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visus, mylinčius teisybę, nori atsistatydinti ir bukojo pakaktinai pajiegų išnaikyti čių ir Šerlaną, komercijos cirkuliarą, kuriuo, dėlei Vii- <dalinąs atsisaukimus, darąs
griebtiesi keršto ir panašių vietą vėl užims sugryžęs da visokias įtaisas . parengtas mokyklos — J och vedą, Hal niaus, Kauno ir Gardino ge- isusirinkimus ir todėl vaka
ginklų. Kerštą gimdo val bar iš užrubežių Witte. Kiek bažnyčių ir kariškos galybės. berstadtą ir Cieslą, mokytojų neral-giibernatoriaus patari rais uždarinėjąs langines,
Revoliucija Maskolijoj. džių pasielgimas, o jis, kaip teisybės yra tuose paskaluo- Jeigu bomba t bažnyčioj instituto — Polivodą, mer mų, apginimui pravoslavų ir kad niekas nematytų. Pri
»
Jeigu Šv. Petro yra vienu iš tų gaičių komercijos mokyklos katalikų bažnyčių, pataria ietaras šaukė visą sodžių ir
Pereitą sanvaitą keliose visi numano, yra spaugas, se, sunku įspėti.
vietose buvo mestos į caro kartais kreipiasi prieš kal Wittei pasiseks išmelsti nuo gazdintojų darbui tai visai mokinę Abramovič ir baigiu- žemiečių viršininkams, susi klaus: nėjo. Vyrai paliudi
tarnuą bombos, bet ne visur tus, kartais gal ir prieš ne užrubežių bankierių paskolą, priešingus išduoda - vaisius: sią gimnaziją merginą Gold tarus su kaimo draugijomis, jo ir paąirafeė, kad ne vienas
su pasekmėms.
Nenudėjo kaltus. Kaip Stolypino pa gal caras jį ir apdovanos ko ji * vien padidina popiežiaus man. Dabar mokslo apskri sutaisyti ypatingąją sargybą Vitkauskis uždarinėjąs vaka
nė vieno iš svarbesnių bude rengti kariški teismai ma kiu urėdą. Kiti laikraščiai įtekmę, ne ją naikina. Po čio globėjas paliepė suimtų iš vietinių valstiečių ir kaimo rais langines, bet ir visi kiti
lių J ;
žiausiai rūpinasi apie suradi rašo, buk jis bus paskirtas expliozijai popiežius iš visų jų mokinių mokyklų virši gyventojų, ir apie tą prane Augštelių kaimo gyventojai.
Mat prie ko pradeda kib
Užpuolimai ant trukių ga mą teisybės, teip ir revoliuci- ambasadorių Prancūzijoj, tur svieto kraštų ir tai nevien ninkams pašalinti laikinai šti ne vėliaus, kaip 20 d.
ti!
benančių rando pinigus pasi jonierių bombos ir braunin but kad parankiau būt vest nuo katalikų, gauna daug tuos mokinius iš mokyklų, spalių.
„N. Gad.”
taiko, bet jau revoliucijonie- gai, kurie taipgi yra ne vien tarybas su Prancūzijos ban- telegramų su išreiškimu Bim- kaipo dalyvavusius valdžiai 10 d. spalių kun. Olševkad
priešingame
susirinkime,
kol
skis, Šv. Kryžiaus bažnyčios
riams nepasisekė paimti di atsigynimo, bet ir keršto gin kieriais. Jeigu gaus pasko patijos ir džiaugsmo,
nebus išaiškintas jų prasi kleb.,- gavo nuo Vilniaus
desnę pinigų' sumą. • Matyt klu, gal ne visada pataiko lą, tąsyk gal caras vėl pada expliozija jo neužgavo.
kaltimas.
mokslo apskričio globėjo lei Iš Gruzdžių, Kauno gub..
rando pinigai geriau saugo ten, kur reikia, užgauna kal rys jį ministerių pirminin
Prancūzija.
Naktį, į 13 d. spalių, poli dimą atidengti 8 dvikliasines Spalių 1 d. atkako penki
jami.
tus ir nekaltus. Ne be pa ku, tik klausymas, ar nau
Prancūzija savo politiškuo cija padarė kratą pas buvusį mokyklas su prirengiamomis nežinomi artistai, nnsinuoUžtai ir rando parengti ka mato patarlė sako: kas sėja dinga bus tą urėdą priimti.
mavo Igno Kvaršės butą ir
se
siekiuose laikosi vis su krasos-telegrafo valdininką kliasomis.
rės laiko teismai nemiega, vėją, tas renka audrą. Ca Jeigu jis, badamas mini
darbuojasi ir siunčia ant kar ras su visokių Trepovų, Dur- sterių pirmininku, negalėjo Anglija, net į Morokko pa Volosievičių. Jį suėmė, ap Kaune 15 d. lapkričio suė parengė magišką perstaty
mė 57 saparius revoliucijo mą. - Ant galo buvo dainuo
tuvių kaltus ir nekaltus. novų, Stolypinų, Kaulbarsų to urėdo palaikyti, kadangi krantes Anglija ir Prancūzi saugos skyriui paliepus.
jamos dainos; padainavo ke
Kaip matyt, valdžioms rupi ir jiems panašių mažesnių ir neturėjo perėmėjų, tai kas ja siunčia sujungtas laivy Šiomis dienomis policija nierių organizacijos.
nas.
Naujas
Prancūzijos
su tų sudų pagelba ne teisy didesnių šunų ir šunyčių jau jam naujoje dūmoje galėtų
padarė kratą Poltavos gatvė Rugsėjo 21 d. buvusiam letą ir lietuviškų, • kaip an
bę surasti, bet vien gazdinti nuo seniai sėja vėją. Jam daugiau parėmėjų parūpinti? ministerių pirmininkas Cle- je Nr. 14 Vasenviedienskio Peterburgo dvasiškosios aka tai: „Nušovė tėvas pelėdą” ir
ir erzinti žmonis. Viršinin todėl reikia ir vaisius jo pa Žinoma, to nedarys Stolypin, menceau’ apreiškė vienok, bute, Aleksandro bulvaro demijos profesoriui kun. Al. kitas.
kai baudžia už žmoniškumą sėtos sėklos surinkti; gaila kuriam rupi visai kas kitas: jog jis stengsis santaiką pa gatvėje Nr. 58 pas Rabinovi- Dambrauskui leista išleidinė Gaila, kad gruzdiečiai ne
net sąnarius tokių sudų. vien, kad ją turi rinkti ir vi jis rūpina sau, o ne Wittei laikyti ir bandyslabiau susi čių,’ Rudnickoje gat. Nr. 7 ti Kaune mėnesinį lietuvių parengia lietuviškų vakarų
Kadangi kares laiko teismo sai nekalti žmonės. Bet au prielankią dūmą, bet nežinia draugauti ir su Vokietija, pas Adielskį ir Nr. 18 pas laikraštį „Draugija” šiuo viešai naudai, užsileidžia atėj anams svetimtaučiams.
jeigu tik ta jo Doro nenai- Tiktiną. Visus 4 suėmė.
programų:
oficierai Odesoj, nagrinėję dra spanga, ji neturi nė lai ar jam geriau pasiseks.
.
Laikraščius čia parinkti ky«.
bylą vieno darbininko, nera ko, nė galės kaltus nuo ne
Naktį į 13 d. spalių polici I. Literatūros skyrius (AItalija.
nai
kas skaito; degtiną užtai
Prancūzijos raudo komisi ja padarė kratą Zavalnoje py sakos, eilės, dramatiški
do pakaktinai kaltės, o bijojo kaltų atskirti, apsaugoti pa
Ryme,
18
d.
lapkričio
ka

myli
veik visk
jos surašinėja j d^abar bažny gatvėje, Kozielo namuose, veikalai ir t p.).
apkaltintą paleisti, pareika skutiniuosius.
talikai
iškilmingai
apvaik

Merkurius.
čių turtus. Kafiugienė vi Leibos Sirota bute. Nieko II. Mokslo skyrius (Filoso
lavo, kad sudžia tirinėtojas Lenkijos policija garsina,
ščiojo
sukaktuves
pašventini

sur
parengta
pądėti«fM)licijai,
geriau ištirtų minėto darbi jog jai pasisekė sugauti abu
įtariamo nerado. Jo sūnų fija, socijologija, gamtamok
slis, istorija ir t. p.).
Iš Kybartų, Su v. gub..
ninko prasižengimus. Rei du revoliucijonierių vadovu mo didžiausios ant svieto ka jeigu fanatikai kur norėtų Salamoną suėmė.
talikiškos
bažnyčios,
Švento
surašymo
nedąĮeist&
Dide

III.
Politikos
skyrius
(Ap

kalavimas gana teisingas, bet ir 20 vyrų, dalyvavusių už
Dabartinėse
Vilniaus,
Kybartuose vietiniai gy
.
užtai sanariai minėto sūdo li puolime ant geležinkelio trū Petro bažnyčios. Bažnyčia snių pasipriešinimų vienok Švenčionių ir kitų stočių ne- žvalga svarbesniųjų atsitiki- ■ventojai
nori įkurti vyrų pro
kosi nubausti: Odesos ge- kio netoli stacijos Rogov, ta pastatyta pabaigoj I am iki šiol nebūva niekur.
už k Įaustų prekių licitacijose mų visuomeniškai politiška gimnaziją. Yra žinia, kad
žiaus po Chr. ant kapo Šven
Į neral-gubernaterius visiems Lenkijoj. Užpuolimas buvo to
atrasta daugybė neužklaustų me gyvenime Lietuvos, Rusi bus įsteigta Kybartuose ir
Petrb.
Ant
dievmaldy| oficierams, minėto sudosana- 8 d. lapkričio. Tąsyk revosiuntinių su juodašimčių „ti jos ir užsienio).
mergaičių progimnazija, kuri
( riams, prisakė visai atsistaty- liucijonieriams pasisekė pa stas susirinko labai daug
krųjų rusų” ir žinomais Po- IV. Bažnyčios ir teologi jau, kaip girdėti, pradės darBuvo manoma,
jos dalykų skyrius (ĘĮ^U8y-|buQtiB auo apahų/16 (29) d.
dinti is kariumenės. Už tei- griebti 650000 dol. rando pi žmonių.
čaevskos lavros leidimais
kad
pats
popiežius
atkaks
7
Bingumą mat baudžia oficie- nigųmai
apologėtiški, kanoniški, Vyrųprogimnaziją kitina at
Iš Vllutaųs.
DumoB*~ntfftuv8B iš Vil
ant
dievmaldystos,
bet
tas
liturgiški
ir t. p.).
rus. Neįstabu todėl jeigu
Giriasi ir Peterburgo poli
verti tik po naujų metų.
ana tei- niaus, .žydas Lewin, ant gar
. 16 d.. spalių
paskalas
buvo
neteisingas:
I rando šalininkų eilėse, ypač cija, jog jai pasisekė sugauti
V. Kritikos skyrius (Per Priežastis — kodėl vyrų pro
kušlųjų laivio „ America” iškeliavo
smo
rūmas,
>e
gi biurokratijos eilėse teip ir moterį, kuriai su rando pi popiežius nepribuvo, jo vie posėdi ninku dalyvavimo, na į New Yorką. Dėl pasirašy žvalga laikraščių — lietuvi gimnaziją atidengia daug vė
mažai teisingumo, teip daug nigais, atimtais nuo kasie- toj atėjo tik kardinolas Ram- grinėjo šias politikos bylas: mo po Viborgo' manifestu škų, lenkiškų, rusiškų ir už liau, aiškina tuo, kad visų
1
demoralizacijos, ji visa supu riaus Hermano, pasisekė pa pola.
1) apie Posselio dirbtuvės mat valdžios stengė*! jį su sienio, o teippat naujai išėju reikalų vedėjas p. Š. labai
vusi, negali nė suprasti pa bėgti. Pinigų vienok nera Mišios baigėsi, laikantis mechaniką Vlleiltakfa Kailiu- areštuoti.
siųjų knygų lietuvių kalboje velkąs šį dalyką. Reikalų
sekmių savo nedorų darbų. do. Policija užtikrina, jog mišias prie Šv. Petronėlės al ną, kurį pefehais metais su Apšvietus ministerija leido ir kitose).
vedėjai apie įkūrimą mergai
Iš kur terp biurokratų gali ta moteriškė ėsanti žydelkai- toriaus kunigas atsigręžė su ėmė su 26 egz.x soc.-ddmokra- atverti šiais metais privatiVI. Iš Lietuvos gyvenimo čių progimnazijos stropiau
paskutiniu palaiminimu su
būti dori ir teisingi, jeigu, tė.
tų atsišaukimų, kurstančių škomis lėšomis 180 vidutinių (Referatai, pranešimai, su darbuojasi ir dėlto greičiaus
kaip matome, tik už norą iš- Ar teisingi tie ypač Peter sirinkusiems. Tąsyk plyšo atimti iš dvarininkų žemę. mokyklų. Iš jų, Vilniaus manymai, projektai ir ap atvers.
Dar prieš leidimo
• tirti, teisybę* jenerolas Kaul- burgo policijos pasigyrimai, nežinia keno pamesta bomba Ramas pasmerkė jį 4 mėne apskrityje — 8 vyrų gimna skritai — visokį klausimai, gavimą pas juos buvo ir suo
bars išveja iš kariumenės nežinia. Ant galo, teisybės su baisiu trenksmu ir bažny siams kalėjiman, užkaitant zijas, 1 progimnaziją, 1 rea paliečiantiejie visuomenišką lai ir kiti padargai suruošta.
oficierus kariškojo teismo? gal žmonės visai nė nežinoti. čia prisipildė durnų.
Apie vyrų progimnaziją jos
laiką 6| mėn.( kurį jie jau linę mokyklą, 5 mergaičių jį lietuvių gyvenimą).
Tas atsitikimas nėra išėmi. Juk suimtus pasmerks kari Persigandę žmonės pradė prabuvo kalėjime, ir todėl gimnazijas ir 18 progimnazi VII. Administracijos daly vedėjai netik pirma nesirūpi
mu, tokių būva ir buvo Ma. ški sūdai be ilgų tirinėjimų jo bėgti laukan, nors kuni tuojaus po teisino Kailiuną jų. Rygos apskrityje — 1 kų skyrius (Svarbiausi val no, bet ir dabar maža ką rū
skolijoj daug. Dar nebuvo ir darodymų, remsis tik ant gas, stovintis prie altoriaus, paleido. 2) Apie mokytoją vyrų gimnaziją, 1 progimna džios parėdymai, nauji įsta pinas.
karės laiko teismų, o papra- policijos ir žandarų apskun- bandė įkalbinėti, kad tai yra Kizberą, pas kurį rado soc.- ziją, 8 realines mokyklas, 4 tymai, nutarimai, paliepi Mat, jie paskyrė prašymų
stuose teismuose visos politi dimų, kaip paprastai daro. vien bakas kanuolės šūvio demokratų partijos 96 kny mergaičių gimnazijas ir 3 mai ir t. p.).
padavimo laiką iki 1 (14) d.
škos b j los rėmėsi ne ant j ie Gal būt teipgi, kad tyčia reiškiančio pietus, bet jo per- geles ir 200 atsišaukimų len mergaičių
„Draugijos
”
kaina
—
me

