarys pabaigoje
ir kalbėjo su manim: jeigu
4403 S. Wood *L
Chicago, III. ventoje vietoje, arti galviju akerdinysė:
kalendorių ant pardavimo te mėnesio, ^ki atidarymui ak
Pajieszkau savo draugu, Vincento Žla-I0110*’
li^nvissko n* lenkiuko bizjus
norite
užlaikyti
savo
gy

i — Nusistebėjote? Gal ne
bio. Antano Bicziaus, Stepono Damos ir nto C1U nera ^e****- pardavimo cijas
dar
gąlimą
gauti
_pirkti
gul
tuojaus
parašo
mums
vastį, tai turite apreikšti suOnos Jasulyte*. Visi Kauno 8avin‘nk“‘P1“keP*likl“UBPeDnsyrv‘tikite, kad tai aš?
kiek jų reikalaus, kad męs Pq. I1Q.00>. Po atidarymui JUOZAPAS EUJOSZ1U8. drauges
štraikavimo
plianų.
—
Nors
gub„ Sziauliu pav.. Žagare* parapijos. n*Joje- AUiszauKĮi adresu:
Bet aš gavau žinių....
kandidatas ant Pa Ji* patys ar ka* kitas teiksi* duoti žinia]
žinotume kiek jų padaryti. akcijos bos brangesnės, tai Republikoniuka*
Jo* Kozlovskį
Kam Dorinus.
301 S. Stenben si.
Sioux City, Iowa.
— Ar kad manę sušaudė? aš ir norėčiau apreikšti tų Perkupčiai šiuos kalendorius yra po $15.00.1 Todėl kurie vieto
Juozapas Elijoszius yra ant tik lėto, sdresn:
pavietavo Komisoriaus isz Rspubliko- Jose p h Žiebi*
— Teip .... Taigi žinia plianų, tai negalėčiau, kadan gaus už numažintų prekę.
inielijate prie lietuviško Sto nitikos part'jos. Todėl visi* lietuviai P.O. Box 4006 Johannesburg. Transvaal Pigiai ant pardavimo Groserne ir Bu
gi nuo jus pirmiausiai gir
ezerne, Indiana Harbor, geroje, lietuviu
balsavimu, utarninke 6 d. lapLietuvos” Išleistuvė.
buvo neteisinga?
ro
prigulėti, tai pasiskubin- dienoja
8o Afnca.
kriosio privalo balsuoti už lietuvrJ.
ir lenku apgyventoje vietoje, biznis ge
džiu
apie
tokį
plianų
—
at
— Ne su visu — atsakė
Elijoesiu. Jis yra gerai visiems pažy
ute
akcijas
nusipirkti
kol
rai iszdirbta*, savininkas parduoda už
Pajiesskau
Marijonos
Lutkienes
arba
sakiau aš. — Apmislykite —
stamas, geras vyras Hetuvys, taigi musu
, jisyra pridarysi*'balsuoti už lietuvi ne už Paulatienes, gyvena 8. Ganai ir W.15 st. tai, kad atidaro drapanų sztora savo loc
yra
dar
gaunamos
po
$10.00.
airi ar kiloki svetimtauti. Jeigu visi Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinip name name. Atsiszaukti adresu:
— Tai kaipgi,gal jus iš nu kalbėjo žandaras — juk jus
Akcijas galite užsirašyti pas lietuviai
tavo balsus už ji, be abe adresu:
Frank Geistar
turite
pačių
ir
vaikus.
—
Aš
Lietuviai Virden, Storo direktorių Kazimierą jones jis duos
liks ištrinktu ir tsds bus mu
mirusių prisikėlėte?
Tarpe 187 ir 138 gatvių Indiana HarborC. Paulztli
mis
garbe,
kad
nors
viena
lietnvi
turėsi

neturiu nė pačios, nė vaikų.
Kewanee, Ih.
— Beveik....
Služlnską, kuris turi savo me valstijoj Illinois ant augisto urėdo. 423 N. Park st.
Parduodu labai pigiai didelia groserne
Pajieszkau
merginos
apsivedimui,
ta su pienu skyrium, senei apgyventoje
— Na tai papasakokite, — Bet jus turite motinų. —
valandas
,,
Lietuvos
”
redakci

Ir motinos aš neturiu. — Na, ridge, Gillispie, Beri būti gera apaivedimul ir augszto au vietoje ir su daug kostumeriu. Biznis
„LIETUVOS ŪKININKAS“
kaip tas atsitiko?
joje ketvergals nuo 6 iki 9 Lietuviu
gimo,
senumo gali būti nuo 20 iki 30 gerai uždirbta*. Norėdami areziau da*
tai
ant
galo
turite
gimines.
—
Demokratu Partijos Laikrasz— Pirmiausiai pasisveikin
metu. Adresą*
nelde,
Staunton
ir
vakarais
ir
nedėlioms
nuo
9
sižinoti kreipkitės adresu: 151 W. Catls
skiriamės
Lietuvos
darbo
žmonėms.
Teip, tolimus. — ApmislykiAntanas Kasparas
kime. ...
nalport avė. Chicago, III.
.Iszeina du lęgrtus per savaite isz Vil
ki
12
rytais.
Mt. Olive.
199 W. 14th it.
Chicago, III.
niaus, Lietuvoj.
— Atleiskite! Aš teip nu te, gerai rodijų. Žandaras
Ant pardavimo sankrova valgomu
Jame telpa teisingos žinios isz visos
Pajieszkau savo draugo Vladislovo La
daiktu geroje vietoje, per septynis me
sistebėjau jus pamatęs, kad pasitraukė ir daugiau jau Balsuokite už RoLietuvos
ir
kitu*krasxtu
svieto.
Lietuvoj
pinsko,
Kauno
gub.,
8
metus
gyveno
0FF1CIAL PUBLICATION metu preke $1.80; Amerikoje $2.50 Sllvertone, Anglijoje. Jis pats ar kas tus biznis iazdirbta* tarp lenku, lie
ištikro užmiršau. Na, svei nepasirodė.
Anaiial StatMMat «f
tuviu, slovaku ir chorvatu; SlkostumeKam yra miela prigimta szalis tevyne- kitas teiksis duoti žinia adresu:
Inžinięrius nutilo, palenkė bert L. Jonės ant
ki, sėskite ir pasakokite....
riai, kuriems reikia nuvežioti. ParduoLletuva,
tai
uislraszyklt
minėtąjį
laikCh.
Krėsti
n
SURĖK COMPANY
ku dėlto, kad turiu kita bizni; visas biz
Inžinierius sėdo, užsirakė galvų, uždengė su rankoms sherifo Macoupin •fBANKERS
rassti,
o
žinosit
kas
ten
dedasi
dabarti

745 N. Maln st.
Montello, Mase.
CisvsUutd in ihs Stale ef Ohio, •« ihe 31st
nis už 81700. Atsiazaukti adresu:
niame revoliucijos laike. Vienas num.
day cf Decsmber, 1905, made !• Ihs In
popierosų ir užsimųstė, žiūrė akis. Po kokiam laikui, ne
Pajieszkau savo szvogerio Juozapo
Fel. Novracki
surance Superinlendant oi ihe State
ant pamatymo S centai. Adresas:
mainydamas vietos, tykiai Pavieto County.
Kasparaviczlaus, Kauno gub , Raudie- 464 Pine at.
damas į vienų vietų.
Kenoaha, W:s.
•f Illinois, purinant to law.
M. J. Damijonaitis,
Lietuviai gyventojai Macou
3120 S.Halstedst., Cbicago, III nlu para p., Gerkautu kaimo. Pereita
Ant jo išbalusio veido ver kalbėjo toliau.
Ant pardavimo lietuvlszka buezerne
melą sziame laike gyveno N. H. Btfille.
— Reikia pačiam pergy pin pavieto turėtų balsavimo A mova t o( CapitalCapital.
žėsi vos matomos raukšlės,
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži ir groserne. Geroj, lietuviu apgyvento)
Slock p*id up i* oatb
vietoj. Atsiszaukti pas .
.... 1600000.00
ną adresu:
.
pridavė jam kokių ten kanki venti tų, kų aš pergyvenau; dienoje, 6 d. lapkričio, 1906
J. Pakalniszkis
Income.
Mrs Auna Casparavits
nio išveizdų; terp tankių plau žodžiu tų jausmų apsakyti atsiminti, kad vienas iš jų Frontams reeeired dorina Ih* year 1W 4*6.71
Ohicago, Iii.
162 Peoan st ~
Los Angolos, Cal. 8429 Auburn avė.
Intersst and aivldsads
....
S4.407.M
kų veržėsi pirm laiko balti negalima .... Perstatykite draugų ir unijos brolis pra Profua
Pifffai gera* lotas.
from sale nr matarlty of led*er
Pajieszkau merginos apaivedimul ne
Artinasi Linksma Valanda.
asssta ovtr book valus
....
1 076.SS
sau be apgynimo žmogų ne šo balsuot už jį ant sheri A menat
siūlai.
Geras lotas ant Auburn av., vertas
reoelvsd from aU otbsr souraM M60.M
Jaunu Amerikos Lietuviu Pasilinks jaunesnes kaip 18 metu ir nesenesnes
kaip 25 metu. Asz esu 28 metu. Atai- 81000 parsiduoda už 8700. Ant szito*
^180.807.90 minimo Kiiubas, parengs penkiolikta
— Nuo ko pradėt? — Pa padariusį nieko blogo, kas fo.
Totai Income
saaukdamoe pelaiunskite tavo paveiksią ulyczios moka už lotus po 81030 ir po
bailu,
nedelioj,
November
4,
1906,
Po