lapkričio, o paskui žiūrės, ar
progimnazijas.
škojimo teisybės, bet buvo policija
leidžia ' tokius tikrlnėjimų žmonės neklau kų kalboje. ' . Kižberą pa Varšavoą apskrityje — 1 vy tams 6 rubl.. Pirmasis nu apsimokės atverti.
tikra komedija, kariškiejie paskalus kad bent fanatikus sė, kadangi durnai bažnyčioj smerkė 6 mėnesiams kalėji rų gimnaziją ir 1 mergaičių meris išeis gruodžio mėnesy , Pakol bus atverta vyrų
gi teismai yra jau vien išjuo su juodašimčiais kur nors už rodė, jog ezpliozija atsitiko mo, užskaitant viešą mėnesį, gimnaziją.
je.
progimnazija, žadama priim
kimu teisybės. Kariškiejie siundyti ant žydų. Juk jau ne lauke.
,V.
Ž.
’
ti į mergaičių progimnaziją|
Bomba buvo padėta po pa kurį jis jau atsėdėjo. 8) Naktį į 16 d. spalių apsau
sūdai, nors ir norėtų ištirti ne sykį Stolypino policija,
ir vaikus, kadangi mokslas ’
Apie
mokytoją
Staskevičių,
teisybę, negali, kadangi ne parengimui skerdynių, grie rengtais bažnyčioj pastovais apkaltintą už slėpimą Min gos skyrius suėmė 24 žmonis, Iš Krokų, Šiaulių pav.. žemesnėse abiejų progimnazi
jų tarpe 2-jos gimnazijos mo
taisantiems
turi nė laiko. Perkratiuėji- bėsi dar bjauresnių įnagių. darbininkams
ske 82 egzempliorių atsišau kinį Preisą už priklausomy 29. d. rugsėjo keli latviai jų kliasose vienodas. Norin
Švento
Klemenso
kapą.
Nuo
važiavo iš Mintaujos pllantu čių gi įstoti progimnazijon
mas bylų ir išpildymas nu Stolypin išsiuntinėjo jau
kimų į kareivius. Suskevisprendimų turi būt atliktas į gubernatoriams prisakymus, eipliozijos mediniai pastovai čių pasmerkė 4 mėn. kalėji bę revoliucijos organizaci ir sustojo pas vieną kruogą, vaikų bus, rodos, gana daug,
Štai ir nes daugumas vietinių gy24 valandas. To dar nepa nevėliau kaip iki 1 d. gruo buvo užsidegę, bet ugnį grei man, užskaitant 8| atsėdėtus joms. • Konfiskavo uždraustą arkliam atsilsėti.
literatūrą. e
prisiartino vienas žydas ir ventojų, tikėdamies, kad čia
kanka. Buvo jau atsitiki džio pristatyti surašus rinkė tai užgesino. Nelaimių su mėnesius.
mai, kad general-gubernato- jų naujos dūmos atstovų. žmonėms nebuvo ir nuosto 14 d. spalių Vilniaus ap Policija padarė Didžiojoje pradėjęs latvius kalbinti ar bus atvertos progimnazijos,
kliais mainyti. Latviai bu susilaikė savo vaikus.
riai uždraudė geresniems ad Todėl policija smarkiaus pra liai bažnyčioj padaryti nedi skričio teismas, prie, posėdi- gatvėje Nr. 25 kratą.
Naktį,
į
f7
d.
spalių,
poli

deli.
vokatams, ypač tokiems, ku dėjo darbuotiesi, žinoma, sa.
ninkama dalyvaujant, nagri cija padarė kratą chemiškaį- vo jau užsitraukę degtinės ir Mergaičių progimnazijoj
Kadangi
bomba
buvo
pa

su žydais sumainė. Žydas ketinama atverti prirengiąriems kartais pasiseka kaip viškai: ji kemša į kalėjimus
nėjo bylą ^uozo Butkevi
kokį žmogų nuo kartuvių iš visus jai nepatinkančius rin rako pripildyta ir padirbta čiaus, valstįęčių Riabovo, techniškos mokyklos mokinių dar žadėjo 10 rublių pridėti, mąją ir pirmutines tris kliagelbėti, atkakti į tokius ap- kėjus ir spėjamus kandida negerai, tai mano, kad ją pa Gaidukevičiaųs, fįųhano (ku Šeligovo ir Sudzilauskio bu bet pinigų pagailo, todėl sas.
sėdęs,
išvažiavo.
skričius, kur tankiausiai dar- tus, kad toki negalėtų nė dirbo koks kaiminis anarchi ris pasimirė laikų tardymo) te. Nieko įtariamo nerado. greitai
Mokestis už mokslą bus šigt* buojasi kariškiejie teismai. rinkti, nė būti išrinktais. stas arba koks katalikystės ir Pletnickio, apkulti n tų plė Policija padarė kratą Vil Latvys, matydamas, kad žy
niaus gatvėje Nr. 25.
das nori jį apgauti, paėmė teip paskirstytas: prirengia
Antai Latvijos general-gu- Ar sudemoralizuota policija ar popiežiaus priešas. Gal šime.
16
d.
spalių
visame
mieste,
būt
teipgi,
kad
tokią
nelabai
žemsargį, nusekė į Krukus. mojoj — 50 rubl. per metus,
bernatorius Sologub uždrau įstengs tokiu ginklu parū
Teismas
Rjųbov^
išteisino,
ypač
Zavalnoje
ir
Vokiečių
Ten, radęs žydą, bandė suim o kitose po 60 rubL.
dė advokatui Sokolovui at pinti Stolypinui prilaukiu vędingą eaplioziją parengė, Butkevičių pjjsmąfkė 9 me
„V. 2.”
kakti’į Rygą ir ginti kaltina durną, galima abejoti. Ne pakėlimui puolančios popie tams katorgoj, Gąįdukevičių gatvėse jodinėjo kazokų pa- ti, bet žydai, pamatę latvį su
t
rolės.
žiaus
įtekmės,
jo
karšti
prita

žemsarglais ateinant, pabūgo
mus kariškųjų sudų. To dora sėkla juk niekur gerų
8 met. Tir Ple|$iickį 6 metams,
Keptuvių darbininkų strei ir pradėjo bėgti. Žemrarrėjai.
liau, turbut, kvailumas caro vaisių neišduoda.
Iš Vilkaviškio.
Apsaugoš
lugoš fkyrjua naktį į kas pasibaigė 15 d. spalių.
Kada
už
veizėto
ja
s
popie

giai šaukė tris sykius, bet Nuo Naumiesčio pusės iki
valdžios palaikėjų eiti negali Su durna Stolypino mini
žiaus rūmų atėjo į jo kamba 13 d. spalių,.puėųp 26 žmo Visi darbininkų reikalavimai žydai neapsietojo. Tuomet 10 kareivių ir žemsargių ąt- • Jeigu kas nupeikia kovo sterija skubinasi.
Matyt
nes priklausančius soc.-revo
žemsargiai paleido kelis sy varė nepažystamą žmogų.
jančius bomboms su bjaure randui vėl reikalingi pinigai, rį ir pranešė apie explioziją liucijonierių, anarchistų ir išpildyti.
bažnyčioj,
popiežius
išsigan

kius
iš šautuvų; 1 seną žydą Jis išrodo ant 20 su viršum
sniais caro valdžios bude- o be durnos užrnbežių bando,
bet
dažinojęs,
kad
exnušovė, 2 sužeidė.
*
liais, tai negali nepeikti val- kieriai neduoda; todėl, tur
metų, juodbruvys su bakais.
Iš Kauno.
tijoms. Atimti iš jų gihklai
Merkurius.
džics.
Ji, besi griebdama, būt, jis skudrina rinkimus, pliozija žmonių neužgavo ir ir laišMr
Turbut
ne vietinis žmogus.
Kaune, Tilmanso dirbtu
bažnyčioj
mažai
nuostolių
kaip girtuoklis tvoros, prie tik nežinia, ar su antra du
Vėliaus teko patirt, kad jį
6 d. spalių Halberstadta vės iždininką užpuolė keli
vartos ir žiaurumo, mynioda rna pasiseks apdumti akis pridirbo, puolė ant kelių ir bute/ Preobftženskoje gatvė žmonės. Iždininką sužeidė. Iš Radviliškio, Šiaulių pa- paėmė lauke, rado revolver|,
. vieto.
ma elementariškus, net ma užrubežių baųkiėriams, apsi meldėsi.
prokliamacijų. Pravardė jo:
je,
suėmė vietinių Užpnolikai manė gausią
žiems vaikams suprantamus rikusiems ant išvaikytosios. .Popiežius prieš ezplioziją mokyklų mokinius; 2-os gim daug pinigų, bet rado vos 60 Augštelkių kaimo gyven Povilas Žymjauckis. Ikšiol
diktai gąsdinančių lai
doros principus, palaikymui Užrubežių laikraščiai nuo- gavo
tojas B. įskundė pristavui daugiaus negalima buvo nie
škų, kuriuose žadama buvo nazijos — Barkoną, 1-mos rbl..
savo įtekmės besigriebdama latai garsina žinias gautas iš jį užmušti Laiškuose pasa gimnazijos — Klibanskį, pai Kauno gubernatorius nu savo kaimyną Vitkauskį, buk ko patirti.
nedoriausių ginklų, verčia Peterburgo, J buk] Stolypin kyta, jog anarchistai turi šymo mokyklos — Rabino vi- siuntė žemiečių viršininkams tas laikąs slaptą spaustuvą,
N.G.’ ~
fe,' ’U
r;
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našųs dalykai, išsky Milijontyriamą įgabenti tavoral. 1 New Yobk. American Trečią valandą draugystės, viai aiškina socljalizmo nau
Iš Sasnavos, Senap. pav.. mas, kad šiądien, vieton nu
Was^ingujn, D. O. Pe Eipreas Co. ant 10% pakėlė suiyg sustatyto programo, iš dą, kokią ateitoje jis gali at
rus audeklus.
Rugsėjo 12 d. pas ūkinin mirėlių ateis pas ją Dievo
reituoju
metuose, nuo 1 d. algas 800 tarnaujančių ir dar ėjo pasitikti vyskupą, kurį gabeni žmonijai, bet didelis
Prie
kiekvieno
darbo
ką Rozentalį atsilankė agita ani uolas, o pats nuėjo pas 8)
atlydėjo iki klebono reziden nuošimtis musų brolių, to
turi būti pridėtas au berželio 1906 iki tokiam jau bininkų.
torius, buk tai siųstas L. 8. vietinį antstolį ir išpasakojo
laikui
š.,n}.didžturčiams
reika

toriaus arba autores
5 PrrrsBUBG, Pa. Crescent cijos, iš kur vyskupas Mul nesuprasdami, kelia riksmą.
D. P. ir pareikalavo, kad jam visa, ką girdėjo nuo val
lingų
tavorųįgabenta:deiman
adresas,
veikalo
pava

Tą dieną vakare
geležies dirbtuvėse dirba visi don pėsčias velijo eiti ant Lapkričio 2 d., susirinkus
butų pakelta alga gaspado- stietės.
tų
už
^ęmiiyonų
doliarių,
už
dinimas
ir
jo
kaina.
pečiai. .Rodosi, kad darbo vietos pašventįnimo. Atsi - keletai geros valios tėvynai
riui (pats Rozethalis gyvena antstolis slapta nusiuntė į so
Daiktai, kurie negali tiek jayi medinių ir brangių užteks ant ilgesnio laiko. stavo vyskupui kunigai:kun. nių pas. p. J. A. Dzedoliką
Senapylėje) 30—50 rabi., džių, minėtosios valstietės
būt
parduoti, turi būti peltakių. PJĮpuksnų, vyno už Laughllno geležies dirbtuvė Couvay, kun. A.Skripka Šv. atsisveikint su jo motere iš
butan,
žemsargius,
kurie
čia,
vienam bernui — 2 rubl., ki
20 miiyiinų/j Tabako, eiga-, se atlieka visokius pertaisy Kryžiaus bažnyčios, kun. A. važiuojančią į seną tėvynę,
teippat
pažymėta.
tam — 3 rubl. ir tarnaitėms grinčioje ir pasislėpė.
Už
persiuntimą
daik

rų ir cigare(ų už 125 milijo mus. Paskui priims dau Petraitis Šv. Juozapo bažny besišnekučiuojant apie viso,
po 1 rubl.. Įsakė nedirbti Kuomet gi naktį vėl pasi 4)
tų
krasa
iki
7
svarų,
o
nus doliarių.
giau darbininkų. Ir dabar čios S. Chicagoj, kdn. F. Se kius reikalus, J. Vaitavičius
iki nebusią išpildyti tie rei rodė numirėliai ir pareikala
sunkesnių
gelžkeliu,
vo
nuo
šeimyninkės
pinigų,
čia galima gaut darbą. Zug rafinas Kensington, 111. nau užmanė paaukauti po keletą
įAudra.
kalavimai, o jei kas dirbsiąs,
užmoka
Parodos
Ko

tas kulką į kaktą gausiąs. išlindo žemsargiai, sugriebė
, Štet6r ^Wishington siautė & Co. dirbtuvėse pradėjo jos parapijos ir kun. J. Kla- centų revoliucijos reikalams.
mitetas,
jeigu
daiktai
Ūkininkas nusileido: gaspa- numirėlius, nuplėšė nuo jų
baisios audros ir vėtros. Už dirbti mažiau ir nėra vilties, nauskis iš Texų. Po pašven Paaiškinus J. A. Damijonai
bus
pripažinti
parodai
baltas
skepetas,
kuriomis
jie
dorini pridėjo 15 rubl., ki
gimę tvanai labai daug nuo kad greitai darbai pasigerin tinimo pasakė pamokslą kun. čiui ir J. Vaitavičiui reikalą
tikusiais.
Serafinas. Pabaigęs ceremo aukų, visi svečiai sutiko ir
buvo
uždengę
sau
veidus.
tiems gi — tiek, kiek buvo
stolių pridirbo. Visa pieti tų.
Paskutinis
laikas
prireikalauta. Tuomet agitato Kaipgi žemsargiai nusistebė 8)
nė šteto Wasb. Ir šiaurinė 5 Pittbburg, PA.Parkhouse nijas, Jo M. vyskupas Mul sumetė $6.50. Nuo kelių ge
siuntimui
artistiškų
rius pasakė, kad gausią per jo, kuomet jų rankose pasi
Oregono dalis nuo to neken geležies dirbtuvėse darbai ei don grįžo į kleboniją ant pie- rų vaikinų gauta $1.00; viso
tų.
veikalų
parodon
—
15
rodė
visi
Mosovo
valsčiaus
pasidaro $7.50. Aukos vien*
laišką Suvalkų gub. organi
tė. Daug miestų, o terp tų: na gerai. Ir iš kitur pribu
d.
gruodžio
(mas.
kai.).
Tuom
atsitikimu
lietuviai
„ponai-viršininkai
”
,
būtent:
balsiai paskirtos L. 8. D. P.
zacijos nutarimą. Keistas
Suchoniah, Sumner ir Au- vę darbininkai gali gaut darDarbus
parodai
ir
lai

pakėlė
savo
vardą
terp
sve

6)
valsčiaus
viršaitis,
raštinin

Pasiuntė jas „Lietuvos” reagitatorius: maloniai, jam
burn vandens užlieti. Užlie
škus
su
užklausymais
timtaučių,
girdėt
buvo,
kaip
kas
ir
seniūnas.
...
dakcijon
J. A. Damijonaitis.
labiau rupi reikalai gaspadotos ir geležinkelių linijos
1
M
cKees Rocks, Pa. Pres- stebėjosi, matydami tokį ap- Visiems aukavusiems ant to
siųsti
ant
p.
Antano
Piktadarius
nuvežė
mie

riaus, negu darbininkų, kad
teip, kad trukių bėgiojimai
Žmuidzinavičiaus var
sed Steel Car Co. dirbtuvėse vaikščiojimą
ir vienybę. svarbaus mierio ištariu šir
tokius reikalavimus stato. stan, nuovadom
pasiliovė. 40 farmerių, ant
darbai
eina
gerai.
Trūksta
do,
Vilnius,
Antakal

Jeigu
Dievas
padės,
gal dar dingą ačiū. Geistina, kad
Ar nesuderėta tas priedas iš
salos terp Carolitz ir Columčia darbininkų. Lockhardto ne kartą turėsime panašias visur prie panašių susirinki
nio
krantas
(AutokolAtsišaukimas
Į
visuome

puses pasidalyti?!
bia upių
yra vandens
dirbtuvėse dirba per dienas apeigas, kur galėsime parody mų renkamos būt tam tikslui
skij Bereg) Nr. 6—4.
nę.
,N. G.’
apsemtų. Gelbėti juos nu
ir per naktis. Puddleriai ti, jog terp musų ne užgeso aukos.
. Tautiečiai!
Parodos komitetas.
siuntė garlaivį ,,Boston”.
dar vienybė ir broliška mei
galėtų čia gaut darbą,.
Iš Mintaujos.
Visos civilizuotos tautos
J. A. Damijonaitis.
Miestelį Cutlin ūžt vi n ę van
le ir supratimas tautiškos
T
C
learfield
,
P
a
.
Čia26 d. spalių likosi čia nu turi savo dailę ir dailininkus,
idėjos.
dens veik visą nunešė. Mie
Iš Cleveland, Oh.
J. Jokubauskis.
šautas buvęs revoliucijonie- (galima pasakyti, kad be dai
ste Kelso tvanas nunešė 2 nykščio? geležies dirbtuvės
10
d.
lapkričio buvo pa
rius Sprogis. Jis norėjo į lės nėra tautos. Taigi ir lie
milijonu pėdų medžių ir 1500 stovi, kadangi darbininkai
Perdūrė
širdį
savo
sužieduo

rengtas
lietuviškas vakaras
Iš
Springtield,
III.
ne sutinka ant. mokamų iki
Ameriką* pabėgti. Sprogis tuviai nuo senovės turi savo
krūvų lentų.
tinio.
ir
teatras.
Atlošė komediją
Ant patilpusio n r. 43 „Lie
šiol algų.
ma^ išdavė valdžioms daug dailę. Bet kas ją matė, kas
Expliozijos.
p.
a.
,,
Lėkė
kaip sakalas, nu
Scranton, Pa. Pasimirė
tuvos” atsišaukimo . sergan
revoliucijonierių ir jau pir gėrėjosi?
1
D
anville, III. Štraima buvo sužeistas vieno bu Musų artistų gražus dar čia jaunas vaikinas, Thomas Salt Lake City, Utah. kuoja čia darbininkai gele čio raštininko į Amerikos lie tūpė kaip vabalas”. Vaka
vusio sandraugo, bet buvo bai arba terp svetimųjų be Dopgherty. Pasirodė, kad Darbininkų „Boston Conso- žies dirbtuvių ir nėra vilties, tuvius, prašančio nuo musų rą parengė 14 kuopa S. L. A.
kastynių
medeglškos pagelbos, kokių Juozas Garmus pirmiausiai
nuo sužeidimo jau pasitai žinios išmėtinėti, arba po mu jis atlankė savo sužieduotinę, lidated Copper’
kad
štraikas
greitai
pasibaig

dviejų šimtų daliarių,kad mes paaiškino prasmę vaidinimo.
sų miestus ir kaimus išbla kuri taisė . drabužius savo stovyklose expliodavo 88 tų.
sęs.
Žmonių prisirinko poras
brolio
ir
turėjo
didelę
adatą
bačkutės
dinamito.
Ezpliopagelbėtume
pergalėti ligą,
škyti. O męs tankiai reika
Y
ol
t
ngstown
,
O
h
.
Dar

įsikišusi
į
savo
drabužius.
šimtų.
Mat daugelį sulaikė
zijos
vienas
darbininkas
liko

susirinkę keli draugai užsi
Iš Borisovo, Minsko gub.. lingų mums dailės darbų jiebai
eina
Čia
nepergeriausiai.
Jis
apkabino
merginą,
o
ada

smarkus
lytus.
si užmuštas, o keturi sunkiai
manėm paaukauti, po kiek
škome pas dailininkus sve
Lepelio pavieto, Masovo timtaučius, savų nepažinę. ta įlindo į krutinę ir užgavo sužeisti^
Yra
čia
darbininkų
pakakti

Įr
kas gali. Mes laikome sau Teatras pasisekė gerai.
valsčiaus, Ložankos kaimo Apie reikalingumą surinki širdį.
nai, iš kitur pribuvę negali už pareigą ir privalumą jį Lošėjai savo roles atlošė ne
Dorotas, Ariz. 9 mylios
sodietė neseniai apturėjo iš mo to visko jau ne kartą bu
nuo
čia, kalkių kastynėse gaut darbo. Mahoning Vai- gelbėti, neduoti pražūti terp blogai ir veikalas ir lošimas,
Netikri pinigai.
pačto pranešimą apie gavimą vo rašyta. Šiuo žygiu susi
expliozjjos du amerikonai ir ley dirbtuvės! dirba visose brolių. Bet sudėtų musų matyt, susirinkusiems pati
dalyse.
600 rbl. nuo vyro, kuris laike tvarkęs parodos komitetas Washington, D. C. Pas^
aukų toli nepakanka. Su ko. Publika užganėdinimą
6 meksikonai likosi užmušrusų-japonų karės kareiviavo nutarė įrengti lietuvių daili lapta policija persergsti
T ScARCHLIGHT, NeVADA. dėjome vos $7.40, o kur dar rodė delnų plojimais.
Azijoj, o dabar gavęs vietą ninkų parodą Vilniuje 27 d. prieš naujas netikras 10 do- ti. . įl.
Kastynėse Šitų aplinkių -dar $192.60. Kol teip aukauda Pasibaigus teatrui, vietinis
Mandžurijoje, pasiliko ten. gruodžio, kad supažindinti liarines. Tie netikri popie Fort Sjnrrf, Ark. Netoli bai eina gerai. Ir iš kitur mi, mes surinksime du šimtu choras padainavo kelias dai
Paėmusi nuo vietinio val musų visuomenę su musų riniai pinigai padirbti gerai, nuo čiaį’Uaulsvillej, krautu- pribuvę darbininkai gali gaut doliarių, pereis -daug laiko, nas, pirmiausiai dainavo re
tik ant apatinės pasės parva vėse Cetitral geležinkelio at
sčiaus viršaičio paliudyjimą, dailininkų darbais.
darbą.
keli mėnešiai, kada musų voliucijinę dainą. Publikai
valstietė nuėjo į pačtą, kur Tautiečiai! Tai pirmuti jų mesi vai žalia, dėl kurios sitiko eftpliorija, kurios ketu
damos teip patiko, kad dab Camhridge, Oh. Čia aukos gali būt jau nereika
ri darblhtalnri likosi užmušti,
ir paėmė atsiųstuosius pini nis tos rųšies darbas musų galima nuo tikrų atskirti.
nykščiose blėtos dirbtuvėse lingos gelbėjimui sergančio norius net kelis kartus iššau
o
daug^Upo
sužeistų.
gus. Tačiaus ji pabijojo lai viešame gyvenime. Jis turi
raštininko. Sengančiam rei kė, prašė jų dainuoti dau
Apskundė bulmistra.
Mitchell, III. Explioda- darbai eina gerai ir darbo kia greitos pageltos, kol ga giau.
kyti pinigus prie savęs ir čia būti surengtas bendromis jė
San Fr^ncisco, Cal. Priužteks ant ilgesnio laiko.
pat, pačte, padėjo į valdžios gomis.
Buvo užmanyta rinkti au
lima gelbėti.
Todėl komitetas saikytojų rodą pastatė po vo parakas krautuvėse čiaT
M
artins Ferry,Oh. Dar
nykščios
cemento
kompani

taupomąją kasą.
Taigi broliai lietuviai, bal kas sušelpimui revoliucijos.
kreipiasi į visuomenę, prašy sudu miesto majorą, SchmiTą pačią dieną naktyj, su- damas padėti jam šiame da tzą ir advokatą Ruef. Juos jos. Expliozijos du darbi bai čianykščiose geležies sas prašančio pageltos rašti Du draugai: Varakojis ir
gryžus jai iš pačto namor at lyke aukų keliu. Pradžią apskundžia, kad juodu, gar ninkai likosi užmušti, ;o daug dirbtuvėse pradėjo eiti ge ninko neturėtų pro musų au Kasparas perėjo per susirin
riau.
sis praeiti. Visų musų pa kusius ir surinko $7.34. Pi- •
ėjo pas ją nuo galvos iki ko jau padarė d-ras Bukontas dindami atėmimu laisnių, tapo sužeistų.
jų baltais rūbais apsirėdę, 100 rb. parodos reikalams au spaudė pinigus nuo valgyklų
Middlętown, Oh. Plieno reiga gelbėti sanarį tautos, nigai paskirti 8. D. P. Pa
Gaisrai.
trys nepažystami žmonės.
kaudamas.
Bet tų pinigų savininkų. BulmistrasSchmitz M artins Ferry, Oh. Nuo dirbtuvėse darbai, rodosi,pra greičiau tuom turėtų pasirū siuntėme juos „Kovos” 're
>
pinti musų organizacijos: S. dakcijom
Atėję į grinčią, jie pradėjo gražu-toli neužteks. Reikia yra dabar Europoj.
gazo expliozijos užgimęs gais dės eiti geriau.
Jeigu
pinigų
nesurinkta
šokinėt, švilpt, kalbėtis ko nusamdyti, butas, reikia ap
ras išnaikino su visu kaimą
New Haven, Con. Dar L. A. ir T. M. D. Jeigu my
Daug aukų netvarkos.
kia ten prasimanyta, valstie mokėti už paveikslų persiun
Richland. Ugnyje pražuvo bininkai čianykščiose gele lime musų tautą, privalome daugiau, jeigu ant vakaro
tei nesuprantama, kalba.
gelbėti ir jos sąnarius, ki nepribuvo daugiau žmonių,
timą — tas gali būti atlikta New York. Kaip pagar du vieno kalnakasio vaikai. žies dirbtuvėse štraikuoja.
Namų šeimyninkė labai tik bendromis visuomenės jė sino miesto sveikatos komitaip butume atkakli mylėto tai reikia dar padėkavoti mu
E
aston, Pa. Sudegė čia
T
N
ew York. Štraikuoja
nusigando, manydama, kad gomis su aukų pagelba. Tai sorius, per trįs mėnesius, tai
jai. Pasveikęs raštininkas, sų kunigėliui, kuris, kaip
tai numirėliai.
Ištikrųjų, gi, prisidėkite, kas kuo gali! gi per antrą bertainį šių me trįs krautuvės Nazareth Port- graveriai Annex Empire jeigu ne pinigais, tai raštais galėdamas, stengiasi užkenk
land Cement Co. Nuosto Pearl Button Co. dirbtu mums atsiteis. Geri raštinin ti visokiems tautiškiems su
nepažystamiejie svečiai stai
tų, New Yorke 191 ypata
Parodęs komitetas:
lius
gaisro padarytus skaito vių.
ga pradėjo kalbėti rusiškai, Petras Vileišis.
kai ir raštai mums reikalin sirinkimams! Jis prieš ren
papildė patžudystę, 67 ypa
ant
200000
dol.
N
ew
Y
ork
.
Erie
gele

pasisakė esą numirėliai ir pa D-ras J. Basanavičius.
gesni negu pinigai. Aš, giamą vakarą’ atsinešė į baž
tas užmušė gatviniai karai, o
New York. Port Chestere žinkelio kompanijoj užgimė kaipo sąnarys S. L. A. pata nyčią pliakatų ir iškėlęs, ap
reikalavo nuo jos pinigų, ku Kun. J. Kukta.
iš jų 41 Brooklyne.
sudegė Weeck^hotelis. Ug- nesutikimai su pečkuriais. riu visiems draugams ir cent- reiškė, jog norinti prie baž
riuos ji tą dieną pačte nuo Jonas Vileišis.
Prigavystės.]
nyje pražuvo du darbinin Jeigu greitai nesusitaikys, raliniems vadovams S. L. A. nyčios pliakatus dalyti, turi
vyro gavo, sakydami: tavo Kun. VI. Mironas.
S
an
F
rancisco
,
C
al
.
kai.
Rangali užgimti ant visų sitos r T. M. D., kad kuo grei pirma išmelsti nuo jo daleivyras užmušė karėj mus ir Ant. Žmuidzinavičius.
do
urėdninkai
tirinėja
Čia
musų draugus, atėmė nuo D-ras A. Vileišis.
Stafford, Con. Dirbtu kompanijos linijų štraikai. čiausiai atsišaukusiam rašti dimą. Mat jis nori savo cen
išėjuaiaa į aikštę priga vystės vėse Atlantic Insulated Wire T Chicago, III. Didesnė ninkui duotų pagelbą iš cent zūrą uždėti.
musų šiuos pinigus, o dabar K. Puida.
dalinant žnonių sudėtas au <fc Cable Co., ir Smost dirtu- dalis geležinkelių nutarė pa ro iždo. Neturėtume tiesos
Ne išgama.
nori pasinaudoti jais. Ne,
P.
8.
Sąlygos
daly

kas
sušelpimui
nukentėjusių
atiduok tuojaus mums musų
vėse siautė gaisras, kuris pri kelti ant 10% algas tarnau vadintis mylėtojais tėvynės
Iš Bostono, Mat.
pinigus; jei neatiduosi, tai vavimo parodoje žemiau s nuo žemės drebėjimų. Sa dirbo nuostolių ant 300000 jančių įr darbininkų.
ir tautos, jegu negelbėtume
apskelbtos.
Aukas
meldžia

Bostone
ir aplinkiniuose
ko, buk iš aukų prapuolė su dol.
męs neduosim tau ramumo ir
ligos apimto brolio. Prašan
me
siųsti
į
,,
Vilniaus
Žinių
”
viršum milijonas doliarių,tik
pareikalausim tave ir tavo
tis pagelbos raštininkas yra miesteliuose lietuvių didesnė
HonsToN, Texas. Sudegė
nežinia keno kišeniuj.
vyrą pas save, į aną pasaulį.” Redakciją.
užsipelnęs ir be jokio išsitei- pusė dar miega, iki tam lai
čia
visas
tavorinis
trūkis
su

Nusigando valstietė ir pra- Pirmoji lietuvių dailinin
sinimo privalome jį gelbėti kui, kurie darbavosi, tai tie
Iš
Chicagos,
III.
sidedantis
iš
17
vagonų.
Ir
ambasadorius
nori
laikyti
už
; dėjo prašyt jų, kad nežudy
greitai, kol galime, kad neat ir darbuojasi, bet pripratę
kų artistiška paroda.
Nuostolius
gaisre
padarytus
ateivius.
Nedėlioj,
11d.
lapkričio,
tų jos; parodė jiems gautą iš (Sąlygos dalyvavimo pa
sitiktų kaip su velioniu Dr. Lietuvoje prie pečiuko snau
buvo pašventintas kampinis Kudirka. Pradėjome gailėtis sti, čia tą patį daro. Dabar
New York. Atkakus čia skaito ant 15(^000 dol.
taupomosios kasos knygutę
rodoje.
akmuo 5 lietuviškos bažny po laikui. Statykime pa pas mus puiki proga pasimo
•-t**... m
ir prižadėjo atnešti jiems iš Gruodžio 27 d. š. m. bus garlaiviui ,,Baltic”, ant ku
čios
Chicagoj, ant West aide. minklus gyviems, kol galime, kyti: į Bostoną atvažiavo iš
rio
buvo
Brazilijos
ambasa

kasos pinigus ne vėliaus, atidaryta Vilniuje
pirmoji dorius Nabucco, ateivių užJo
M.
vyskupas Muldon, su numiręs apseis be musų pa Waterburio Ona Aviečiutė,
kaip ant rytojaus ir vakare Lietuvių Dailininkų
artisti- veizdos inspektorius Marshall
asistencija kelių kun., atliko
ji mokina angliškos kalbos.
atiduoti. Išknaisioję visas ška paroda.
• Philadelphia, Pa'. Di tą iškilmingą apeigą 3 va gelbės.
prisikabino
prie
jo
su
papra