valandų
laukiantį
kad
jį
nu

Ezpenditures.
klausė jis lyg pats savęs.
Ponas R. L. Jonės yra jau
Adresas
e
daugiau. Namai ežia pastatyti niekada
paid duria* the you
....
HB.7ll.71 lankio salėjo, 800 H. Ashland avė. arti
Jos Wi*ra
Jis pasilenkė ir pridėjo ran žudys.
8 metai unijos sųnariu 702 Losaos
nestovi tuszti. Rando* atnesza nuo 10
laveoUsaUon and adjuitmeatef
18tos ui. Muzike kaip ir visados bus
Portiand, Grego n. iki 15 procento. Pirk salta lota, putapirmos kllasos ir pradės griežti nuo pen 281 Burnside st.
kų prie kaktos.
Jeigu kas su apsirokavimu kuopos Angliakasių Ameri CotntnHiioo or brokersgv
kių po piet. - įstengs liktai 35c ypatai.
Pajiesikau Tomoszlaus Kisieliaus, Su tyk narna ir imk pinigus už randas, kaip
o. fees and ai! otbsr ciiarget
— Nuo ko norite — aš at rengiasi kų nors blogo padary kos, Cariinville, III. Uoles ofSalarlt
offiMrs, chsiks, a*ent* and atnployoa 40.774 SS Visi yra uipraszoml.
valkų gub., Beinu pav., Kapcemieacsio už auksa. Dasiiinok „Lietuvos" redaiu
Renta pald derln* ths year
.... ’• 4430.M
sakiau.
t i, toks pirm laiko ir prisiren nio unijos sųnario ir geresnio ▲U
gmtno, Bzepullu kaimo. Gyveno She- cijoj.
oth-r tąsęs, H
and tasaraace ’
(2—XĮ)
Kepurinis Bailus.
dapanmeat foną
j.
....
nandoah, Pa. Jis pats ar kas kita*
— Aš pats dar negaliu ge gia ir prie laukiamos jį baus darbininkų draugo niekas Amcont of all otbar »xp«ttdltares
80.411.181
Chicago. Dr-st* Bar. Mikolo Ark. to- teiksi* duoti žinia adresu:
Ant pardavimo pigiai Candy sztoras
rai orijentuotiesi visame, kas mės, ir jeigu ji jį pasiekia, negali rasti po visas Suvie
To* ii evpendltnros
i ras saro treczla maltai kapurini bailu
Petras Kisielius
ir kitokiu daiktu, prie pat lietuviszkos
Dadelioj, 4 d. lapkrlczio, 1908 bd, Alias 5830 G rovė av*.
Led<er Asacts.
Chicago. Dl- bažnyczios ant North Slde. Bizn s isz
atsitiko.... Tai kas ten pa tai pasiekia ne netikėtai. Jei nytas Valstijas, o kadangi
Mortsage ioans oa*ieaJ e|U'.e ....
i salėja, 82—34 Emma st. Prasidės 3 vai.
sakiškai baisaus, neišaiški gu jus ūmai pagriebia neži ponas R. L. Jonės yra pasta
Pajieszkau Antane Juzaiczio ir Vin dirbta* ir vieta gera; raoda pigi. Alsi' po pieta. Inženga vyrui su motere 25c.
4M 817.81
cento
Andrekaus, abudu Kauno gub., szaukli ant ežio adreso:
namo, nesuprantamo, nežmo nia už kų ir pasmerkia ant tytas ant republikoniško ti- Catb os banS
Viso* lietuvius ir lietuvaites azirdingal
J. VVlshuew*ki
Raseinių psvieto, Sartininku volosties,
440*. i* kvieczla atsilaokyti.
Blils i*c«lrsb’.«
niško. Nė išmisliausia fan nužudymo, Čia nėra jau mo kleto, kuriam jis tiks, tad, oib«r
221 Waban*i» avė. cor Paulina st.
Vizbaru
sodžiau*.
PirmiausgyvenoChi>«dg«r
t*
Komitetą*
Chicago, Iii.
cagoje,girdėjau kad in kasykla* issvatazija ne išsvajotų nieko pa tyvų mažinančių baimės jeigu išrinktas, atsimokės Totai Ladyvr Aitati -•
.... I
žiavo. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
Pirma*
Didelis
Balius.
našaus....
kiekvienam kuogeriausiai,
laipsnį ir nusiminimų.
Non-Ledc«r Asseta.
Esat Plttaborg, Pa. Keliamaa „Tur- ti žinia adresu:
Iatamt scoraed g*
6818.07
Reikalaujamo 500 daibininku in Minepaisydamas
kokių
politiš

Inžinierius pakėlė galvų,
Anton Mellnoviche
Inžinierius vėl sustojo, pa
10,800 00 naria" didelis baltos dėl lietuviu Westchigano
migzkus, mokestis nuo 42S ik
Riverton, III.
inghoaso dirbtuve*. Ant iBskilmingoa P. O. Box 125
kaipi kad jam rodytųsi pa kėlė galvų ir užsirūkęs popie- kų pažvalgų jis nebūtų.
885 ant menesio ir pragyvenimas, pas
irnm.n puotos yra užkvioeziami lietuviai ir lie Pajieszkau savo dėdės Vincento Vo- kolinsime ant kelionei isz Chicagos; 1000
sakiškai — baisus paveikslas. rosų, tęsė toliau.
Ne tankiai pasitaiko uni Deduct Amsėta *ot Admitted.
tuvaites isz ez onais ir aplinkine* o bus lantiejaus itz kaimo Judglriu, Jurbar vyru ir amatininku in Kalifornijos val
froSk Oook S*1 of roti
Paskui, patylėjęs trumpų —Ištikto,buvo laikas, kad aš jos sųnariams balsuoti už sa Deprvciatton
-vist kuomieliausiai priimti. Gaus alu- ko vol., Antano Norkaus ir Juozo Ku* stija, didelei mokesty*, kelione iss Chi
U.81A.81
••tat*, bondi ita-ttocttr
czio kaip miducalo, sūrio au skilandžiu, rauokio, Kiukissldu kaimo, Eržvilko cagos 838; 2000 darbininku prie gelež: ti
Pranlam* tąbourrf-b>t ooltaetlon
laikų, jis pradėjo palengva geidžiau kuo greičiausio su vo unijos brolį, užtai netu Gros*
wriUan prtor to Qęt. 1,
deszru su asaalionkoms. O muzika! Kas vol. Visi Raseinių pavieto,Kauno gub. kėlio darbu Washingtono valstijoje mo
Other
aoadmlttod
*»seU
&
kalbėti, tankiai nustodamas, šaudymo. Tas geismas atėjo, rėtų nė vienas unijonistaa
syki laagin, aiekada neuimirsz! Balius Jie patys ar kas kita* teiksi* duoti žinia kestis nuo 82.85 iki 83.00 ant dienos, ke
Tetai
atsibus petnyežios vakare, 9 d. lapkri adresu:
trynė su ranka kaktų.
praleisti
tos
progos
ir
balsa