Bostone yra keli
tūk
Senas Krivaitis.
grinčios kertes ir neradę pi Norintiejie parodoje daly
rektoriai ^visų 1 geležinkelių į
landą
po
pietų
akivaizdoje
stais
klausymais:
ar
jis
ne
stančiai
lietuvių,
o
gerai
nigą, numirėliai išėjo, bet į- vauti malonės prisilaikyti šių
vakarus nuo Pittsburgo, esan visų lietuviškų draugysčių ir
IŠ Colllnsvllle,III.
daugpatya, ar ne anarchi
angliškai mokančių yra vos
sakė šeimyninkei, kad nie
čių po priežiūra Pennsylva- nesuskaitomų minių, Gali
stas, ar jis ne bus sunkenybe
Darbai anglių kastynėse keli. Mat daugumui čiakam apie tai nesakytų.
i Parodojegali daly vau* šiam kraštui? Žinoma, kad nia geležjukeUo, nutarė pa ma pasakyti, kad dar ne bu eina Čia neblogai ir uždar nykščių lietuvių rupi ne
Ant rytojaus, vos auštant,
ti tiktai dailininkai ambasadorius netik pats at kelti alga^ visų tarnaujan vo teip puikios apeigos.
biai neblogiausi. Darbą gau mokslas, ne angliška kalba,
valstietė nuėjo miestan ir pa
čių: gaunantiems mažiau Pirmą valandą po pietų
Lietuviai.
..
ti pas mus sunku, kadangi bet šaitanai. >
sisakė atsakyti ant tų klau
<
prašė pačto viršininko sugrą
2. Parodon bus priima* symų, bet nedaleido nė am 200 dol. per mėnesį nuo 1 d. draugystės pradėjo rink perdaug yra žmonių. Dėlto Vos keli vaikinai Ir viena
žinti jai 600 rublių.
gruodžio pakeltos algos ant tis ant Leavitt ir 23
mi:
Pačto viršininkas labai nu
lietuviams nevelinu čia va moteris
basados sekretoriui duoti ko
atėjo mokintis,
a)
Paveikslai
aliejiniai,
sistebėjo ir pradėjo klausinė
place su savo karūnoms ir žiuot. Daug žmonių Čia at lietuviams ir lietuvaitėms
kius nors paaiškinimus. Am 10%.
akvarelės ir piešiniai. basadoriai atsako tik prieš 5 New York. 200 mante- bandomis; ant apvaikščioji- važiavusių turi daugytis ki rupi vien nueiti ant šokių,
ti jos, kamėjai tie pinigai rei
b)
Artistiški architek savo randą, o ne prieš Ame lių siuvėjų žada štraikuoti, mo pribuvo 24 draugystės tur, praleidę centus.
kalingi? Iš pradžių ji tylėjo
pasipuošti,; merginoms rupi
tūros
projektai.
ir nenorėjo pasisakyti, bet,
rikos ateivių užveizdos in jeigu darbdaviai ne (ves bažnytinės ir tautiškos. Vi Lietuvių čia yra apie 600. vien į savo tinklą pagauti
c) Skaptorių ir rėžikų spektorius.
viršininkui užsispyrus, paTuom tarpu elektros * varymui siuvamų sos buvo užprašytos ant tos Tautiški reikalai žengia vė
darbai.
apeigos kun. Ambrozaičio, žio žingsniu, ginčijasi ap- Koki tėvai, toki ir jų
skiaus išpasakojo jam visą
Brazilijos ambasadoriui ir jo mašinų.
d) Artistiški išsiuviniai, sekretoriui ne leido išlipti 5 Kittaning, Pa. Darbai vietinio klebono, kurs, ma Šviestesniejie su carberniais, vaikai: tokių tėvų vaikai ap
atsitikimą.
(haftai),
mezginiai, ant kranto. Gera tvarka eina čia silpniau, dirbtuvėse tyt, terp lietuvių Chicagos pritariančiai juodajai šimti- driskę bėgioja po gatves ir
Viršininkas nuramino ją,
sniego gromuliais drabsto
uė jai eiti namo, sakyda
juostos ir kiti tam pa* ateivių išveizdojl
.turi didelį populiariškumą.
žmones.

IŠ AMERIKOS.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

IŠ DARBO LAUKO.

ipbm

Kelkimės broliai ir se
sutės 15 miego, griebkimės
mokslo, lavinkipiės, o pama
tysime, kad bue murfis pa
tiems geriau. Bet, rodosi,
ne aš pirmas tą rašau, skel
bia tą.beveik visi laikraščiai,
o argi daug patraukia prie
gero?
Į besilavinimo kuopą susi
renka vos penki ar šeri vyru
kai iš keliolikos šimtų. Jau
kelintas metas kaip tautietis
P. M. Paltanavičia darbuo
jasi, bet negali prikalbinti
musų lietuvių prie mokslo.
Ne gerai rėkaut viens ant
kito, skirstytiesi, laikas butų
mums iš vieno darbuotis, ta
da tik mes įstengsime ką
svarbesnio nuveikti, pradėsi
me žengti prie musų pačių
laimės.
Aptiekorius.

įstojus

.............

apė'vįėBtęsnių(

Gyventojams fsfavjlkugugerbsiu juos! Ir kaip tolėjo pakaušiu— ji nusi revoliucijonierių Baumaną,
barsiw«?.ft
Pievo
malonine
eti?
Juodašimčiai 1*- Į kratė.... Žodžiu, visokios šįmet vasarą Finlandijoje nu <
sąnarių, ant vieno susirinki
mo likosi užmanyta įsteigt priešina kęst šios bėdos, oė- pylimų, šiluti į vanSens nu-Į bai tvirta sosto parama, juo nelaimės ėmė kristi ant mano šovė buvusį durnos atstovą,
knygyną. Tas užmanymas veik visur čia užderėjimas, leidimų, šulinį, k&ių, bra dašimčiai labai daug prisi draugo! Galų gale teismas žinomą maištininką Herzenteip suerzino tamsuolius, kad o pertai kiekvienas mėginan stų, arba kitų "daljAIų, pa deda prie revoliucijonierių pasmerkė jį ant penkiolikos šteiną, o mažesniųjų maišti
tik kad užmanytojas sėdėjo tis nemokėti mokesčių nu skirtų vaikščiojimui žmonių, suvaldymo.
metų katorgon. Nuvežė į ninkų kiek nugalabijo, tai ir
netoli durų, spėjo sveiką kailį sideda prieš valdžią, prieš sa teiposgi laivų, įtaisų" perspė — Bet kas tie juodašim šachtą ir prirakiuo prie ka nesuskaitysi.
Ir už visua'/
išnešti. Tie pats sanariai ne- vo skurstančius brolius, nai jimui tvanų, arba aprūpini čiai aš nesuprantu? — rasi, ro. Neilgai jis ten iškentė, tuos darbus nuo paties caro 9
užilgio potam užmanymui kina galėjimą gauti didelę mai vandeniu, Už naikinimą, tu paklausi manęs.
bėgo ir laimingai atvyko Ru ir ministerių gavo pagyri- ..S
likosi suareštuoti už kazyravi pagelbą, neturint grudų už- arba svarbų pagkdinfmą, tai
Kiaušy k ies.
mus, gerus užmokesnius. Dari
sijon.
mą. Mat jie mano, kad jei sėjimui laukų ir maistui.
gi valdiškos naudos;
Juodašimčiai — tai žmonės
Prasidėjo karė su japo bar mano draugą juodašimtį
Niekšai jus klaidinanti ge a) telegrafų, telefdnų arba suvis atsidavę carui ir val nais.
gu butų knygynas ir žmonės
vyriausybė labai gerbia.
skaitytų, jie negautų partne rai supranta, kad padaugin kitokių prietaisų, vhhojamų džiai; jie vyriausybei padeda
Laukia Mykoliukas, lankia Pernai rudenį, po manife
rių prie kazyrų.
dami skaitlių kenčiančių nuo persiuntimui žinių, *
karianti su rėksniais revoliu- ministeriai, laukia visi šni sto, kada jis, vadovaudamas
Ant kito susirinkimo liko nenžderėjimo, stumia juos
b) geležinkelių, jo sudėji cijonieriais; juodašimčiai ne pai, kuomet jų pavaldiniai savo armija, viename mieste
si nutarta daryt balių 29 prie papildymo persižengirnų mo, signalų geležinkelio ar apsakomai myli carą, mini- išreikš savo širdingą sąjautą išpiovė pusę žydų ir inteli
lapkričio šių metų. Vienas Patikėkit, visiems agitato- ba laivų, už užpuolimus ant sterius, žandarus, kazokus, o valdžiai ir neapikantą japo gentų, sudegino daug namų,
iš .draugų, koks drąsuolisi riams nerupi jūsų gerovė, sargibinių arba kariškos sar- Į šie teip-pat myli savo brolius nams. Laukia ir nieko.... prigulinčių maištininkams,)
užmanė nors pusę pelno skir jie tą rodo — piešdami, muš gybos, už ginkluotą pasiprie-l juodašimčius.
Kvailiai nesupranta,
kas (vis ant garbės sostui!) atva<
ti revoliucijai (minėta drau dami, degindami, už ką daž šiuimą kariškai sargybai ar-Į Reikia .žydus išmušti, dar miela vyriausybei!
O be žiavo į tą miestą ministerių
gystė dar neaukavo nė cen nai priseina mokėt jums. bą sąnariams karės arba pi- bininkus paskaidyti, studen- jausmų negalima! Policistai pirmininkas — grafas Vitto
to), tas užmanymas sukėlė to Jiems reikalinga
vienas: lietiškos policijos, o teiposgi tus, mokinius, daktarus, inži- su žandarais ėmė rupinties ir užklausė policijos, kas Uh
kią revoliuciją teip juoda- įkvėpt jums daugiau nemei- užmušimą sargybinio arbasa- nierius* pakalti — užtenka tuo dalyku: išlandžiojo visus kį naudingą darbą teip pui«
šimčių kaip Rusijoj terp tosk lės valdžios, stumt jus ant nario sargybos arba poiiciJvaldžiai sušukti:
urvus, kur gyvena.... žinai kiai atliko. Policija nurodė
13 Waterbury, Conn.
šimtinės sąnarių. Jie pra kelio priešingo ir priverst val jos.
,•
— Ei, juodašimčiai, į dar- kas tokiuose urvuose gyve | mano draugą. Ministeris
Skaitant laikraščius, links dėjo rėkauti: kremus plėšti; džią pritaikyt aštrias baus Prie skaičiaus šitų prasi- bą,gelbėkite tėvynę nuo maiš- na.. .. jng žinai?.... Ge pasišaukė jį pas savą, apka
ma matyti, kaip lietuviai, vagims, razbaininkams pini mes.
žengimų priguli plėšimai, Itin inkų!
ri.... va.... Prižadėjo jiems bino, išbučiavo ir sako:
išsklaidyti po yvairius kam gus duoti! Geriau prageri,
Šalyj neprastai išsiplatino mušimai, padegimai randavų
Ir juodašimčiai, kaip liu- po pusrublį už dieną, degti — Mieliausias! Kaip aš
pus Amerikos, atskirti nuo ant bačkutės alaus apverst, visokį prasižengimai ir ap monopolių, krautuvių, vale- tai, puola! Pasidarbavo kė nės kiek nori ir dar šeip tavą myliu, koks tu mums
gimtinio k rašto,prijaučia savo o ne palaikymui Rusijoj re saugai ramių gyventojų pri čiau* teismų, valdybų ir kitų lia? valandas, žiūrėk, revoliu- šioks-toks pelnas.
Darbas brangus! Gink sostą ir mus,
tėvynėj kovojantiems su šėto, voliucijos, ne revolincijonie- sieina dažnai šaukt kariume- valdiškų įtaisų. . Skaitau sau cijonierių tuojau keliais šim- nesunkus: pasiimti caro pa piauk maištininkus, o busi
niška kraugerio caro valdžia. riams, kurie caro neklauso.
nę ir tokioj tai - sunkioj mi- už priedermę išaiškyt gyven- tais sumažėjo: vieni guli iš- veikslus, pavaikščioti gatvė išaugštintas!
Ant visokių susirinkimų,
Veliju laimingo uždarbio1 nutoj musų artymiems, kas tojams,ant ko remiasi aštru- sitempę, nebegyvi, kitiems mis, parėkauti dainas, garbi — Pasistengsiu!
kaip antai: balių, vestuvių, alaus leidėjų naudai Bet išdrys šalintis nuo kariume- mas karės lauko teismo.
šonkauliai sulaužyti, rankos, nančias Mykoliuką ir vis— Darbuokis valdžios la-|
varduvių, krikštynų,
dori ar daug bus tokių, kam rūpėsi nes, tas prasižengikas ir be1) Karės lauko teismas kojos išsukinėtos, akįs išbabui, niekuomet mes tavęs ne
tautos sūnūs ir dukterys, ne su tokiais mieriais rengia sanžiniškas žmogus.
grasina kaltam baisiausia dytos — tie jau nebekels
Mano draugas, išgirdęs to užmiršim....
žiūrint ant trukdymų iš pu mas balius: tik ant bačkučių,
Iš malonės godojamo musų bauda — mirtim, st. 270 ir maišto!
kią gerą naujieną, pats nuėjo
— Dirbsiu, tik žinai, gra-į
sės niekšų ir juodašimčių, kada tūkstančiai musų bro monarebos, laikas tarnystes 279. Knyga XXI suv. kaTeip ir reikia!
pas antstolį ir pasiūlė savo fas Vitte, mes juodašimčiai;
aiškina tėvynės reikalus ir lių plukdosi kraujuose, kada sutrumpintas iki 3 metų ir riškų nusprendimų ir st. 99
Kada pernai, - 17 spalių, jausmus. Polieistas pažiurė ginklų mažai teturime. Ari
kviečia nors su aukomis pri tūkstančiai vaitoja kalėj imuo gyvenimas kareivio apstaty ir 100 kriminališko sutaisy- buvo juodašimčiam* duota jo, pažiurėjo ir kad sušuks: negalėtų valdžia tam reikalui*
sidėt prie nuvertimo baisios, se, kada tūkstančiai badą tas tekiomis materijališko- mo,
konstitucija, visos liuosybės,
— O, tu katoržninkas! Tu pinigų duoti?
tironiškos caro valdžios. Ir kenčia Siberijos tiruose, to mis gėrybėmis, kurių daugu 2) Nuo perdavimo teismui kiek jie maištininkų išguldė, iš katorgos išbėgai!
— Gerai, gerai, tokiems
draugystės (išskiriant po ku dėl, kad kovojo už laisvę mu mas iš jūsų ne turi namie. jie renkasi ir perkratinėja kiek jų gyvais sudegino —ir — Pabėgau, neiškenčiau reikalams visuomet pinigai į
nigų kontrole lesančias) dar sų tėvynės ir iš teb šaukia Kurie gi užitraukia ant savęs bylas ne ilgiau kaip per dvi Isuskaityti negalima. O! jie ten ilgiau.... Girdžiu čia atsiras, nors visiems m ūži-;
buojasi, skiria po kelias de pagelbos; kada tūkstančiai sunkias baudas įstatymų dieni.
tuomet visomis pajiegomis va- musų šviesiausiam carui rei karna ir kailį prisieitų nu
šimtis doliarių, ir išrenka našlaičių baduoja, netekę sa besišalinant nuo pridermių
3) Nusprendimą jo nieks rė savo šventą darbą.*
kalingi jausmai, o kas išreiš lupti!
komitetus rinkimui aukų re vo tėvų kovoje už tautos ir prieš carą ir šalį? Pagalvo neužtvirtina: tuojaus įeina
Didvyriai juodašimčiai!
kia juos? Nėra. Aš ir atvy
Grafas juodašimtį dar iš- .
voliucijai. Kilus Rusijoj re- tėvynės reikalus, meldžia su kit žmonės besišalinanti nuo įstatymiškon galen ir išsipil
Neseniai aš Nutikau vieną kau ....
bučiavo ir, vienas antram
•voliucijai, sukruto ir Water- si m y Įėjimo.
Netikiu, kad karei vystės.
do ne vėliaus 24* valandų
pažįstamą žymų juodašimtį.
Draugą suareštavo, patup linkėdami pasisekimo, gerai
±>uryio nekurioe draugystės, bus daug tokių, kuriems laValdžios pusėj įstatymai,
4) Ant nutarimo teismo nė Užėjome restauranan.- O rei- dė ir nusiuntė telegramą mi- užsigėrė.
paskyrė iš savo iždo po ke biaus rūpės balius ir bačku teisybė ir galybė. Apgarsi jokis skundas ne daleistas.
kia žinoti, kad mano drau- nisteriui: ką, girdi, daryti su
Neužilgo kelios dešimtys
lias dešimtis doL, bet pasi- tės negu tėvynės reikalai.
nimas Suvalkų gubernato Negali būt abejonės, kad gas, jei ką daro — tai daro kateržninku, labai mylinčiu tukstačių rublių iš valstybės
darbuot ir toliau su aukų
Geradėjas.
riaus nuo 23 rugsėjo šio me karės lauko teismas sprendžia; iš visos širdies; ima mušti carą, valdžią, prižadančiu iš iždo buvo paskirta juodašim-:
rinkimu, kelti lietuvius pro
to parodė visas
sunkias savo nutarimą tiktai tada, žydus —šie kaip miėžįs krin- reikšti tikrus pavaldinio jau. čių apginklavimui.
Iš Allegheny, Pa.
tiškai, patraukt prie vienybausmes, kuriomis bus bau jeigu kaltė darodyia tikrai, ta, o pradeda gerti—akįs ža- ėmus?
Mano draugas dabar ima
Vienuoliktą dieną šio mė- ,džiami beeišalinantiejie nuo bet supraskit, kafl Ruo lai- liuoja! Darbštus jis! Danesiskubina. Todėl nė
Ministeris atsakė, kad vis gerą algą ir skrajoja po visą į
ra dyvų. jeigu didesnė dalis nėšio likosi paplautas Juozas kare i vystės, o nusprendimas ko, kaip nutarimaa išneštas, bar šiek-tiek net perdaug įsi- ką jam reikia dovanoti, nes, Rosija, organizuoja juoda
tautiečių praleidžįa laiką Počus. Rado jį ant stogo už Varšavoe generalgubernato aš ne turiu galės auminkštyt karščiavo: butelius į sieną matyti, jis geras žmogus, jei šimčių burius, kad reikia,
prie baro karčiamose, arba mestą, negyvą. Nežinia, kas riaus nuo 28 rugsėjo 1906 m. jo nė ant plauko.
ėmė trenkti, skobnies, ke- myli carą ir ministerius.
galvą nusuka, vidurius palei
prie kazyrų
Kas kaltas? papiovė. Velionis prigulėjo virš augščiaus
parodytų
Jeigu sunki bauda puola dės išvartė, aplaužė, restauPaleido iš šaltosios.
džia, dirba prakaituodamas!
Kalti musų broliai teip besi į 2 draugystes. Palaidojo 12 bausmių, uždeda dar atsako- ant galvų senų niekšų, jie tano savininkui snukį sumu
Mano draugas karščiausiai
O tie maištininkai gėdos
elgianti, bet nemažesnė kaltė d. lapkričio.
mybęiant šeimynų besišali paneš prigulintį atsakymą, šė.
griebėsi už darbo.
Visur neturi: ant caro, ministerių
Antanas Tunaitis.
yra tų draugijų, kurios savo
nančių ir ant pašalinių ypa bet ant nelaimės, mes tan Pašaukė policistą.
pirmas. Nešdamas caro pa drabsto purvus, šaukia, buk
įstatuose turi teip gražiai
tų, padėjusių jiems besišalin kiausiai matom, kad į prasi
— Eime? — sako miestsar- veikslą, šaukia, net vežėjų jie bučiuojasi su katoržninskambančius pasižadėjimus, Apgarsinimas laikinio ge ti.
žengimus įtraukia jaunimą, gį8
Susitinka kais, žmogžudžiais, vagimis,
arkliai baidosi!
kaip antai: rengimą knygy li erai gubernatoriaus Su
Dar sykį meldžiu ir pata tankiai po įtekme kurstytojų,
_ Kur? — užklausė mano kokį maištininką, nenorintį užlaiko skerdikų gaujas!
valkų gubernijos.
nų, platinimą apšvietimo,
riu ypatoms, turinčioms pil girtuoklių, tautiško arba ti- draugas.
atiduoti pagarbos caro pa Kaip nesibučiuos su savo
aiškinimą darbininkų rei
Vienuoli ką mėnesių atgal dyti šiuose metuose karei vys kėjimiško skirtumo.
veikslui, nusiimti kepurės, broliais, apginėjais! Juoda
Priel __ Policijon.
kalų ir tt., o nesistengia tą aš kreipiaus su pirmu savo tą,
pasigailėti savo tėvų, Sitų aukų įtrauktų ak ir kr«i
_ policiJon! Ak, tu par. tuojau nosin, net raudonas šimčiai juk kariauja su revopažadėjimą įvykdinti.
apgarsinimu į gyventojus motinų ir savo šeimynų, iš pinos. Saugokite revę! Pa- L , Ar tu nežioai>
burbulas pasirodo.
cija, stengiasi visokiais bu
Čia yra 22 politiški kliubai, Suvalkų gubernijos, šaukiau gelbėt nuo sunkios baudos, .igaitekite savo artymų! Pra- H, As jQodaįimtiB, ai,u
Sykį, beeidami gatve, iš dais palaikyti sostą, kad jis
kurie nemažą rolę lošia prie prie aprimimo ir ramaus gy grasinamos jiems, ateit atbu sizengF.gal jus gailft-ite?, bet ijr mlnigteriaia drangao- girdo vienam dideliame na
nesubirtų.
lavinimo proto, kadangi ne- venimo. Fotam man daug vimui kariumenėn ir išmin iigelMjimo jau nebus. Ak ju! Mano ypaka nep.liekia- me muziką. Įeina caro gar
Naudingi žmonės juoda
dėldieniais anksti pradeda sykių prisiėjo girdėt, kad ap tingai išpildyt savo prieder neturiu tiesos peržiūrinėti
bintojas
vidun,
žiuri
balius:
šimčiai. Jie visi yra kuoma, o tu manę policijon kvie
šinkuoti apšvietimą (vienas garsinimas šis padarė nusimi mę.
peržengimo motyvų.
ponai, ponios išsipuošė, vi nors atsižimėję, labiausiai už
ti. Praryk savo policiją!
kliubas šinkuoja net dvie nimą.
Jeigu teisybė, tai
Kas link mokėjimo mokes
Kas pažįsta manę, supras,
sur auksas žiba. Staiga pa visus — tai mano draugas.
jose vietose). Argi tai ne reiškia, kad žmonės suprato, čių, primenu punktą 6 mano kad aš su skausmu širdies — Žemai atsiprašau. — sidarė stebuklai: užgeso visi
Tegyvuoja juodašimčiai!
dideli nuopelnai? Nauda tu jog žodžiai rųano sakėsi iš apgarsinimo nuo 10 d. gruo duodu prisakymus apie įstei virpėdamas nusilenkė miest- žiburiai ir tik girdėti:
Lik sveika!
ri alaus leidėjai ir miesto gū širdies, ne buvo tuščias iš džio 1905 m., kad atsitikime gimą karės lauko teismo ant sargis ir, nosį nuleidęs, išė
— Nustokite, pirštų nenu
Tavo grafas Kuku.
džios, bet lietuviams tik iš to reiškimas. Dabar vėl širdis nemokėjimo mokesčių iš gero tokių įtrauktų į prasižengi jo.
laužykite, kišenių neardyki
Mudu girkšnojava toliau.
nupuolimas ir panieka nuo ir šąžinė spiria manę perspėt noro, jie bus renkami rekvi mus ypatų, Į bet supraskit,
te....
Žinai, prie stiklelio žmo
svetimtaučių.
gyventojus Suvalkų guberni zicijoms su pagelba kariumė- kad aš, kaipo tikras tarnas
— Mes carą garbiname, o
Čia teipgi yra L. S. D. P. jos apie gresiamas jiems bė nės, o kalti besi priešinime, caro, ne ant minutos nesiša- gaus širdis visuomet esti at- jus čia apie kišenius pliump Paveikslas. Parašč Jassy
kuopa, kuri pradeda darbuo das, kurias jie gali užsitraukt bus nubausti iki 3000 rub. 1 i nei u padaryt tai, jei to pa lapesnė, o mano draugo juo* site! — sušuko mano juoda
Torkuhd.
tis, rengia prakalbas su dai ant savęs, kitą kart ir ne su baudos, arba uždarimu kalė- reikalaus priedermė priesai dašimčio ir suvis suminkštė šimtis. — Draugai, išreiški
(Pabaiga).
jo; išpasakojo visą savo gy
nomš ir dekliamacijoms, pla vis pripažįstant ir apmąstant ji man iki 3 mėnesių. Jeigu kos.
me savo širdingus jausmus
Jaunesnysis vaikas, maža
venimą, visus darbus, nieko
tina knygutes apie darbinin savo darbus.
kariumėnė patiks ginkluotą
General-Leitenantas
Mykoliukui!....
mergaitė
vardu Magdė, buvo
ne užslėpė. Labai įdomus jo
kų reikalus ir, kaip girdėt,
Ateina laikas šaukimo nau pasipriešinimą, kalti bus per
Gulkovskįa
Gerai
pagarbinę
valdžią,
iš

paliegusi.
Penkių metų gy
gyvenimas, aš tau jį aprašy
nori parengt diskusijas 2 jokų ir mokėjimo mokesčių. duoti karės lauko teismui.
3 Spalių, 1906 m.
ėjo.
venimas buvo gyveųimu tik
siu, kad turėtumei geresnį
kartu mėnesyj, ant ko vi Blogai manantiejie visomis
Pastaramjam laike šiauri*
Teip tai pliauškia caro supratimą apie juodašimčius,
Namuose vėl užsidegė ži ro kankinio ant daktarų
si gali ateiti dykai. Geistina galėmis, prokliamacijoms, at niuose pevietuose dažnai at
tarnas sudarkytoj' lietuviš
buriai, bet svečiai vienas ki operacijos stalo ir profesorių
Keli metai atgal jis tarna
labai,kad lietuviai kuo skait sišaukimais ir prakalboms, sitinka plėšimai, ginkluoti
koj kalboj (kalbą "mes per
to negali pažinti: kam galva klinikose. Ant galo tėvas,
vo policijoje. Vieną gražią
lingiausiai lankytųsi ir pra stengiasi ir stengsis prilenkt reikalavimai, buvo net už
taisėme). Vilniaus ijeneral
praskelta, kam Aelių dantų negalėdamas į jos kančias
dieną 13 tūkstančių rublių
leistų laiką ant naudingų pa- gyventojus šalintis nuo vieno mušimų ir užpuolimų ant
gubernatoriauMr hJiuno gu
trūksta, kam paakiai mėly žiūrėti, paėmėją namon.
simokiuimų.
ir kito. Bet visi išmintingi, rando monopolinių krautu bernatoriaus atsišaukimai ra pražuvo: varto kasą šeip, var ni.... Visi griebėsi už ki
Ir dabar ji turi ateiti ir
Caras organizuoja visokios ramus gyventojai turi su vių. Ciecorius imperatorine, šyti lietuviškai daug geriau. to teip — tuščia ir gana. Už šenių: nė vieno laikrodžio,
jam
padėti. Jam šilumą ir
kiek laiko keli šimtai buvo
veislės tamsias minias apgy prast ir žinot, kad nėra svie 19 J. rugpiučio šio meto,
Red.
pinigų nė skatiko, nuo pirštų saulės spindulį atgabenti,
rr
a
atrasti mano draugo kišeniunimui savo sosto, jų sąna te šalies, kur ne butų moka augščiansiai paliepė įvest
žiedai, bransalietai nubyrė kaip tai jis sako. Dabar se
TIJ • I‘
je. Kaip jie ten pakliuvo, ne
riams duoda arba po stiklą mi mokesčiai, kariumenė vietose, apskelbtose ant ka
jo....
na meilė atgavo savo tiesas.
žino, girtas buvo. Atstatė jį
degtinės, arba neaprubežjuo gi teikalinga kiekvienai val riško stovio karės lauko teis
Tikri stebuklai!
Bet jis. klaidžiai mano apie
tą^valią, leidžia plėšti turtus. stybei. Valdžia privalo ru- mus ir perdavinėt jiems kal Krražemio laiškai fS Rusuos. nuo vietos, žinoma, be triukš
Teip būdavo laike karės.
ją
— ji tuose praėjusiuose
i tu
mo, teismo, mandagiai. Ma
1 JVVaterburyj yra daug pa pinties apie visus reikalus tus už užmušinėjimą, sugadi
Paskui ėmė siausti revoliu metuose pergyveno daug
IV
no draugas, užkluptas tokios
našių caro sosto apginėjų. gyventojų,prižiūrėt ir pagel nimus, mušimus, plėšimus,
cija.
sunkių valandų, kurios ant
Dulcissima
Felicita!
nelaimės, ėmė gerti, net
Ar ir tie tori kokią naudą? bėt jiems, o tam reikalingi padegimus arba paskandini
Dabar
juodašimčiai
dar
reigalo išnaikino ir jos užsitikėŠiandie aš tau parašysiu vargšą baltosios karštinės
Įpatingai atsižėmėjo lietu pinigai — mokesčiai. Ir da mus svetimo turto, sukili
kalingesniais
pasidarė.
j
imą sau. Ji nieko daugiau
viai liuteronai, arba teip va bartės daugelyj gubernijų mus prieš viršiausią valdžią ir apie juodašimčius. Juoda- prislėgė. Išgijęs, iš didelio
jau
nelaukė, nieko nenorėMano
draugas
dar
karš

dinami lietuviški prūseliai. neužderėjimas, gresia badas. už padegimus arba naikini čiai — tai puikiausias sutvė susikrimtimo sužage 11 me
Čia yra lietuvių Martino
Valdžia duoda šimtus mili mą, arba ir gadinimą kariš rimas! Nors revoliucijonie- tų mergaitę, tūlam fabrikan čiau ėmė veikti. Jis teip sa
Jos gy veniman tekėjo teip,
Lutherio draugystė, kuries jonų nukentėjusiems nuo ne- kų prietaisų ir abelnai viso riai ant jų karsto šunis, vadi tui, bežiūrėdamas laiko, nu vo uolumu atsižimėjo, kad
kaip
daugelio kitų: kada mes
policija
jį
paskyrė
juodašim

didesnė pusė sąnarių nie- užderėjimo, o iš kur ji ims, dalyko užpuolimų arba ap na išgamomis ir žmogžu kabino auksinį laikrodėlį,
čių
vadu.
Pernai
rudenį
nuvargę
ir pailsę nuo nevai»
kuom nesiskiria nuo caro ap jeigu mokesčiai ne bus mo- saugojimų, o teiposgi maiti džiais, bet aš už juodašim- vienai senei už nepaskolinimą pusbutelio koku kaukš- Maskvoje jis užmušė garsų singo laukimo — tai kartai* 4
namųjų dalykų, ui naikiginėjų. Paskutiniame laike, kami?

Ženklas.

Mažas feljetonas.