lione ias Chioagos 812: teipgi reikalau
bėgant trūkiui aplinkBaikalo
Totai Admlttod A U
čio, svetainėje ..Tumeriu" ant Electric
Frank Valso tiejus
jame
moterų ir merginu prie visokiu
— Pasakysiu jums, geriau- ,ežerų: čia, ant kiekvienos be vimo dienoje balsuoti už sa
Liabtlltle*.
avė. Užpraazo aut baliaus
6 Burlslgh st.
Oassbrldgeport, Mass užsiėmimu šaltame mieste. Lietuvisz41.41048
šiai galų atsitikimo. Aš buvau veik stacijos girdėt buvo vo draugų. Žmonės Virden,
r «’
Komitetas.
Asjieszkau Antano Ragalskio, 6 pėdu kas agentas; ateik tuojaus arba raityk,
7.016 M
k perdėtiniu X dalies Siberi- verksmai ir vaitojimai.... Girard, Greenridge, Gilles- CommiMion ąsd broktrųe
augsatas
vyras, apie 22 melu senumo indedamas už 2o paeiti ne šiem pa auaAli other lubinu*!
Pirmas Lietu v isz kas Koncertas.
jos geležinkelio per visų ka- <Tai plakė telegrafistus. Aš pie, Benelde, Staunton ir
juodi garbanoti plaukai, per vidurį ski kymuL Adresu:
Totai 1 labili ties
*1X74*7*1
Chicago. Muzikanto Bonu, per di
J. Luoas,
riami, negeriausiai kalba lietuviszkai,
Į rėš, revoliucijos ir Streiko lai- .nerandu žodžių, išreiškimui Mt.Olive turėtų atkreipti ati
Chicago, iu.
rektorių Kazimiera J. Filipaviczla, pa
sngllszkai kalba gerai,. ant kairiosios 665 Mihraukee avė.,
T»U1 Pr«tni*a>a MMived dari ag tbe
reis
pirsu
lietuviuką
koncertą.
Ui*
kų.... Darbo buvo labai ,tų baisių mano jausmų.... dų ir padaryti kryžutį prieš
ta IDlaan
. , ;
rankos turi iszspausta v arda ir pravar
prūso atsilankyti kiekviena lietuvi ir
lutMa laeenaA dariag. tka
Naujos Fortepijonu Natos.
de.
Apsirėdė* pllnn, sunkiu siutu.
daug. Revoliucijos, žinoma, ]Žodis ,,baimė” per menkas pravardę R L, Jonės ant ba- ToUl
y«M la IlJisol!
....
lietuvaite ant saito dailaus koncerto. Ploszcziu* juoda*, ilgaaau užvarta. Kas
LietuviuHymna*. Žcdžiai ir mėlioAnt koncerto bus fraj y tos meliodijoe.
aš nerengiau, kaip ir nieks išreiškimui
j
jausmų. Visas lioto balsavimo dienoje, nes
duos nu apie ji žinia gaus 810.60 atly dija V. Kudirkos. Fortepijonui priruo
sze A. Ka ozą no vikis, Rytf'j
30
operai ir overturos, Potpoury ir kito 4idinto.
jos nerengė: atėjo ji pati ir
jis yra darbininkų draugas Bubsoribod »»<J
ISth
aegtrdeto* smuko*. Atsibus 18 d. lap(Toliaus
bus).
Frank Mažeikis
apvaldė visus nuo mažo iki
ir kandidatas ant sterili

APGARSINIMAI

Draugysčių Reikalai.

mmm

tl>
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m
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C.

Xo«c«. imą r^Hic. krici;° (November), Fretaeit Turner la-

155 S*. Canalport ava.

Chicago, DL

a^aąy

U.

Laivu Kalendorius.

Electro Hydropathic histilute
Dr. J. J. Golembiowski, Gydytojas—rėdytojas

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

zt r

5630 SOUTH . HALSTED STREET
•

•* •-

>*> •.*

* f • - *

štfktetS ktotaoja
auo Porto į

Yra geriausiai priruoštu uždėjimu (Institutu) tos rųšies Chicagoje. Turime visas naujausio išradimo
mašinas, teipogi geriausius vaistas, partrauktus iš Europos (iš užmarės) ir vietinius.

GYDYTOJAS IR INPRATES GERAS MASAŽERIUS

LAIVO VARDAS

ARARIO
.. ..................
AMERICA . ...........................
BLUECHER.......................
BARBAROS8A.....................
BREMEN......... ....................
BRACTENBURG...............
BALTIC................................
CELTIC................................
CYMRIC................................
CARMANIA..................... r..
CARONIA ...».....................
CAMPANIA..........................
DOMINION..........................
CANOPIC..............................
CANADA..............................
CAS8EL................................
CEHEMNIT8.......................
EMPRESS OF IRELAND..
EMPRESS OF BRITAIN...
ETRURIA............................
FINLAND............................
FR1EDRICH d. GROSSE..
HAVERFORD............... .
HALLE.......................... .
HANOVER...........................
IVERNIA..............................
KRONPRINZ WILHELM.
KAISERWIL. d GROSSE.
KA1SER WILHELM II....
KROONLAND....................
KAIBER. AUG. VICTORIA
KENSINGTON ..................
LAKECHAMPLAIN..........
LAKE ERIE........................
LUCANIA ............................
MAIN.....................................
MAJESTIC............................
MERION..............................
MAN1TOU........................
MARQUETTE......... ........
NECKAR..............................
NEW YORK .......................
NORDLAND.........................
OOEANIC..............................
PHILADELPHIA...............
PENN8YLVANIA...........
PATRICIA..........................
RHEIN..................................
SAXONIA ............................
SEMLAND ...........................
8AINT LOUIS.....................
SOUTH WARK.....................
SRAF VALDERSEE..........
TEUTONIC..........................
UMBRIA...............................
VADERLAND.....................
WESTERLAND...................
ZEELAND...........................

r

visados randasi uždėjime. Ligoniai, nėščios moterys norinti visada turSti daktarišką pagelbą laike savo ligos, gali
apturėti prieglaudą Institute.

PAGERĖJIMAS PO PIRMO APŽIŪRĖJIMO!
Diegulius krutinėję, skausmus kryžkaulio, ligos pilvo, žarnų ir nervų, nors ir užaenčjusias, apsiimu būtinai išgydyti.

LIGOS MOTERŲ
Tekėjimai, skausmai, nusileidimas gumbo ir t.t., bus išgydyti visai.

GVARANTUOJU (UŽTIKRINU) IŠGYDYMĄ
Gydytojas, užbaigęs mokslą, kuorupestingiausiai ištirs jūsų ligą, išaiškins ją ir sunaudos kuoatsakančiausius uaistr*
kurie jus išgydįs, ir jus busite v€l sveiki.

YPATIŠKAS LIGAS
išgydysiu greitai ir vieną kartą ant visados, visai slaptai.

MOKSLIŠKAS IŠTYRIMAS AKIU VISAI DOVANAI
Geras priskyrimas akinių ir stiklų akiems.

Musų prekčs akinių ir stiklų yra žemesnes negu kur kitur.

RUPTURINIAI DIRŽAI (JUOSTOS), PADIRBTOS RANKOS IR KOJOS
ir prietaisai ištiesiąntis kreivas dalis kūno (rankas, kojas) ir ligas nugarkaulio, kurie skausmai greitai ir ant tikro
išgydįs, galite gauti pas mus ant 45 nuošimčio pigiau negu kokioje kitoje vietoje. Rašykite, reikalaudami pla
tesnių paaiškinimų.
*

NEKENTEK TYLOJE,.
Aeik pas mane, apsakyk, kas tau skauda, o aš tave pagydysfa ir busi sveikas.

Neužmiršk adreso:

Priėmimo valandos:

ELECTRO HYDROPHATIC INSTITUTE
5630 So. Halsted St

Chicago, III.

arti 56 gatves
ninvnmv

Aukos reikalams revoliadlinio
judėjimo MaskolŲoj.
AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON
ATĖJUSIOS.
Isz Brockton, Mass. Aukos surinktos
ant varduvių P. Rudaiczio. L. Tamaszauckas, J. Matusa, A. Skuczas, M.Maculaitis po 81.00; S. Cvirka 60c: J. Kem
zūra, P. Rudaitis, M- Kemzūra, J. Sku
czas po 50c; P. Lukoszius, K. Žubrickaa,
J. Petruseviczla po 25c. Viso 87.60.

Isz Girardville, Pa. A. Grazinauckas
61.00, ant baliaus 11.00; J. Paulukaitis,
A. Dambrauokas po 50c; A.. Tamcszlunas. M. Žemaitis, J. M ar c inkšvi ožius,
J. Žukauckaa, O. Tamosziuniene, J. Kaczergius, K. Olekas po 25c. Viso 94.75.
Isz Johannesburgo, Pietines Afrikos.
J. Ramanauckas 6 sv. 9 sz. 6 d. J. Ju*
raszka 1 sv; A. Belskis 11 sz., A. Skripkus 10 sz. 1d.; 8. Daugintis 10 sz. 1 d.;
G. ŽlablslO sz., R. Jaokevicziute 10 sz.,
T. Jaspelkis 10 sx.?I. Chorais 10 sz., P.
Chorais 10 sz., D. Lankutis 10 sz., Z.
Jaspelkiute 19 sz., J. Jarutis 10 sz., A.
Motuzas 10 sz., J. Chaanlakia 10 sz., A.
Mitokus 10 sz , 8. Chasnlckae 9 sz. 4 d.,
A. Kruopelis 6 sz., V. Skripkus 5 sz. VI
SO 15 švara, 10 ezil., 10 ponu. Gauta
175.93.