Stulpai baltos parvos, bryliai visokio
(teina pas mus laimė. Per pritvirtintas ant kaklo krep tuvę už miesto, apie kurį ži gas vlmms kuopoms, perke
pavidalo,
pasirodanti kartais užtekant arba
kėlai — mes nežinome tąsyk šys nulėkė nuo kaklo toliau nojo, kad daug kartų davė liant n kąlmnos visus sąna
besileidžiant
saulei, pasirodo teipgi dėl atsi*ą su ja daryti. Bet visgi ir puolė ant žemės. Alkanas darbą paleistiems prasižengė rius, sunki;jtikėt, kad vienas
mušimo šviesos spindulių nuo turinčių ledo
CentrlJsekretariu8 tą atliks,
|i negalėjo savo atsakymo pa arklys kasė su kojoms, liams.
krištalėlius debesių esančių viršutiniuose oro
nes
apie įį6oo sąnarių tu
siųsti; sėdo ant supamos kė prunkštė ir žvengė. Nieks „Pasakykite tam ponui ma
sluogsniuose. Visi žinote, kad ant sukrutin
to vandens paviršiaus visokį žibanti daiktai,
dės ir ėmė knygą skaityti; jo negirdėjo. Nieks nepa no pravardę, gal galės jis rint po savo plunksna, atveiPagal Prot. fojeikoY’a.
atsimušę vandenyj, turi ištysusį pavidalą,
buvo tai užimanti apysaka gelbėjo. Ir stovėjo toliau, jums duoti darbą Jis visa kiant užrašymą duoklių, pri
prancūziško raštininko Mau- šaldamas kantriai ant lytaus da reikalauja galinčių dirbti rašymą naujų, duodant su tu; jo vietoj buvo tiršta vėjo nešiojama mi- toks žibantis daiktas kmtančiame vandenyj
išrodo kai pi’ šviesos juosta. Tas pats būva
passanto. Atsistojo ir žiurė ir šalto rudens vėjo, lenkė žmonių, akmenų skaldytojų, atsakymaiąkas dien po ko- gla. Tas buvo 4 valandą ryto.
ir su atsimušimu saulės spindulių debesių
Šitame
atsitikime
milžino
paveikslas
bu

jo per langą į šaltą rudens galvą prie žemės. Kad tau sunkenybių nešiotojų. Jus kia 20 aromatų, pakanka ga
ledo
krištalėliuose, kurie, teip kaip vanduo,
lytų. Pasijuto ant syk teip dabar kas padėtų — manė ten teip * didelis ir drūtas. ” Ne na darbo tik1 aut to; perkil- vo apsiaustas keliais koncentriškais ratais. nestovi ramiai, bet kruta, vėjo nešiojami.
Manė, kad tie ratai darosi nuo to, kad sau
silpna, negalinti apie savo augštai prie lango jauna mo tyčia pavadino ji žmogų no noti į .kitas knygas jau var- lės spinduliai eina per ėsančlas debesyse le Debesys spinduliams užstoja vandenį; paateitį nuspręsti, imti ją į sa teris. Ji teip giliai užsimą rintį dirbti „jus”, ko elgetai gei gali likti nors kiek laiko, do kruopeles. Kad persitikrinti ir galutinai veikslas jų bus labai ištysęs, o besileidžiant
o kad ir liktų kokia nedėlla, tą apsireiškimą ištirti, prancūziškas mokslin arba užtekant saulei, kada visi šešėliai būva
vo rankas. Ar reikia? Ar stė, teip į mislis įsigilino, kad sakyti nenorėjo.
tai
su nekėlia niekados ne- čius Flammarion tyčia pasikėlė ant orlaivio. ištysę, paveikslas šviesos spindulių gali
Kraujas
išsimušė
ant
veido
širdis
smarkiai
pradėjo
plak

privalo? Neturi ji nie
net kelis laipsnius ties horizontu.
Ištikro, pasikėlęs 15 d. balandžio 1868 trauktiesi
ko, pas ką' galėtų rodos pa ti. Kad nors piršto sukruti laukiančio žmogaus ant jos perkilnos. Šitokiam atvėKadangi
pasiskirstymas
debesių ir juose
žodžių, jis į grumulą susuko jije prisieina, kad Centr.sek- metuose, Flammarion debesyse patėmijo tą esančių ledo krištalėlių gali
klausti. Turi ji daug drau nimą, nors kokį ženklą!
būt labai yvaigų, bet nė vieno gero drau Nieks ne atėjo, nieks ne savo kepurę. — „Teip, kad retorius turi pasisamdyti pa patį apsireiškimą.
rus, tai ir apsireiškimai jų pagimdyti teipgi
Pusėj ketvirtos valandos, vos perlėkus būva yvairųs. 22 d. balandžio 1847 m. ties
gelbą pcrkiluojimui vardų į
tik aš darbą gaučiau.”
go, nė vieno, kuris šitame at padėjo išalkusiam žvėriui.
debesių
pamatė Flammarion juose Paryžiumi matyt buvo keturi dideli, užiman
Prie durų suskambėjo var „Tai ateikite vėl ir pasa naujas knygas; Todėl gema atmuštą sluogsnį,
sitikime galėtų jai pagelbėti.
orlaivio
paveikslą, apsiaustą kon
Virėją išsiuntė su kykite, o aš pagelbėsiu ir to klausymas — ar sekretorius centriškais ratais, kurių vidurį tvėrė šešėlis ti 15c dangaus, susijungę kryžiaus pavidalu
Nė jokio ženklo! manė ji nu pelis.
gali iš savo siauros algos orlaivio valtelės. Pirmutinis, taigi vidurinis stulpai, kurių vidurį užėmė saulė. Nusilei
siminusi. Kad nors piršto kokiu reikalu į miestą. Rei liau.”
dus saulei, vienas stulpas, viršutinis, laikėsi
samdyti pagelbininką? Su ratas buvo mėlynos parvos. Antrasis ratas dar tūlą laiką ant dangaus, kiti gi, drauge
Jis nuėjo.
pa^rutinimą. Gerą ar blogą kėjo pačiai duris atidaryti.
JSunkiai kvėpuodama, sto prantama, kad daugumas sa buvo gelsvos parvos, jis apsiautė pirmutinį; su saule, išnyko nuo dangaus.
Prie durų stovėjo elgeta.
ženklą.
vėjo
Magdė ant slenksčio šil kys, kad visados gali, bet iš- už antrojo buvo jį apsiaučiantis raudonas ir
Teip — ne? Teip — ne? Didelis, drūtas vyras, ir ne
Stulpus, saulinius ir apie mėnulį kry
ant galo kraštinis buvo violetinės parvos.
Puolė jai į galvą pirmiau suprantamai kokį ten prašy to, kvepiančio savo kamba sižinri, kad negali dėlto, kad Visokį mažmožiai, kaip tinklelis, instrumen žius tankiau galima patėmyti šaltuose porio. Vargšas žmogus! Ir sulyg šiandieninių apmokėji tai ir tt. buvo aiškiai ant debesinio paveik liariškuose kraštuose negu kraštuose viduti
užmirštas žodis, kokį sunkio mą murmėjo.
se valandose pasakė išmin Jis gali dirbti, manė Mag kaip jai gerai — tūkstantį mų algos, jis už 7000 sąnarių slo matyt, taipjau sėdinti valtelėj žmonės. nės šilumos arba šiltuose.
Prie to paties skyriaus apsireiškimų pri
gali gaut algos po $50.00 per Kiekvieną pasikrutinimą lekiančių orlaivyj
tinga, gera moteriškė: ,,Šu dė: bet atsiminė biaurų orą kartų per gerai. '
guli
teipgi vainikai arba ratai aplink saulę
Ji greitai perėjo per kam mėnesį, taigi ne daugiau, tnojaus antrino jų šešėliai atsimusiusiejie
linį gyvasties vandens ne vi lauke ir įbruko prašančiam
ir
mėnulį
(drignės). Ratai tie pasirodo tą
Flammarion netyčia pakėlė
barį, norėjo pati parašyti kaip tiktai pragyvenimui, ir debesiuose.
si gali iškasti. Bet pastaty porą skatikų.
syk,
kada
ore yra daug vandens garų, arba
ranką, vienas iš šešėlių debesyse tuojaus pa
ti tiltuką paklydusiems, pail- Žmogus stovėjo ir grumdė dirbtuvės savininkui, jo pa tuos jis gauna ne kas mėnuo, darė tą patį; vienas iš lekiančių pradėjo mo kada jame yra lengvi debesėliai uždengianti
sueiems galime mes visi, jei rankose^ savo kepurę. „Aš prašyti .... Ten ant stalo bet kas trįs mėnesiai. Taigi suoti su prancūziška triparve vėlava, tą patį, šviesą tų dangiškų kūnų. Visai panašų ap
gu
tiktai turime gerus alkanas] iKad tai truputį gulėjo atsakymas Jonui. Ir išsižiuri, kad prisieitų pagel- su tokia jau vėlava, padarė šešėlis debesyse- sireiškimą galima patėmyti žiūrint į žiburį
per stiklą apibertą licopodium dulkėms arba
valgio, poniute,” ištarė jis viskas, apie ką ji, norėdama bininkiii perkėlimo vardų
no/us.”
Kaip Flammarion persitikrino, debesius, per įrasojusį.
padėti
vargšui
buvo
užmiršu

užmokėti,
pagal
suderėjimą,
Ar ne įstabu, kad Jonas greitai.
kuriuose jam pasitaikė matyt šitą apsireiški
Pakalbėsime dabar apie dar žingeidemą, nebuvo iš ledo kruopelių, bet susidėjo,
parašė tą patį paveikslą. Vie Valgio valandos seniai pra si, vėl užėmė jos mislis. Ply iš abelnos kasos.
snius
apsireiškimus. Geresniam tų apsirei
kaip
visi
lytiniai
debesys,
iš
miglos,
taigi
iš
šo dangtis nuo jos akių,
no ji tikėjo:' su savo jauna ėjo.
Kada buvo mažesnė orga
škimų
supratimui, atliksime sekantį mėgini
meile sau ir jam iškasti šuli „Kodėl neatėjote pirmiau. smarki šviesa apšvietė jos vė nizacija, buvo mažesni josios smulkučių vandens burbulėlių.
mą. Įpilkite į stiklą vandens. Pažiūrėki
Apsireiškimą tą gimdo difrakcija šviesos te iš vieno krašto nuo apačios į vandens pa*,
nį gyvasties vandens, kuris Dabar valgis atšalęs.” Pas lę, nauja mislis ją apvaldė. reikalai, didinasi organizaci
spindulių,
arba eiles apsireiškimų slenkant viržių. Jis išrodys kaip veidrodis. Šviesos
lėptas
nekantrumas
veržėsi
iš
Argi tiltuką gero noro, kokio ja, platinasi josios ir visi rei
turėjo visam gyvenimui už
tiems spinduliams terp vandens burbulėlių. spinduliai,
vandens paviršių, nuo jo
ji nuo likimo laukė, pati ne kalai.
tekti, o dabar ji negali pa kalbos.
Prie to šviesa iš dalies nukrypsta nuo savo atsimuša. pasiekę
Mat
šviesos
eina per
statyti tiltuko ant kelio ga Jis stovėjo tykiai, laukda* pastatė? Taigi tą gali pa Kaip šį klausimą išriš kelio, išdalies pasidalina į sudėtines parvas stiklą į vandenį ir paskuispindulys
patinka
orą.
Van
mas. Kamgi dar kalbėti, daryti, nepaisant ant visų
linčio laimę sugrąžinti!
Centr. komitetas ar kuopos, ir prie to būva mat visoki įdomus apsireiški duo — medega daug stangesnė, tirštesnė už
. '
Ar ištikro prie trupučio kad jis į daugelį durų barš sunkių gyvenimo valandų — aš nežinau,, bet perbuvęs mai.
orą; perėjus šviesos spinduliams iš stange
gero noro ji negalėtų pada kino be pasekmės! Ji pažiu ji gali dar būti gera, tikrai Centr. sekretorium per šeše
snės,
tirštesnės medegos į ne teip tirštą, pa
Halo. Netikros saulės.
Miražiai.
rėjo į jį geriau ir persigando. gera, iš tikros širdies, be jo rius męĮus, šiteip suprantu,
sitaiko, kad jie nuo jos atsimuša. Taigi ta
ryti?
. Terp šviesos gimdomų apsireiškimų nestangioji medega bus veidrodžiu, ji atmuš
Ji žinojo, kad jis kalbėjo Išbalęs veidas, plaukai trum kio apsirokavimo! Taigi dar nes teip man išrodo.
ypač
įdomus yra teip vadinami halo ir neti- šviesos spindulius.
pai
nuskusti.
Gal
tai
palei

ji ne buvo su visu atšalusi,
teisybę. Jis vien ją vieną
Ex Gentr. sekretorius
iros
8ouUs.
Mes matome visokius daiktus todėl, kad
mylėjo ir ant viso svieto ne stas iš kalėjimo prasižengė sutingusį, saumylė, kaip ji
T. Ąstramskas.
jie atmuša šviesos spindulius ir tie spindu
Halo
—
yra
tai
žibantis
ratas
apsiauapie savę manė? Argi nega
buvo kitos moteries, kurios lis — o ji viena namieje.
Čiantis iŠ visų pusių saulę, 22° arba 46° nuo liai patenka į akį, daiktų neatmušančių švie
Greitai
jieškojo
ji,
sargiai
lėjo laimę kitam suteikti ir
B 1
1 "
jis galėtų melsti būti motina
jos, netikroms saulėms arba parahelijais va sos spindulių męs negalime matyti. Jeigu
jo našlaičiams vaikams — dabodama duris, didesnio pati ją priimti?
dina žibančius Šlakus, tankiausiai raudonos, atmušti spinduliai eina per oro sluogsnius
geltonos arba žalsvos parvos. Šlakai tie iš nevienodo stangumo, tai jie turi persikeisti
jam pastatyti tiltuką vedan pinigo. „Štai. Liepkite ar Ašaros pradėjo byrėti iš
rodo kaip saulėj todėl juos ir vadina neti- ir per tai ir pavidalas daiktų, nuo kurių tie i
tį prie šviesos ir šiltų sau čiausioj valginyčioj ką nors akių.
kreme
eaulėtfm. Jie būva dešinėj arba kai spinduliai atsimuša, bus negeras. Įdekite i
lės spindulių. Bet pralobu sau duoti.” Bet greitai atsi Teip — tai ji tiltukų pa
naminis rėj saulės pusėj, 22° nuo jos. Toki jau apsi į vandenį lazdą galu žemyn. Jums rodysis, 1
sį poni, duodanti be šykštu minė, kad arčiausioj! buvo dirbo, gal tiltuką į gyveni draugas.
Kalendorius reiškimai, taigi žibanti Šlakai kartais būva ir kad ji perlaužta: dalis lazdos esanti vande
mo pinigus labdaringoms toli. O buvo šlapia ir šalta. mą. ‘ Ir ką ji svetimam, elge 1907 metams, Rygoje. 50 prie mėnulio ir tokius vadina netikrais mė-’ nyj bus nukrypusi nuo dalies kyšančios iš
vandens. Jeigu męs atsistosime teip, kad
nuliais.
draugystėms, užmiršo su šir- Skaudžiai veržėsi trepais šal tai, išstumtam padarė, argi pusi.
vandens
paviršius butų kai pi veidrodžiu,
tas
iš
lauko
oras.
negali
padaryti
seniau
mylė