„DILGELES“
Vienintelis lietuviu kalboje satyros ir
juoku lalkrastls.
Iszeiua menesiais,
gražisis paveikslėliais papuosztas. Pir
mame Nr.' tilpo sziokie straipsneliai:
I. Nuo iszleistuves, 2. Kas Ui yra pikesierius? 3. Lietuvos dirvonuose, 4.
Rasztu kratinys, 6. Kunigai seseris
„iukuria“, 6. Ponas ir ubagas (eiles), 7.
Ir stebuklingumas ne amžinas, 8. Nau
jas lietuviu greiUkalbie, 8. Caro malone
kankiniams, 10. Isz Amerikos pudimu,
II. Isz istorijos, etc. stc. — Preke „Dil
geliu’*, metams — 81.00; pusmeesiui —
50c. Iszleistuve labai kvieczia „Dilge*
les” užsiraszytl meums, o redakcija jo
kiu budu neprižada, kad skaitytojo nedilgys. Adrisaa labai aiaikus: Dilgeles
1418 So. 2nd st. Philadelphia, Pa.

angliškos kalbos
I < Ištarimu kiekvieno angliško žo-

B lietuviškai kaipo tai: beast (byst)s
mis; eigbt (eit) aštueni; eye (ai) aki174 puslapių su prlsiuntimuSl .25
Kijas Badas išsimokinimo gražiai lietniikaį
rąžyti,

» pagalbos mokintojaus, 24 puslapiai,
i pri siuntimu................
lOc
Pinigus reik siųsti „Money Orderiu**
lt Šio adreso:

tox 15,

P. Mlkolainls,
Sta. D.
New York

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Į

Visi žmonės užsitiki mums ir musų
[gyduolėms, kuriems duodame teisinkiausif redf per 1 ai ik | dykai.
[ Kaip ilsigydytl Ruptura, Akių liga,
(Galvos liga, Slinkimą plaukų ir Plikima, Pučkua Saulčs įdegimą, DMerviInes, Niežus ir lytižkfjį brudf. Gyduosę milijono
nuo žmonių

su padčkavončmis
□ tautysčių. Rašyk
Brooklyn, M.Y.

Donatas A. Labanskas
810 Milvvaukee Avė. Room 208
(ant lonkissko banko)
Offiso valandos: nuo 8 ryto Iki 5 vakars
ir nuo 7 ik! 9 vakare.
Sztuomi pranešiu guoAojamiems viengen
ožiams isz Rusijos, kad asz atidariau no
tariška offisa vedimui Ir išėmimui viso
kiu legališku dokumeatu,k.t:paliudljimu
paveldėjimu, issdavimo paliudysimu isivailavimui In kraju, permainymo pasz
portu, atjieszkojimo tavu palikimo ir
vedimo visokiu bylu teismuose (suduo-

OtearvDt, 1901, poai. 147-as

Tai yra mokstas, kokia Imdu radosi satvSrtmai ant ■>&>« tetaSs, kaipJte vysrtol pradčjm
■ooateta vabaMha kol daSja iki paakMa,
Sviria ir kitu sutvčrimu.......... .. ............... -SOc
A. Itecevičia, spauda „Lietuvoe.” Chtoago,
Iii. įsos. pusi. >09. Kaygato su dsngetta t«veiksMia: gyvuliu,vabalu, taria. Saaoaia, taa<Uiu ir akmenų, trumpai, aitklal ir supraala
mai ifallktna gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu imonea nnolatai Šiuri, betJu
gerai nesupranta.............................................OOo

010 H kur atalrado ma»n naminiai gyvuliai ir

aaglnaml anganantPagai Lantoedela taialiS
Teipgi priimu visokios darbus plėni
Šurnai, Chicago, IU. l'A) 1. puil. 73. Su paveik■Hitais................................................. ....»O«
ms, pila n u padirbimo ir visako (neinąsosio to rybaa ai chi tek tu ros Ir budavoji- C07* Trtortja Buvteeyta Valstija StteortnSs
merikos. Chfaaso. IIL. 1SN m- puti. SS4. Ap
m o. Turiu vilti, kad sanži nissku ir tei
rašo kaip KolumbM atrado A metike, koki čia
t»4a rtnonėi gyveno, koki Smončs plraiausinga savo darbu atrasiu utsltikejima ir
■MC1 U Enropo. pradėjo Amsrtkon plaukti, ko
kios karts buvo, «S ka kortavo ir kokinooe mo
paremima guodojamu ylaugencsiu.

Knygų Kataliogas.
Mkančta grtoiu pazakzlčlu: AtoisvelklnlmM;
— Vagts; - Km kaltas; - Gatves roBmi; —

Boston Mass.
New York

North German Lloyd
Whlte Star

New York ’

Boston Mass.

Cunard
Dominion
White Star
Dominion
North German Lloyd

Canadian Pacific R.

Montreal Que. ,
Boston Mass.
Montreal, Que.
Balti more Md.
Ne w York
Montreal, Que.

Cunard
Red Star
North German Lloyd
American '
North German Lloyd

New York
New York

Cunard
North German Lloyd

Boston Mass.
New York

Red Star
Hamburg American
Cauadian Pacific

Montreal Que.

Cunard
North German Lloyd
White Star
American

Philadelphia Pa.
Balti m ore, Md.

New York

New York
Philadelphia Pa.

Red Star

North German Lloyd
American

White Star
American
Hamburg American

Baltimore Md.
New York
Philadelphia Pa.
New York
•

North German Lloyd
Cunard
Boston Mass.
Red Star
New York
American
Dominion
Montreal Que.
Hamburg American
New York
White Star
Cunard
Red Star
American
Philadelphia Pa.
Red Star
New York

Valanda

Tilžg

iiplaukimo

Gruodžio 6 4.30 vak.
Lapkričio 22 10 lyto
Gruodžio 22 10 ryto
.. 23 10
„•
28 10
Lapkričio 8 10 ..
21
9.30 ryto
.. 2
« „
„
17
0 „
..
17 10 ,.
9 .,
• w
io 12 diena
.Gruodžio 8
2vakaro
Lapkričio 17 10.30 ryto
,,
10 2 vakaro
28
2 „
Gruodžio 6 10 ryto
Lapkričio 2
3 diena
16
8 ryto
Gruodžio 15
2 diena
12
2 vakaro
Lapkričio 22 10 ryto
„ 24 10 „
7 vakaro
..
7
Gruodžio 12
2 vakaro
5 ryto
„
15
2 vakaro
Lapkričio 6 10 .,
20 9 ryto
.. 20
9 ryto ,.
Lapkričio 8
9 „
17
Švitant
Gruodžio 9 7 ryto
Lapkričio 10
7 „
..
24 12 diena
Lapkričio 24 10 ryto
„ 81 10
„
10 10
„
23 10
9 10
..
21
2 vakaro
Lapkričio 17 9.30 ryto
Gruodžio 1 10 „
Lapkričio 7
9 ryto
.. 3
0 t,
„
17
5 M
Gruodžio 1
5 „
11 10 ,.
Lapkričio 13
7 ryto
.. 14 3 vakaro
..
24
9 vakaro
Lapkričio 8
7 „
„ 3 6.30 ryto
U 10 ryto
Lapkričio 3
7 „
Gruodžio 5 7.30 „
M
3 10 „
.. 7 8.30„

Ptatino kokiu jii {
velta daryti, kaa ne
Apdaryta...........
000 Svieto pabaiga. 1

•100

lEydtku1 nūs

36.65
37.80
37.dQ
38.15
38.15

36.70
37.95
37.95
38.20
38 20
36.7o
41.80 41.95
41.80 41.95
37.80 37.95
41.80 41.95
41.80 41.95
43.80 43.95
36.55 36.70
87.80 37.95
36.65 86.70
36.65 36.70
38.15 38.20
37.90 37.95
37.90 87.95
41.80 41.95
39.80 39.95
38.15 38.30
86.65 36.70
36 65 36.70
36.65 36.70
36.30 36.45
44.15 44.20
44.15 44.20
44.15 44.20
39.80 39.95
37.80 37.95
36.65 36.70
36.65 36.70
36.65 36.70
43.80 43.95
38.15 38.20
43.80 43.95
36 65 36.70
32.80 39 95
39 80 39.95
36.65 86.70
43.80 43.95
36.65 36.70
43 80 43.95
43.80 43.95
37 80 37.95
37.80 37.95
36.65 86.70
36.30 36.45
39.80- 39.95
43.30 43.95
36.65 36 70
37.80 37.95
43.80 43 95
41.80
39.80
36 65 36.70
39.80 89.95

Žemiau paro-

Cbicagos į New Yorką................................. $16.00
„
„Bostoną.................................... $16.00
*- ~~
„
„ Philadelphią............................. 215.50
„
„Baltimorę.;.. v.... . ..................... $15.00
„
„
Montreal............................. 515.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trakiai iš Chicagos išei
na 8 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gauti šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau $50.00. ■ Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

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

P»p*Si<> iiedM;— M lik o zargM: —BlgaalM;
— Keistais. Ctucago, W. 19&, pešt».,10o

090 Vanduo ant

i giltine, Bara,
velnius, fa ssl-

» 6. Ckio*įo. m . 1S00 PMIA3.
lats. Atrašo visto vandens
ikm«st t».p jis pėrslkeiėi* ir
t«t>al tverti debesiui, debesiai
m, ĮrIčIm; in vandeni lalsltaž

ktlboj« kokioje tavo pasakotai Kauni
PMt*l kauniečio kalba. Suvaiką gub,
■uvalktečta kalba.Pruia Lietuvoje paga
•n lletovla kalba, Dzūkijoj pagal dzuku

Isz Kenoshs, Wis. M. Gegužis 60c;
J. Gegežiene, M. Gegužiukas, K. Norvalsza, F. Gudavicze, A. Vssiliua, K.
Psukszlis, J. Valuokas, J. Zebrauckas,
J. Pagels, J. Poszkus, J. V seilius po 25c
Viso 83.35.
Nusiuntimo kasztu ati
traukia 10c. Lieka 83.25. Skiriame 8.
D. Partijai.