džia ir rankoms be pasigyri
Apart kalendoriškos dalies
tai
visai
nematysime lazdos galo esančio
„Palaukite
—
pasakė
ji
tam vyrui prie gero noro?
mo gerą daryti.
ir kvailinimui žmonių oro at
vandenyj,
bet galime matyti atsimušusį ant
„Kad dabar koks žmogus trumpai; uždarė duris ir nu Ten gulėjo raštas, negeras, mainų, ko jau civilizuotesnių
jo paviršiaus kaipi veidrodyj galą kyšantį
kitam gerą darytų, ” manė ji; ėjo į virtuvę. Visokių val šaltas. Į, ugnį jį! Paskui tautų kalendoriuose ne gali
lauke. Perstatykite dabar žemės paviršių įžiūrėdama į gaivę ir ne dryso gių kvapai ten viešpatavo. Magdė sėdo prie stalo ir grei ma patikti, telpa čia mažai
kaitytą saulės spindulių. Jeigu nėra vėjo,
tai oro sluogsniai, besiglaudžianti prie že
savo mįslių toliau išvesti.Kaip Valgių likučių buvo pakakti tai parašė Jonui kitą — už naudingų straipsnių. Yra
mės, pats labiau įkaista, išsiskečia ir jų
visi likimo apleisti žmonės, nai visur, bet ugnis buvo už gimusį iš gero jos širdies no čia keletas eilių ir tai negestangumas bus mažesnis už stangumą viršu
atsidavė likimo vilnims, tikė gesusi. Magdė sustojo. Ar pri ro. Jame nebuvo nė jokių riausiai parinktų. Versta iš
tinių sluogsnių. Suprantama, kad žiūrėda
išsikalbėjimų, išsiteisiuimų, lenkiško seno kaledoriaus
jo stebuklams, sapnams ir valo ji pirštus suodinti?
mi į kokį nors daiktą per nevieuokio stangu
visokiems netikėtiems atsiti Bet visgi priklaupė prie jame buvo mažai žodžių: apysaka Ponas Tvardauckas;
mo oro sluogsnius, jį pamatysime iškrypu
kimams.
ugnavietės. Ir besiskubin „Teip, Jonai, aš noriu pa
siu, netokiu, kokiu yra ištikro. Gali pasi
Elektriškas karas ritosi dama ugnį sukurti, užmiršo bandyti tau tiltuką padirb vaizdelis „Prie valsčiaus teistaikyti ir teip, kad męs matysime tik mažą
mo. Durna. Meilė kalbos.
jo dalį, kitos visai nematysime, užtai pirmu
pro namus ir sustojo ant viską, kas jos galvą pripildė. ti!”
_________
Juokai.
Naminiai gydymai,
Netikra
tinė dalis atsimuš turinčio mažesnį stangumą
gatvės kertės. Lipo sena Vienas tik noras pagelbėti
tik
gaila,
kad
menkos
vertės.
oro sluogsniuose kaip veidrodyj. Kadangi
moteriškė.
Konduktorius alkanam žmogui, noras gerą
apsiaučiančioj musų žemę atmosferoj gali
REIKALAI
Gyvulių
gydymas.
Naudin

buvo užimtas karo viduryj, daryti apėmė ją visą.
būti oro sluogsniai ne vienodo stangumo, tai
ji turėjo viena lipti, pailsusi, Ir ant galo pasisekė jai su Susivienijimo Lietuviu Amerikoje. gi pamokinimai. Tai viskas.
kaip
kada mažesnio stangumo sluogsniai,
su sunkenybėms. Ji subruz kurti mažą ugnelę: nuo mal Teko matyti laikraščiuose Kalba straipsnių ne geriaukaip veidrodyj, atmuša pavidalus visokių
daiktų. Toks atsimušimas augėlesniuose oro
do, nužudė lygsvarystą ir kų kįlo liepsna ir anglys už pagarsinimą Centrališko sek šia ir rašyba ne be klaidų.
sluogsųiuose visokių esančių ant žemėę pa
sunkiai puolė ant gatvės. sidegė. Greitai pastatė ant retoriaus, kad abejos knygos
viršiaus daiktų gimdo eiles apsireiškimų va
ugnies
puodą
su
sriuba,
at

Kad tau dabar kas su sandidėsės, turinčios po 1000 a t ėjimą Antikristaus.
dinamų
miražiais. Daugelis žmonių tankiai
jausmu paduotų ranką! — riekė duonos ir ant riekės puslapių, jau pripildytos, ir Rygojm. 26 pusi.
praeina pro tokius apsireiškimus ir jų visai
manė rūpesčio apimta mote uždėjo šaltos mėsos šmotą; reikia naujų, kur busę su Telpa čia surinktos pasa
nepatėmyja. Patėmyjimui mirazių ne tik'
ris ten prie lango. Bet ka nubėgo į valgio kambarį ir perkėlimu vardų daug dar kos apie atėjimą Antikristo,
reikia turėti geras akis, gerai matyti, bet ir
pripranti tėmyti visokius apsireiškimus, o
las nusirito toliau, nebuvo pripylė stiklą gero seno vy bo. Knygos kad jau yra Ar jos geros, ar blogos, apie
męs
pro juos praeiname, visai jų nepątėmyant vietos nė jokio žmogaus no.
tai
nekalbėsime.
Kalba
kny

pilnos, tai,žinoma,reikia nau
jame.
Bet kaip kokiuose atsitikimuose,
Netikras mftndlis.
ir senutė krutėjo sunkiai ir „Gerk šitą pirmiau, o pas jas užsteliuoti, bet naujas gutės ir rašyba ne geriausios,
ypač
kaip
kokiuose musų žemės kraštuose
pakilusi, su sunkiu gurbu kui valgykie sriubą.”
Apart vieno rato ir dviejų netikrų sau miražiai būva teip aiškus, kad juos turi pa
steliuojant, jau vertėtų už- kaip ir kitų tos išleistuvės
ant pečių, ėjo toliau.
Jis stovėjo dar vis be ke steliuot ne tokios formos, ko knygelių. Yra ir paveikslai, lių, ant dangaus būva kartais daugiau viso tėmyti ir nenorinti tėmyti- Miražiai ypač
kių ratų, pusračių, lankų, juostų, žibančių tankiai, ir tai labai aiškus, būva smiltynuo
Kad tai butų pagelbą duo purės, kantriai laukė prie jos kios dabar jau pripildytos bet padirbti labai prastai.
šlakų; jie būva paprastai drauge su apsirei se Arabijos, Egipto, Sacharos tiruose. Mi
dantis sanjausmingas žmo durų.
yra. Prisieitų užsteliuoti da Teisingas žemės škimu halo.
■—
gus! Kas kitam tiltuką pa ir valgė jis, kaip valgo iš bar knygą kožnai kuopai,
ražiai gali pasidaryti teipgi ant jūrių, ežerų,
Pasirodžius
ratams
aplink saulę, papra didelių upių paviršiaus, ant didelių kelių,
v
a
1
d
yTn
a
b
Lietuvostatyti panorėtų, mąstė mer alkę, greitai atidavė ištuštin tuomet parankesnis sekreto
stai ant dangaus būva reti plunksniniai de jūrių pakrantėse, ant sausų lygumų, labiau
gina, Tas tapo jos mįslių tus bliudus ir su ranka šluo riui butų darbas, ir jos išsi j e. Pafašė Laumės Vaikas. besėliai; juose tai ir būva halo.
siai gi ant smiltynų, arba ties-jais. Papra
Tilžėj. $906 m. 24 pusi.
idėja, kuri dūri jai širdį.
stė lupas. „Tegul jums Die baigti greitai negalėtų ir
Taigi
aišku,
kad
apsireiškimą
halo
gimdo
stai
jie pasirodo vidurdienyj. Atmosfera
Lijo toliau, rudens vėjas vas užmoka!” ir žiurėjo ypa- tankaus perkilnojimo vardų Išleista Lietuvon Demokratų pasidalinimas šviesos spindulių ledo krista tąsyk kruta teip, kad horizontas vos būva
blaškė ..į pageltusius lapus, tiškoms akims, pusiau dėkin nereikėtų. Šios didėsės kny partijos.0'
lėliuose, esančiuose plunksniniuose debesė matomas. Apatiniai oro sluogsniai tąsyk
nešiojo juos po gatvę, o tur goms, pusiau neužsitikin- gos, turinčios užrašytus var Čia surinktos statistiškos liuose. 'Laumės juostą, kaip žinome, gimdo
tinga, viena moteriške, sto čioms, kaip nuplaktas šuo. dus, dą galėtų iki laiko ge- žinios apie visokių luomų pasidalinimas šviesos spindulių į pamatines
vėdama terp žydinčių puo Moteriškė neturėjo jau bai liuot, nes, man rodosi, kad valdomą žemę Lietuvoj. Iš parvas lytaus lašuose. Halo ir netikros sau
lės būva toj pačioj dangaus pusėj, kur yra
duose kvietkų, akimis jieš- mės, vien Banjausmą. Ar įrašytam sąnariui jos užten tų žinių matyt, kad bajorai saulė, laumės juosta gi būva priešingoj.
kojo žmogaus turinčio gerus jis ištikro buvo atstumtas, ka per 10 metų. Pagamin ir randas, nors savo žemės Saulės spinduliai, patekę į ledo krištalėlius
norus.
vargšas? Ar negalėtų ji jam tos gi naujos, tiktai nau neapdirbių turi jos per plunksniniuose debesyse, pasidalina į pama
daug, o milijonai ūkininkų tines parvas. Kadangi į musų akis patenka
Prieš namus kitoj pusėj pagelbėti?
jiems sąnariams butų užra
stovėjo sunkus vežimas su „Ar jus esate kelionėj? šyti reikalingos, ir naujoms turi jos per mažai. Knygutė tik spinduliai daranti su musų akims kerčią
22°, tai ir pamatysime aplink..saulę laumės
naudinga ir pamokinanti.
daržovėms, stovėjo jau ilgai. Ar darbo negalite rasti?”
kuopoms, bet neperkėlus se
juostos parvų ratą. Kas suprato beeidarySavininkas derėjosi aukštoje, „Mūsiškiams nėra darbo,” nus sąnarius dar į naujas
Lietuvos Demo mą laumės juostos, tam nesunku bus supra
.
Mirusiai.
šiltoje kelnorėj ir derėjosi be — atsakė jis liūdnai.
knygai), prisieitų sumaišyti kratų partijos pro- sti pasidarymą halo. Suprantama, kad halo
galo. Nuvargusį, peršlapusį Jai atėjo į galvą mislis.
kaleiną sąnarių ir numerių, g r a m a. Tilžėj. 1906 m. pasirodo viso kero puošė pavidaluose, nes pa persikeičia į veidrodį, atmuša padidintus, iš*
skirstymas sniego krištalėlių debesyse gali kraipytus pavidalus visokių daiktų, kaip
arklį uždengė, su gūnia ir Ir dar kartą liepė ji pa kas padarytų nemažą darbo 15 pusi.
tai: uol$>zThedžių augančių toli. Žiūrin
ant kaklo užmovė krepšį su laukti. Virtuvėj parašė ji trukdymą Centrališkam sek Programa ta tilpo pirma būt labai y vairus.
Yra
ir
daugiau
visokių
apsireiškimų
be

čiam rodosi, kai pi kad matytų vandens pa
^ėdesiu. Lijo, arklys pakėlė raštelį. Antrašas buvo vie retoriui.
„Varpe”, o dabar skyrium sidarančių priepanašių kaip halo aplinky viršių, kuriame atsimuša paveikslai daiktų
nekantriai galvą
Silpnai no pažystamo, turinčio dirb Apsteliuojant naujas kny- atmušta.
bių.
•
(Toliaus bus.)

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.

NAUJI RAŠTAI
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uos turėtų būt! svarbiausiu tikslu žėdno liau
nieriams. Į policijos rankas ' | Paryžiaus sūdąs persky | Rymo laikraštis „Oeser*
Otto Carųuė
dinių mokyklų apšvietimo, kadangi męs var
pateko teipgi siuntiniai su rė grafienę de Castellane, vatore Romano” patalpino
giai galime laukti, idant žmonės mažai ar vi
118000 patronų. Iš viso bu dukterį amerikoniško milijo laiškų popiežiaus į kardinolų
| Ant Į^rancuzijos parlasai nieko nežinanti apie sudėjimą savo kūno,
vo
298 siuntiniai, iš jų 243 nieriaus Gouldo, su jos vy Raspigli, kuriame popiežius
galėtų užlaikyti fiziškų ir protiškų stiprumų mento si
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei
ūkimo, minis te- perėjo policijos ne patėmyti
ru. Sūdąs grafienei pripaži prašo įvesti ypatiškas maldas
rių perdetinis'1 Clemenceau ir, turbut, pateko revoliucio
Populiariškas raštas apie Klausimų Valgy bos. savo ir savo vaikų.
no
tiesę ir vaikus auginti, išprašymui santaikos bažriy- '
,,Pažink pats save”, buvo girdu senovės viešai apreiškė. } jog jis yra
Su raštininko leidimu verte
nieriams.
tik be pritarimo tėvo ji jų čios surėdyme, kadangi da
protuolių, norėjusių save išaugštinti. „Pa
J. Laukis.
žink pats save”, — buvo maksima įbriežta socijalistu/ Nuo seniai žino
negali iš Prancūzijos išvežti. bar vienaitiniu ginklu popie- _
mu socijalistu yra ir viešų
| Maskolijos žemdirbystės Vyras nuo pačios reikalavo žiaus yra vien maldos. Iki
,,Ar musų sekančiu žingsniu bus reng auksinėmis raidėmis ant pryšakio šventnamio Delfuose ir žodžiai orakulo: , Jei pažin darbų minis tėtis Viviani. ministerija pagarsino jos su sau alimentų po 50000 dol. šiol popiežius turėjo,, ypač
tis į karę, Glaukonai, ar kaip?”
tumei pats save, gyventumei laimingai”, yra Taigi Prancūzijos dabartinę rinktas žinias apie šių metų
,,Bus teip, kaip tu sakai.”
ant metų, bet sūdąs jo reika rytuose, paramų Prancūzijos,
lygiai teisingais šiųdien.
ministeriją ir gąlima vadinti utderėjimą svarbiausių javų
Įdomu yra pastebėti, kad suviršum du
lavimu atmetė.
dabar gi ir Prancūzija jį ap
Ant nelaimės, didelė dalis teip vadinamo socijalistiška. Vokietijoj sotūkstančiai metų atgal tokia didelė vėlė kaip apšvietimo
Maskolijoj: surinkta 15059leido.
._________
šiųdien
tik
apnegalina
žmogų
pa