I Gramatika

White Star
Htmburg American

Diena ilplau■r‘ kimo

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

tuose; kiek prozldentu buvo, koki Ir kiek ko-

Chicago, III. Surinktos ant Simono
Daukanto draugystes apvaikszcziojlm
38 d. spalio 813.21.

Isz Springfiold, III. J. Adomaitis, O.
Adomaitiene, A. Klembauckas po 50c;
V. Kasparas, A. Aliosauokaa, J. DidžbaSis, J, Ptestlninkaa, V. Jodaitio?K. Le
ninas, V* Paplauokaa, K. Czopulis, J.
Lubinskas, J. Klembauckas, B. Lagu
■as, K. Ulockss po 25c. Surinkta viso
14.50, persiuntimo kanalu n u ii trauk e 7
tentai, prisinncziam 84.43

Pertas
Ii kur išplaukia

Kompanijos vardas

siu)
vsnlmo aodtečią.
07 Lletnvllkož Pasakot Yvslrios. Dalis I. Surinko Dr. J.
Ohicago, III., 1908

arba
Paveikslai iss Jėzaus Gyvenimo.
Stsreoskopas arba Teleskopas yra Ui
prietaise su padidinau ožiais stiklais, per
kuria kad žiūrai aut abrozelio, abrosells
pavirsta in naturaliszka paveiksią, ku
riame matai czlelas grupes žmonių, triobu ir tt. ui p kaip juos matytumei gy
vus, kur nors beveikianezius savo darbe.
Mes turime ant pardavimo paveikalus
isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
kaip bažnyczloje daktarus mokino, kaip
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis kė
lėsi in grabo, kaip ženge dangun, bažnyeilios ir rūmai Betlejaus, Jeruzoliaus
ir kita gamų vistu. Per Teleskope žiū
rint maui viską Uip naturaliszksi, kaip
kad būtumei toje paezioje vietoje ir
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
veikslais kasztuoja $2.00. Prisiuntimo kasztus mes apmokame. Nusipirk
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovoe kaip
kad ka kita pirktumėt už 850.00.
Pinigus prisiuskie per Money Ordery
ar registruotoje granatoje adresuoda
mas:

A. OL8ZEW8KI
StaUon OO
Chlcago, I1L
Mes turime daugybe ir svietitaku pa.
veikslu gražiu trobesiu, daržu, ramu,
miestu, bažnycziu Europos ir Amerikos
ir visokiu kosmlszku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
lėlius gali gauti pas mus už 11.00, o te
leskopas vienas yra geras ant visokiu
paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka

©S Lietuvlikos Paaakos Vvalrtoa.
rinko Dr. J. Basanavičiui, Chl<x
paaL SS& Telpa čia st* greita,
juokingu pasakų, beryjančiu id

Dr. Chtig. Z. Urnlch,

ADRESAI
CENTRALIŠKO VIRŠININKU
SUSIYIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

lOo
Para* S. M MMdoT.M.D.,
, pual M. 8u p*v.lkal4llal»
•Pf?** •“*
P”
Blausiai radosi gyv;
mesniu veislių in at
007 Arv
buvo vii
skis, iii_________ _
maniu Amer., Chicago,

Proildentas — P. W. Blrttenas

Vlce-Prezld.

1 Taraila,
22 Star SL,

Ansonia,

u V
• lOo Sskretorim— ■. J. DamijMaltis,
2120

Ralsted BL,

Cenn.

Chlea«e, III.

KASOS GLOBĖJAI:
ta skaiU-80
•1.00

imouta Teisies' Ji parodo riša viešpatysl vtsn temos kraite ir not aailaasta Bate' ' ’- '
ApraSo Ja kilmes
iteiemimairabelirelkalu matysite

A. J. Fovllalka,

erta. ta1“ Tl“*

Knygius W ■. Paltanavičių.
tartuose apdaruose................................... h SO
70 LletuvHkos Pasakos Y vairios. Dalis IV. 8u>

lako--------------D-ras J. Basaaariiias.
----------- - .Chicago, IH.
u ĮSOS.
Oį
.
___________ w___ _.............._....... ta skai
tytoja D klausytoja________ .._______ JI . U A
Drūtuose apdaruose ................................ 41-00
07 Pamokslai Itmlntles ir Teisybių Uaukllaiti
galvočių visu amžių. Chicago, TU.. 1899. pus
lapiu 18S Šiltojo knygelėj telpa 1M gra, žios, juokingos ir ISrtlntingos pasakaites Kas
nori turit!gražiu, juokingu ir pamokinančiu
skaitymu, tegul nusiperka Ha knygele, o turis
ka papasakoti ir ant kiekvieno
'---kis duoti Išmintinga atsakymu.VBĮMMmĮ
1OO Pasaka ai ‘ Kantria
' Alena, kuri per SS
tartu vaiklči___________________
___________
ima po svietą daugybe
bčdu^ir
varguilkentčjo. Chicago.ill ure.pusi.Ml.tJOo
11^ Ponas ir Bernai. ~ ‘
A nTitlriil’H T, Tolti_ ___ __________________
ufiekataMta; žingeidi' norinčiam susipa
žinti su buriu ir seniyuoms gyvenimo maskolitka kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti
drauge su prislėgtais vargu žmnnsmte....lgo

Pagal tenktfka sutaiso K. H * ir M P Ls. Chieago. IU.1S0S, pusi ta. Bita komedija buvo
kelis kartus loita lietuviikos draugystes Pe
terburge, Maskoltjoje. Ji yra mastoeUftas
valdžios censumota ir todėl ja salima ir į
Lietuva parsiųsti. Maakolijoi valdžia joeaarsiantimo nedraodiia.....................0Oo
csias apie žeme ir kitus svietus, fa bUįbaiga, Chtaago, BĮ. 11““ ----i Milais. Apvalokas yn
--------- Ja, aat ko taikosi ir kai
smH, žvaigždes. mtanfa ir
_____ ...
na nuo kitos; kas yra pltanetes, kometos ir ki
tos retai matomos žvaigždės. Yra tai vjenaMug

IVMVt Kiti eone o. •asaooaeoee*

U o^rijurija arba Žemės apralymas. Pages
Griki.. Nalkovskt ir kMiaudrtlč Sxema»,Chl...----------- -• m ga
xl.
_________ _________4 aprato visa musu žeme,
Pi pavidala, diduma ir plėtotis, tos kalnus,
vardus, augiti. vulkanus metančius iš savus
ugnį; iš kekių sluogsnta susideda žemė, kur ir
kiek joje anglių, gutežtos. aukso, dru-kos ir
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; ju
vardai, plotis, gytis; koki kūmom vandenys:
sarus, prėski, sakius nekartus, koki juose gy
venai gyvena. Irtt. Klek karkite temčje yra

•1.00
•1.U0
Cbtoagos Lietuviu, ta parapijų Ir
uno prova su lajkraHto —Ltetava”
tadžle minėsite, 18>jw. Cbicago, 11L.
buvusi
V A*4« 8L ■ . * —— i i — .i. ■ . .- , — ■ ... —-- r—--žinios apie CMoaros lietuvius ir nva ka.
-------_
■—. - -rt —eggfcm.. krl
i žodi; taipgi fotograf Ūse abiejų pw.li
:atu, kn.Kraučiuna.
—------- veik••Lietuvo*” llleliHt _____________
•1*1 Chicago. Sv. Jurįto itei btonyčto.1 OO

Lietuvis.
Akiu ligų Specialistas-Optikss.
Pasekmingai gydo akiu ligas, atgrie
bia nuo apakimo, atitaiso žvairas akis,
prirenka akinius silpnoms akims, ptassalina galvos skaudedejimus. Kasdien
ir nedalioms nao 9 ryto iki 4 vai. vakare
arba raszyk 43—<5 La Baile st. Chicago.

NAUJI TAUTI8ZKI

PAVEIKSLAI.

Dabar tik iščjo iš po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab*
rozai).
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis.
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų mietą 22x28 colių.

Kur gali gauti „Lietuvę”

1028 8o. Snd Bt

PTTTSBURG, PA
Jonas Ignotas, 13 Diamond Bųuare 8.8.
L M. Maskelinnas, 2137 5-th Avė.
ELIZABETH, N. J.
Wm. Boczkus,
211 First st.
ffĖSTVILLE, ILL,
V. 8. Kreivėnas.

KENSINGTON, ILL.
..Lietuvos” redakcija turi savo agentus Mikolai Valeckas, 2464 Kensington ava.
Brooklyne, PhiladMphijoj, Baltimorej,
BROCKTON, MASS.
Bostone ir Brocktone.
Petras Marcinonis,
63 Blendale, St

Batai agentu adresai.

Brooklyn, N. Y.
E. Froomes,
78 Grand et.
ę. Dirtulaitis, 155 Metropolitan avė.
Philadelphia, Pa.

MINER8V1LLE,
J uozas Ramanauskai,
KPRINGFIELD, ILL.
J. Klembaaskto,
7 MUlrov

Jos M. Smolenski, 783 8o. 2nd st
WILKESBARRE PA
Baltimore, Md.
A. P. Aleck, 71 N. Hancock st
Wm. J. Morren,
. 8. E. Oor. Sharp 4b Oasadan str.
WORCESTKR, MASS.
F. Bakutis,
521 Columbie avė.
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.
Brockton, Mass.
GILBERTON, PA.
'Jonas Pocius,
v14 Intervallsst
J. Ambrazeviczius, Bok 4
Pas saituos agentus gausite „Lietuva”
ui 5o. kas subate.
PITT8BURG, PA.
Fort. J. Bagoczius, 1914 Ann 8L

“Lietuvos” Agentai.

/

NEW YORK, N. Y.
A. Lasnievrakis, 144 E.Houston St.

NKWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry st.

BROOKLYN, N. Y.
8Un. Rinkevriczius, 78 Grand (L

Keliaujanti Agentai.
Jut. Kazakeviczia
Joseph Petrikis,
S. J. Kasputis
Palik. J. Gal minas
Stanislovas Valaskaa

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczls, 181 8. Mainai.

BALTIMORE. MD.

NEW HAVEN, OONN.
K. Blažailis, 524 East 8k

MOUNT CARMEL, PA"
Jonas Banis
Box 541

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gandrelis; 287 3-rd Street

WATERBURY, OONN.
,
Preke 35c kožnas.
VincasŽubrickaa____
Nusipirk po vieną šių paveikslų, Jonas temantauckaa, 89 W. Porter Si.
o galėsi gražiai papuošti savo rui
NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Obapmla, 21 Pleasant 8t,
mą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLŠZEWSKI,
924 38rd,U
C^o, IU.

M. A. Ignotas,

Pinigų Preke.
Iki 500 rublių, rublis po.............
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po.
Viri 1000rublių, rublis po.....’........ 51A
• Prie kiekvieno siuntinio reikia pridBtl
30c fMt. p&čto k&Štu.
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikščiotų Ir niekur nežūtų. Ui siųskiŽA

*T .iatnene’

urirAJIimriA.m i!

______ :____ J__

_______

SU SAVO NESVEIKUMAIS

Chicago Metai Clinic

Uty s
F’ BrLaJI

344 So. State St, Chicago, III.

liras kraujo užnuodvjinią, paslaptingas ligas kaipo tai. iankerį, sjfilį ir
ti^ne’ri nesveikumus kylančius nuo patžagystfes jaunose dienose, naktinius
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsinodimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapimmą lovoje irTeip tankų štopžmma^iKiTtiMni dalių, kylą,, silpnumą kūno,
kaltūną rože, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. J®1*“
turi Sra vmną iš virš paminttų nesveikumų, tai tuojau, kreipta, pas Hr.
u M R n* r. kurie vra speciialistu, jis tau duos tettengą u gerą rodą, ^ra
išlydį
*L!Sil.l‘idriLPtStetJ‘ mj“?!

GYVENK VIENOJE IR L8ZRANDAVOK ANTRA.

g a

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktili

EIKITE PAS DR. B.RROSS

noeiee ii gerklės, užimą ir spjagimą
ant krutinės ir skausmą duobtume,

pa

a

!

Už 12.700 iki *3.500 gali pirkti viena isz

50 Nauju Dviem Aūksztals Namu.

DR. B. M. ROSS

Arti Western Electric Co., Seara Roebuck Co., National Melieable Cm t ings
Co., Win*low Broliu ornamenialiszku geležiniu darbu ir amerikiniu
apiralitzku du du iszdirbiniu.

20.000 Darbininku Žmonių.

ZT '--o -o-—

$300 inmokesties.

Liekinys po *32.00 kaa menesta, imant patuki drauge. Raudon *30.00
ant menesio; 5 ar 6 kambariai. triob^ sd'aukaztu ir 7 pėdu ponamiu su 1klietaia pamatais. Georgljoa puaaies apdabai; maudykla, sziUas ir zzaltis
vanduo. Visokį pagerinimai inlaiayti ir apmokėti.

■

■

■ 11181

Guodorinonu uutiszkoms ir bažbvtjneai* draugystėms uždirba

Kat**a««* Amerikon!***..

VVillard T. Block, iždininkas).

Mes parduodame juos dabar po $45O2ir daugiau už Lot*
inmokeli, likusiojle $10.00 kas menuo.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

14ta Gatve ir 49ta Avenae.
Granto Žemiszkosios Bendrijos Podalyj neuiilgio pakils savo vertele. (Dovydas B. Lyman,
globėjas.

'L<,"°

$50.00 ••

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.

Keparoa ir dėl Mar»xal1m

t

tadjr

kas, Albas. Siuto*

iredua. Visoki
nyrintu* paredua.
Vmoki <darbą aF v
s a S *_ I-IV-,
*
lieka artistiMkai to laiką.
Norėdamos guodounoe Dr-tes» d

ANDruszewicz

115 W. Divitiofi St,

Knott, Chandler & Co.

Kunigams

ctarb^bu’u prideranetiai atliktu to totoi aiazllpd aawo tantetj, paveskite ji tikni
uetutoribri,

ISZIMTINIAI AGENTAI

Guodotinieas

& C0.
Chicago* III.

11O Dearborn Street.

Vietinis Ofisas: 12 ta ui. ir 4Sta are. Atdaras kasdien ir nekėlioms.
. Jas. E. Uildreth, užveiada, aavinybas skyrius. Lietuviukas Pardavėjas
būva visada ant vietos; jis visame jums patarnaus.

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUMCZIAMAS DYKAI

Pinigus paskoliname budavojimui.

Silpniem* ir Ntrviikiems Vyrams

i

vaistui, prirašomam garsausdaktaro, kurio a* tel-

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.
Nelauk, kol tavo visa* orgsaumaa bua apimtas ligos, kol tavo
nervu orgunizaau* bua suardytas, prislėgtas ir to pastosi Žzlsskal
ir protiazkai sunykusiu, netinkanezla prie darbo, aaokulo ar d raugijlsiu pareigu ir privaloma gyvMimo. Nežinomas, aeUnkaatto,
ar U:* koki* gydymas gali tik užkenkti. Ansiaail atsitikimai, ku
riuos assgyižiau, buvo tie, ką buvo gydyti noataakanosial pirma
■engs, kiti buvo apiuoiziatl ant viso ju gyvenimo dėl aolicuila
ehirurgiszku taisymu. A*s gydau atgriebdama* ir užlaikydamas.
As* neskelbiu piauitymo Ir Balk išimo, kad atsiekti greita tesgydy’ ma Kožuai Mrgantii vyras prikiša<o nuo save*, kad būti Issgydytu
gerai ir prideraaeziai. Aa> iazgydua aat viiadoe.
VŽNUODIJMA KRACJ<)iu30d esu be gyvsidabrio ar po ta įso.
HYDROCELE ta.54 valandoms be operavimo.
9 LAPT K LINES KLIAUTYS ia !O d iena te piaaaąymo v ekaugmo.
ECZEMA, spuogai, dedervines, niežai ir visokio* odo* ligos Iszgydomo* greitai ir vfeiszkai.
'
,
NUŽUDYMAS y YRY BK$ atitaisoma su 14 dlaae.
'• 4
INKSTU, PŪSLES IR PkOSVATINEB LIGOS. M esi „gydome visokia irltaclja, tan-

besveikačiams vyrama. Al žinau dėlto, kad jis
man sugrąžino sveikatų paUgoslrglmo nusilpo*jimu. nerviikumu Ir ateina nesveikata ir tL At
pirma to ilmStiaan apnaMiatimtt įvairins vaistus
bei gydymus be statomo pagerij i mo. Teipgl ži-

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti ąrba at«
silankyti pas mu* pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą. .
..
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą
stantis; nespakainas ir užerzinantis?
> Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo*
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubčgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktj^ skausmą strčnose, Inkstų ar puslčs ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. . Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo• mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydOSąfpo visas dalis pasaulės.
Ofisas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 pe pistų Ir vėl
nne 6 Iki 7 vakare. Nedėtiem Ir šventadienom nu* 10 iki 12.

Vyrams Tiktai!
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk In

ar perdf jinią, kaipasm Įtolimo, noobeglą. suuy-

GALERIJA MOKSLO

mo, stokos ambtoMoa, taeurkąybžs. nedrąsumo,
skaudi jlmo striki sos, abelanaasvelkamo ir tL, ku
rie raM man. telpa* tMgpdS. kaip ir a* pats.
Žinodamas. kal*«uaAi»*sktydyti*ltoja žalyje,
ai užsimaniau pa*Bib*ti toliems irkožnam reiks

844 South Štato St. Chlraco, lll.
Inejimaa Dykai.

Chicago Medical Clinic
344 S. State Street,
arti Harrison ui.,
CHICAGI

Patemyk Mebuklua Osieologijos
„
„
Fiziologijos
H
„
Neurologijos
„
«,
« Pathoiogijos rimai užpečėtytaae lžta» dykai. Recejitą rali
Mokyki* pradžia t nogiazkoc rasos nuo •□talžyti geroje afttekojovrt mažus plutgai. Klau
■yk mano rado* Ir paa^fkak. • poasatyiL kad tai
topszto iki grabui.
Milžiniszktnnai Ir koistumai gamtos.

oa

VAISIAI SVEIKATOS.

AHiiri i.tc.tn no** ryto Iktrt vidurnakscio.

I būdas gydymo issdžlovia* jas tuojaav

PITTSBORG, H.

iD-ns LOREITZ 414 Peni In.

lOfHio valandos: Nuo S ryto tki 9 vakaro Šiokiems dienoms; nuo B ryto iki 4 po pietų
ilventdieuiais. Paraiyk, jei negali ateiti į ofisą.
'

344 South Btate 8t. arti Harrlson
CHICAGO, ILL.

MtuM branginti nnsno pataruavUaą toto. Ai ne

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, — kur?e
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių r* vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugrąžy
tą ra sveikata.
?
"

kaiaujl, o je* to ravi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mase apskelbti per litą lalkraltį. ■
Raly k Šiądien, kadangi lite žinia gal neatsikar-

LIETUVIU GYDYTOJAS

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

patarimui dykai Ir tu nereikalauji man siąstl Mo
kol ncpaaveiksl. Adresas:

C. Bestato, P. H. Bei *55, Oiieage III

v cikuta tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekim i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu,
i Šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi,
getes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas,
negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visa esąs; kaip ir kvarbuotas paten▼adduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos i^gydit negali.
„ Nuo tokiu Šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs
. ant syeikatos.
■
>
■
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 ligą sugražynant gerą sveikata.
Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru
ir tiltifti,Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugražvno ir kĄsdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinoma* Dr. E. C. COLLIN8 1EDLCAL INSTITTtE, kureme yfa Daktaras Diplomuotas 'Profesorius ir ant kožnos ligoj 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 La baterijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
savo gerą pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.

3202 S. Halstod st, kerte 32oegat., Chicago, III.
Tel. 73V» Yardi

Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams ir snndaktariazr*. pa*
kuriuos tik pinige* sukiazate. o sveikatos ir teisingos rodos negaunate. Jei tergt kokia ilga, eik
P**
“. Oraieguna, jis duos tau teisinga rodą T2> VK-A.!, ir posakis ar galima iszgydyti ir
kaip Ilgai gydymas traukiis.
eL3
Dt ž L. tiralczunaa neiuvsdžlojo dar jok'o ligonio ir 1*» pirmi pamatymo pasako, ar
ligcnis yra lizyydomsa, ar ne; kuri ipstima ivzgydyti, issgydo greitai ir už maža užmdesii,
iue*Un|l|**
Buo rigonbuezio ir nereikalaudamas savo užsilaikymui ligonio kiszenlai ■ui vaistai yra paaekmlagiaasl, gydo dai
ilgu. Plaukus tikrai ataugina, įliek ima.
Gydo visokias liga* be skirtumo: Vyrteskas. motsriszkas ir valka ligas.
NeisatekUngas gydo h reikalui parėjus operacija padaro DYKA.I nuo t iki e ra),
vyto kasdien.
Vslandcs pr ėmimo ligoniu kasdien ir nedeiloms: Nuo 8 iki 10 vak ryto; nuo 15 iki 1 vai.
Prot. J. M. Rrandsa
po pietų ir nuo 6 iki 10 va), vakare.

Now York ABrooklyn, U. 8
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Ar nori gera ir iteroje vieloj
Lota?

forst & co.

Degtine!
O

COR. SECOND AVĖ. * nilTHFIELD STREET

Slyvine^

UljVlllCs

P1TT8BURG, PA.
Mes esame pagzraeje po Ytaaa Sav. VriatijM,' kad parduoda
me gereane degtine pigiau negu koki norą kita firma ar degtinei
krautuve Amerikoj.
Mea apmokame visu aiuntimo leeza* (kasztui) i n ryt na iki
New Yorko ir In vakarua iki Ohicagoa ant pirkiniu virszaua*5.00.
Jeigu paraieina toliau aiuati, duodame 10 nuoazimti, idant tuomi
pirkėju paraiunadinimo leszu galėtu apmokėti.
Orderiuojant aiunaklte pinigus regiatruotame lalazke ar per
Money Order ant varko Morris Forst & Co., Cor. Second

Avė. & Smithfield St., Pittabarg, Pa.
Kalba

Paraiaiunadinkite musu privatiazkaji prekių auraaza
me visose kalbose.

Vynas!

a SMITHFIELD STREET
pittsburg, pa.

C0R- SECOND AVĖ.

Lota prekes nuo $900 Ir augascaiau.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY 4 COONSELOR at LAW
CHICAGO, ILL.
Lietu vys ad vokMaa, baigęs mokslą
jurisprudencijos tta Amerikoj. Veda
visokias pCovas, civiliška. ir krlminaližkas, visuose totemuose (suduos*).
Syv. 3112 S. Kaisis* tt., arti Simo* gaivia

JEIGU SLENKA

PLAUKAI

Szie lotai už metu bus verti *1200. Yra
tiktai 1* lotu ant pardavimd. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, gerojo
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:
A. Olszsvrskis, 9M 33rd »t.
Folix J.Wengier*ki. 3187 8. Morgan st.
J. M. Tananoviczia, 3244 S. Morgan st.

’ Miela* Daktaria Profesoriau t

m

T

1

.

lorkoly!

Dr. J. Kulis

Ina lu natunhiz
■va. Tukttancaiai

nutrta-

3255 S.Halsted et., Chicagjo, III.
Gydo visokias ligas moterų, valku ir
f vyru. Tapigi turi didele praktika ir gyK Ido pasekmingai visokias limpancziaa.

AUJl TA VORAI
AUJOS PREKES

užsisenejustas Ir paslaptingas vyru Ilgas,
baro operacijas pasekmingai.

Pranešu Tauiioėiam* kad r*ikatgu|ant gerų daiktų, k. t
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų Ir

teiy. s butonai u>
►SS.®. Didelis gyduo
kaUltogaa dykai

Joba’si Supply Hmm U Sh. HrCtic***

katrame yra šimtai visokią daiktų paveikslai Ir (kainos) prekės.
Iš kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per
5 metai praktikos Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

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

Lidta viw IMktara.

Mes skolljame PINIGUS ant turteny*
biu Ir jei tu rengies! tnrtenybe pirkti

MarijaDowiatt

minta motina H kurios vaisiam, ižauco tok*
(•Ibatoiaa nelamingu. su {ikru talentą dakfarritei Mano dakineutna teiksitės pararsint.
kad sarfanti kaip ai buvau, žinotu kur rast
tikra pacelba.

Antanas Kavaliauskas,
UOS So. Halated Street.

Kaa a o gtobrnijMv balseliu pavieto.

Kaulai kur tu

Ant 17 Akmene Dr.OCHEINE
Laikrodėlis

Patentuotai regulia
torius luiiikia užsuka
ma* ir nustatomai, vyriszkis ar moteriazka*.
18K auksuotai, dvigubi
„HuBtiag"
lukštai,
gražiai iazkvietknota*
Tikrai gerai laika rt <lo
Yra visur vartojamai
galažlnkaho tarnu,
■alpo geriausiai laika
laikantis; avarantuo
ta* ant 2S matu
.
Ssy laikrodėly pastų u•ime C O. D. ant kiekvieno adreso, s* pavelyti
m u isMgzaalnaoti. Jeigu bu* tok* kaip rasz<nr, užsimokėk ezpresui $0.70 ir atvežimo
kaszto* ir paimk ia krodely. jei ae, nemokė
bj viena nento. Atmink, kad až toki pat laikro
d-ty kitur mokėsi $39 00 Prie latkrodehu du
pridedame I4K auksinta labai gražu leaniugv y
tu kompiau dykai.

Excelsior Watch Co.

900 Central Bank Bldg, Chicago.

DENTISTAS

0FFI8A8—Kampai 81-moa tr
South Halttad Gatvių ::::::

CHICAGO,

I L I

GYVENIMAS VIRS2UI APTIEKOS

Traukia

dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINI U# AR KOKIU* KAS
moju. Darba gvarantuoja. ::

labai isztrosskos, o
pM ji galima atoivedyti, nes jis turi
puiku ir szalta bavarekaalu, gardžia
tas HavaiNK, o imtolfarua gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Tau
ilgiau su tamieta kaibefi negailu. Lik
veikas turiu sltnblnita. Pne to jis turi
puikia sale dėl veeeUu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz ui tlumooziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o as* jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę
tas kitu mtestu galite gauti pas mano
geriausia nakvyae.
-

3821 Auburo av.,

Chicago, m.

(Tarp* 884c* a), ir 88-io P„)
T*l*pb*na* 'iard* *018,

Chicago. I1L

Labai .sirgęs per 6 menesius,
išgyditas nuo: ūžimo,skaudėjimo
svaigimo galvos ir cipimo ausi*
se, blogios atminties, nervišku*
mo, a be Ino nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti išgydit negalėjo*

W. IBfli
Ohice*«o. UI.
lindimi tau dali pirkinio pinigu. Greitas 7«8
Telefone* CaĮjįr Mlb Telefonas Canul 7Jie!
veikimas.' Lengvos isslygoė. Agentai Tetofonno*toNahl«Mbk*toinos npUekve. Pa
grižu Chicagon tpptadeto gyd,m* ligosi i kaip
apmokami dorintai.

Brukuojamos Maasinos Pigiai!

kurios iluztotoi prek* buvo *10.00, dabar
ja galite pirkti už.............................$6.1)5
Mat mes nupirkome saitu maazinu
1CV0 isz vienos subankrutylusto* firmos
j Igial, todėl galime ir parduoti ja* p
gini. Maszioos yra naujutėlės, tik ka
hz fabriko paimto*.
Kas reikalaujat* geros drukuojamo*
maszinos, lai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szf 1000 iszparduosime. tai jau
kitu teip pigiai jegausue.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jo*
kaaztuoja po *10.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite ja* po <6.95 pas:
A. OLSZEVSKL
•24 53rd St.
Chickgo, 1U.

minga nereguliariska mėnesiniu ir tekiiamas,
baltam
aadraeanm — norą
gydžiausi
pas daugeli daktaru, bet toliau* pasveiki
mo. mino ligą vis eio Mėgta, ir viltie Kaytimo
nustoiaa. Bet kaip paraitau Jum* apie liga ir
atsiustus vaistus ėmiau yartot, ii kart pama
tau saviie kaip ir revoliuciia, bet tolaiuą varto
jant j sočiau* lengviau ir geriau ir kaip Mvar
tojau paskuttaiua. pasilikau sveika kaip nie
kad nesirgus norsian praėjo 9 nedėlios een
persitikrinus, kad mano ii£.i pilnai iigydita.
Užteki akarba sveikatos tūkstančiais karta

Tai dabar tai sn dtiagsmu rakau kitą pomatą, bo tau mane ligvdtt tušo taip didelio
Kente limo lyttiku daliu skaodenmo. ir nasilpneiirno o tankas ilapinimast kaipsa peiliais
rete. blogiu sapnu ir sekios nubegimo a be Ino
nuailppatimo. aarviskumo ak audė įima po visą

ir didelio nusimiDimo nuttiian kad t< p<oto
iteiaiu. kaip Jam* ba.anpniaiao* t ate* Nor*
paadaageii daktara gydžiausi ir buvau pas:
aav* vadinančiais ii Bot opos profesoriai* tad
ir perai tikrinau, kad nėra profesoriais bet ne
daktarai* o tik žundaktat tat daug visokiu ligų
Hruislipoona vieno* iiąydit negali. O kaip
perskačian Jus par šlyta Vadnvž* ta Sveikata*
tai patinau savo 1 samstės kiadia* ir liga sn priežasčia. Jum* apraiian ir prisiųstos vaistus
nors dar nesuvartojau visus kurion s manpritaikrt. bet pasilikau sveikas kaip namai atsi*

senu vaistus, galečia atidekavot. Bet kur tik
salėsiu jut verda ausStisiu. kad visi Žinotu

jji So. Yordan Street.

73 Dearborn st.

mane; it kitų miestų parašykite laišką paduodami uvo adresą,tai pri
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai,

Maszina Odeli Typewritor No. 4,

Su guodone dėkingas

Maktou* Profesoriau ir kiti daktarai I

sloga. Skaude urnas po krutiną. Širdies
ibetau nusilpayneiunu kankino, gaivos

KOZM1NSK1 & YONDORF,

kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtauty, užeikite pas

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Drukuojama Maazina.

Dausaltatas Profesoriau Instituto i

Jau kaip ProfMaorint žinom*, kad labai •ir
iau ant kat*<o plaučiu, trumpo kvėpavimo
skausme ir diegliu krūtinei, bjauraus akrepliavimo. skkadaiitn*. ir svaicimo (aivos, kaip ir
vaikičioianti reumatiko* dieglai po visą kuuą.
Nors pas daufell daktaru (ydtiami ir vtaokiu
liekama prie oriau bet via man darėsi aržiam,
taip kid lak buvau visai nustojai viltie* itgydimo Skaitant Ina apgarsinima po antzalvia
.^altini! * velkate* ir atradę* kad Jus Ūgydyte viaSkąa liga* praivito mano akis ir vilti*
kad iatfalia būt sveiku ir Hrvditu. O kaip tik
per t atiką aprėžiau savo liga ir kaukia! mus.
tad liekamas aurą* lūs atsiuntėt* ir suvarto
jau tuos Vaistus pasijutau dideli pasigorinima
aut svoikatoa bot kad dar ne suvisai buvau
pilnai sveikas kaip pareikalavus atSŲiniet.
dar vaistu, tai tuo* paskutinius suvartotas pa
sitikau sveika* kaip niekad nesirgo* ir dabar
-■ esu persitikrenes kad likausi pameltikai ižgydyta* ir li«a nožtsinaup*. Siaučia lirdingiaus*
padekovani* už Mrratiaima sveikatos, linkė
dama jums ko didžiausios laimes; ir kad gelbetumet mus brolius nuo kankiniu ligos. ' Z.

>ųtrutina inakuis. taįtaigia apartu a nirimą
Menu to t puolusiu ab
Ina- Daniui, narvinius
*“ ---iukus.

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas

Ezpressą arba pačią.

Kad toks gydimas daugiausia vaisia sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padekavoniu, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba;

kol ji* vitliakte
* Daliai, tankui

fuvyu-

___ Morris Forst čg Co.

VvtihcJ

Jei taip, tai pirk lota ant A ubu ra uly-!
ežios arba ant H3rd ui. priemi ssv. Jur j
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prteszai hetuvtazka baž
nyesia.

Di

AU*ntown. Pa.

M. Makravkkene,'
4S ath Street.

Paaaaic. N. J.

Širdies, ^viduriu, pasigadinimo, gumbo, diegliu visam kunę,
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur
Europoj daktarai negalėj išgydit.
Collinso Institutas in 4 sanvaitesTpiTnai pamatiškai išgydė.

sr
------- —-------- — *J n* pinigu dovanai, jei ne
BžvbiMkai tai per poniu atsiUuk ap< aiaat iiūi
;Vlaaciu nesveikumo, dusai to, trumpo kvėpavimo greito
toiis.mo kosuho. kaponu. inksto (kidaaya). dupsparjos. vižoriaT^o? k
sjitno. nedirbtmo. taigat pilvo kataro, galvos skaudėjimo
u^mpaostsą. kranto nečrstr
— niežu,
— parku
- - ir išbėrimo odei
tomo,
nearastauiros. neuralgijos, reumatizmo ir vaikKioiančta
'ii* kuo*. *altll(OS. Ivtlžko law«.wwj.w.
ų.soue.1, sekios
aoziea aatkM
au
nuailpuenmo (nemeile*),
iu sapnu, nerviškumo, priępuolos. Nuomario, abeino
Jrtlilpoenmo. Irtliku piktu lUitkročiamn lim (limpančiu) kokio skiriam ir
batu, taipat ir per jauuiMes klaidas bei aavžagystes
PU5le,,,r*’ tankaus žb ‘‘
paa(gadin'ma. patrūkimą, nutirpimą kūno daliu, nemieBOlimo MAkuma koiosa bei rankose tariaatlivuiaa. lenkimąsi uKrira.
įmo aimiaties. neturėjimą vaisiau*, visokias slaptas ligas ir
kaip VYRU taip ir MOTKRU skansimtava* nerazoliarižka* menMtoth. bet
trituzgyndrapniu. .kata ir baisu kenkimą segime baltųjų tekeji1Si'ntef,n<>nia
atsiranda po Styrimai, kaip ap
tvgydĮt, ir duuoda vaistu*, tai užtikrinta sveikam ir Hgydimaa*
b\m*iibo ir

P*r Eurtea tokžtaaii. P-*ul~ Kaip rato, tai, todžta tik Petai-toj
Dr. Prefeateta
Ii ižaižkin* aM« vw
nu motiaM vidipia
priaiuntimo kaltui

11

Imtu

ištaptu H yra labai Baudines sveiku Ir sergančiam
Paveikslai perstatant neslapti* žmogaus ir it permai

Kalei slrvt ir tat vargteinsi Ilgoms, kad lengva! gali tat ilgyŽItas atsišaukiant pas :

;, Dr. E. C. COLUNS Medical Institute, c . 140 K. 34th St, New York, N. Y.
‘ 1

(>'

Per

<<*»*-*"»*> Av)ta*M» **QWM,Wtet švtoitasgg dlsnoi* nao tolk I ovte«ins«o riki* vai.'

gu|

.. Ralont paminėkit IradH mo.ta&rašaOh