Sokrates, jau susekė pradžių kaip karės, teip sekmingai vesti kovų už būvį. Tūkstančiai cijalistai pirma negu Pran 000000 svarų kviečių ir 88- ] Kadangi maskoliškas
ligos ir visus žmonijos nelemtnmus kylant iš gaišina laikų tyrinėdami dalykus, kurie turi cūzijoj susiorganizavo,bet čia 615000000 svarų rugių, arba
randas užrubežiuose ne gau | Poznaniaus arcb i vysku
šito milžiniško blogo valgyti mėsų.
Bet mažų ar visai jokios neturi vertės jiems ar dar nė vienas ministeris ne-,
ant 9958000000 svarų ma na naujos paskolos, tai užsi pas Stablewski atsišaukė į
kaip mažai žmonių, matyt, supranta šiądien, kitiems.
drystų
prisipažinti
socijaližiau negu būva vidutiniškai. manė namieje bandyti pasi Vokietijos ciecorių, prašyda
jog girtybė ir nupuolimas nėra niekas kitas,
t Didžiausiu reikalu šio laiko yra pirm vi- stu esąs; o jeigu išdrystų pri Taigi aiškus neužderėjimas skolinti 150 milijonų rublių. mas daleidimo mokyti ti
kaip išeiga musų iškraipytų valgybiškų ir
šoko
geresnis saikas sveikatos ir doros. Gam sipažinti, tai, išėmus soči ja- Maskolijoj, daug kraštų pa
hygiėniškų papročių, jog skerdyklos yra
Kadangi bankieriai atsisakė kėjimo lenkų vaikus jų pri
ta
leido
žmogui gyventi mažiausiai šimtų me lietų pasiuntinių, kitų parti
Ciecorius
vienvaline versme nedorumo, žiaurumo ir vi
sieks vėl badas.
skolinti, tai randas kreipėsi gimtoj kalboj.
sų pasibaisėtinų piktadarysčių, kurios gazdi- tų; jis turi plėtoti savo fiziškas ir protiškas jų atstovai, be abejonės, ma
vienok
atmetė
Stablewskio
prie stačiatikiško synodo, po
na žmoniją kuone be paliovos! Iš kitos pu pajiegas iki penkių dešimtų metų savo am nytų, kad Vokietija nuskęs
| Odesoj kariškas sūdąs kurio užžiura yra klioštoriai prašymų kaipo nesiduodanti
žiaus
ir
užlaikyti
jas
mažiausiai
per
kįtų
pen

sės yra negalimu žmogui būti girtuokliu ir
piktadėju, pradėjus jam gyventi sutikmiai su kiasdešimtį metų. Bet sulyginamai nedaug jūrių gelmėse. Vienok Vo negrinėjo bylų žandarų ap turinti labai didelius turtus. išpildyti.
gamta, kuris yra vienintelis kelias atnaujin atsitikimų yra užrašyta žmonių drūtumo am- kietijos parlamente daugiau kaltinto darbininko Isakovi- Klioštoriai pažadėjo parū
| Prisakius karės ministeti sanlydumų savyje. Bet draugija, vietoje žyje septyniųdešimtų metų. Pradėjus gi yra socijalistu pasiuntinių čia u s. Matyt kariškų sudų pinti didesnę dalį rando reižmogui
gyventi
hygiėniškai.
jis
sveikas
ir
riui,
likosi uždaryta Peter
stengtis pakelti šitas nelaimingas aukas ne
negu Prancūzijos parlamen tverianti oficierai buvo iš do laujamų pinigų.
burgo
kariška mediška aka
tikro ar apleisto auklėjimo, dar daugiau drūtas sulauks deyyniųdešimčių ir šimto me te, bet, matyt, Prancūzijoj resnių jų.
Jie pavedė supuldo ir žemina jas nežmonišku ir tankiai tų, arba trigubai tiek, ką dabar. .
demija, kadangi mat jos stu
Augant pažinčiai musų tikro padėjimo ir ne socijalietai protingesni džiai tirinėtojui ištirti ge | Į Vindodonų, Austrijos dentus apėmė revoliucijinė
nuožmiu pasielgimu beprotnamiuose ir kalė
riau apkaltinimus, kadangi sostapilę, atėjo žinios, buk
jimuose. Ar reikia tad stebėtis, kad šitos gamtoje, męs žiūrime su vylčia pryšakin į negu Vokietijoj.
laiką,
kuomet
gadynė
blaivumo,
gadynė
sa

sude
apkaltinimai ne daro- Serbijos sosto įpėdinis, kuni dvasia*.
neišvengiamos įstaigos musų ,,garbios” civi
lizacijos yra tik veisykloms didesnių perdė nitariškos reformos, gadynė prasto gyveni | Policija susekė pravardę dyti. Užtai visiems oficie- gaikštis Jurgis, gavo proto
| Prancūzijoj, mieste Canmo ir augšto manymo atgimdys žmogų teip, pasikėsinusio ant gyvasties rams kariškojo sūdo jeneral- sumaišymų.
jimų ir piktadėjysčių?
Nieko tame nes, hotelyj du Parc, pasimi
jog
jis
išgyvens
ant
žemės
šimtmetį
ir
dau

Maskvos policijos viršininko gubernatorius Kaulbars pri teip įstabaus nėra. Istorijoj
Iškraipyti lytiški instinktai žmogaus ir
baisios ligos visuomet juos pasekančios yra giau, pildydamas didžiąją tiesą išsivystymo, vyriškio, kurį policijos virši sakė su visu pasitraukti iš netrūksta faktų rodančių, jog rė duktė Amerikos didžtur
čio Rockefellero. Pasimirė
teipgi tik pasekmėmis, jo negamtiško budo kuris siekia prie augščiausio laipsnio fiziško ninkas nušovė. Policija už kariumenės, atsistati ūdyti.
ir protiško tobulumo žmonių veislės.
ne sykį ir tai ne vieno kraš ji.nuo apopleksijos.
gyvenimo.
Męs vis dar stovime toli nuo šito idealo tikrina, kad tai buvo Ma-.
to viešpačiais buvo bepro
Nežiūrint į skaitlingais knygas, kurios
zurin. Revoliucijonieriai vie 15 d. lapkričio iš Kronstad- čiai; bepročiu buvu ir Mas
ir
rodosi
net,
kad
vargiai
teišsinėrėme
iš
am

aprašo šitą svarbų dalykų, ir visų gero vely| Šiaurinėj Afrikoj, Aljamų apipažiudinimų, kurį galima gauti, žiaus barbarybės, kadangi prasidedantis nau nok mano, kad tai buvo pa to tvirtynės išsiuntė į toly- kolijos caras Jonas Baisusis, giero, užgriuvo 16 darbinin
tūkstančiai vis kenčia nuo baisiausių peržen jas šimtmetis tapo atžymėtas dviem skerdimo ties policijos viršininko įna miausius užkampius Siberi ypač atsižymėjęs savo žiau kų dirbusių Ain Smora švino
gimų gamtos tiesų, pasmerkdami ne tik sa karėm, kurios yra teip be naudos, kaip ir gis ir visas pasikėsinimas bu jos 157 kareivius Kronstadto riais darbais.
kastyuėse.
vo pačių gyvastis, bet teipgi ir savo vaikų pražudingos ir puldančios savo pasekmėmis. vo paties Caro tarno pareng garnizono. Pagarsėjęs mas
(Karė
anglų
su
būrais
pietinėje
Afrikoje
ir
beviltinei kovai su skurdu ir liga.
| Kronstadte, Maskolijoj,
karė išpanų su kubiečiais bei fllipinais, į ku tas pakėlimui jo nupuolusios koliškas raštininkas Buna| 16 darbininkų, užgruvuTeoretiški pamokinimai šituose dalykuo rią įsimaišė Suvienytos Valstijos Šiaurinės įtekmės; jis jį nušovė, nors kov, už kokį ten jo parašytą pabėgo 25 kariškos laivynės
šių
švino
kastynėse Ain
se gali būti labai naudingi, bet męs nė kiek Amerikos ir dar ikišiol neužbaigė jos ant Fi du policistai buvo suėmę ir straipsnį,likosi atiduotas nu
jurininkai,
nuspręsti
kariš

Smura
išgelbėjo,
visus dar
nepasakysime perdaug, tvirtindami, kad tik lipinų salų. Vert.). Kol męs griebiamės už
kojo sūdo ant viso amžiaus gyvus atkasė.
gryžtant prie grynijančios valgy bos gamtos patrankų (armotų) ir kariškų laivų sutaiky jis pabėgti negalėjo, vien to baudimui kariškam sudui.
prie sunkių darbų Siberijos
puikių dovanų męs vieninteliai galime įsteig mui savo ginčų, tol męs statome save šeiniaus dėl, kad visa komedija neiš
____ i___
| Už neiškabinimą vėlia kastynėse. Jiems mat, prieš
ti geresnę ir grynesnę dorų. Kiekvienas kū žvėrių, kuriems liejimas kraujo yra tik bū eitų į aikštę. Pati bomba
| Prancūzijos randas ren
dikis turi dievišką teisę prie kuogeriausio das užsilaikymo. Visokia gyvastis turi būti visai nebuvo pavojinga, pri vų 17 d. spalių (dienoj išlei išgabenimų į Biberiją, dalei - giasi kunigus, telp kaip vi
gimimo, kokį tėvai jam gali suteikti, ir šitas šventa žmogui ir jis neturi tiesos atimti gy taisyta su kuatUJ kokių revo- dimo caro manifesto) Var- do, po sargyba 16 kareivių,
sus ukėsus, priversti tarnauti
dalykas kas sykis labiaus turi būti pripažin vastį jokiam su jausmu sutvėrimui ar tai liucijonierrai visai ne varto Savoj visi namai neišpliekę
eiti
į
maudynę.
Jie
užmušė
kariumenėj.
tas, ypatingai terp inteligentiškesnių irpirm- žmogui ar gyvuliui dėl vieno tik smagumo
vėliavų likosi'atiduoti polici vienų sargų, kitiems atėmė
T
aivesnių žmonių. Susižiedimas pobūdžio užmušti ar dėl savo ypatiškų mierių. Pasi- ta.
jos priežiūrai. Namų savi ginklus ir persirėdę, pabė Aušros Dr-tės prelekcijos.
kūdikio turi prasidėti kurkas pirma jo gimi
|
Kariškas
ąudaa
pasmer

ninkai bijosi išeiti ant gat
mo, jis turi prasidėti reformavimu, savęs visi]
Mokslas pakėlė žmogų
kė pakarti * yptfas, dalyva vės, kad nesuareštuotų ir gotų, kurie nori įkūnyti savo gyvastį jų vaiangščiau už kitus gyvūnus,
vusias pife atimimo pusės neatiduotų kariškiems so
kuosna.
| Peterburge policija pa
su savo išlavintu protu žmomilijono rublių rando pinigų dams.
Prakilnioj savo kovoj už neprigūlmyb^
darė kratų gyvenime pagar
gus
gali vadintis „Karaliumi
moteris jieško dabar lygybės, bet ji išvys,
nuo kasieriaus Hermano Pe
sėjusio revoliucijoninio laik
kad ji vejasi paskui šmėklų; ji niekuomet
viso
sutvėrimo.” Mokslas
terburge. Viskas- buvo pa | Omske, Si berijoj, kadan raščio „ Osvobozdenije” išlei
negali atsiliuosuoti nuo sunkenybių, kaip ii
rengta, truko tik budelio. gi vyrai nenori tarnauti poli- stojo, Petro Struve ir suareš išlavino žmogaus protų, o iš
vyras, tik per baliotą. * Jei tą laikų, kurį ji
Žandarų viršininkas važinėjo etatais, valdžios priverstos tavo jo pačių. Patsai Struve, lavintas protas padarė visus
dabar praleidžia niekystėms mados, skaity
po visus kriminališkus kalė buvo policistais imti moteris. sugrįžęs į Maskolijų, išsižadė išradimus. Nebūtų mokslo,
mui slidžių novelių, kalboms ar nereikalin
jimus, kur laikomi užkietėję Daugiausiai tų su sėjonais jo revoliucijonierių, jo pati neturėtume geležinkelių, elek
gam virtuvės darbui, ji pašvęstų tyrinėjimui
bei įvykdinimui tiesų gamtos ir sveikatos
žmogžudžiai, siūlė jiems už policistų yra iš buvusių pa- gi laikosi revoliucijinės dva tros, telegrafų, automobilių,
tai ji tuojaus galėtų atsiliuosuoti huo dange
orlaivių ir kitų įtaisų, pa
pakorimą pasmerktų ne vien slaptų šnipų, taigi ir pirma sios.
lio vargų, kurie pripildo jos gyvenimą kan
lengvinančių žmogui atlikti
100 rublių, bet ir visišką at jau policijoj tarnavusių.
čiomis ir sielvartais.
|
Abisinijoj,
mieste
Addis
visokius sunkiausius darbus.
leidimą, paleidimą iš kalėji
Męs niekuomet negalime laukti laisvės,
Abeba
pasimirė
vienas
iš
Tos visos įtaisos reiškia galy
mo, bet neatsirado nė vieno,
| Iš Venezueles atėjo žinia,
jeigu pavedame savo tiesas į rankas kitų, to
svarbiausių
to
krašto
kariubę!
Taigi, mokslas yra ga- *
kuris
butų
panorėjęs
budelio
jog
prezidentas
to
krašto,
lydžio pavergdami save savo neišmintingu
menės
vadovų,
Ras
Mangaša,
lybė!
Juo daugiau žmogus
pareigas pildyti, Valdžioms Castro, pagarsėjęs susierzini
gyvenimu. Laisvė iki šiol yra suprantama
sūnūs
buvusio
Abisinijos
ciemoka,
juo
augščiau jis stovi.
daugelio žmonių kaipo nevaržomas užganėdineliko nieko, kaip sušaudyti mais su visais veik kraštais,
n imas jų pageidimų ir norų vietoje išliuosacoriaus
Jono.
Jis
savo
laike
Juo daugiau mokslinčių turi
pasmerktus. Kareiviai mat apsirgo teip sunkiai, kad
vimo savęs nuo žeminančių ir verginančių
pagarsėjo
tuom,
kad
veik
vi

tauta, juo ji galingesnė! Su
pildo
ir
tokias
pareigas,
ko

daktarai nužudė viltį jį nuo
papročių. Tik visiškai suvaldydami savo
sai
išnaikino
į
Abisiniją
įsi

mokslinčiais keliasi tauta, be
kių žmogžudžiai kriminalistai mirties išgelbėti. Prasidėjo
gyvuliškus geismus ir pajautas męs galime
veržusių
Italijos
kariumenę.
mokslo vyrų ji žųsta! „Auš
pildyti nenori.
čia maištai, sukilo dalis gy
atsiekti geresnes ir -laimingesnes išlygas gy
ros” draugystė šelpia einan
venimo.
ventojų po vadovyste Mon| Odesos kalėjime užgimė čių į augštešnius mokslus lie
. | Irkucke, 13 d., lapkričio, tllles. ___________
Be abejonės, daugelis yra varoma į ap
kalinių maištai. Kaliniai tuviškų jaunuomenę, o jų
gailėtinų kovų už būvį stoka pragumo; bet
koksai vyriškis metė bombą
|
Kariškas
sūdąs
Maskvoj
buvo
padarę tunelį, kuriuom turi šelpti tauta. Užtai,remtankiau būva neganėtinas vertinimas jo pa
į Siberijos jeneral-gubernatonusprendė
ant
10
metų
kalė

ties pajiegų, stoka išpažinties ir auklėjimo
norėjo
pabėgti, bet vienas iš kite ,, Aušrų”, prisirašykite
rių Rennenkampfą, bet bom
dieviškos kibirkšties, gamtos įdiegtos žėdnon
jimo
dukterį
jenerolo
Be

* Skerdykla.
kalinių tą paslaptį išdavė prie jos, didinkite jos iždų, o
ba ne expliodavo; gal ji tik
žmogiškon esybėn, kuri sulaiko žmogų nuo
nio
vikio,
buvusio
jrneral-guvaldžioms. Dabar kalėjimų: tuoml sudrutysite tautų ir
Vien
vali
nė
versmė
nedorumo,
žiaurumo,-?
pakėlimui jenerolo nupuo
kįlimo į augštesnes gyvenimo viešpatijas. ligos, užmušystės ir karės.
bernatoriaus
Amūro
provin

daboja
kariumenė.
pakelsite žmonijų! Be moks
lusios garbės buvo padirbta.
Per tūkstančius metų jis buvo mindžiojamas
cijos.
Ji
nužudė
ranką
lai

ir žeminamas, kadangi jis žiūrėjosi į „didžių
lo yra žmogus vergu, su
Metęs bombą likosi suareš
| Prancūzijoj, kalninių mokslu karalium!
jų nežinomų galybę”, kuri turėjo išgelbėti jį
tuotas ir kaip sako, bus ati ke ezpliozijos dirbant bombą.
Ji
turi
24
metus
ir
labai
gra

ožių medėjai,
gletčeryj
nuo viso pikto; jis jieškojo savo Dievo visur,
duotas kariškam sudui, ku
Prelekcijos!
tik ne pas save. Žėdnas žmogus yra dalimi
ži.
_
_________
Gebroulaz,
3300
metrų
augšris be tlrlnėjimo galės jį pa
Augščiausios Išminties, kuri apima visatą, ir
„Aušros
” draugystės kuo
karti ir tokiu budu bus pas | Sugrįžo iš užrubėžių į čiau jūrių paviršiaus, rado pa Chicagoje parengia šių
jis vien vai, be atlydos auklėdamas savo pro
lėptos paties jenerolo sureng Maskoliją ir Vitte, pirma su kūnų žmogaus, kuris leduose žiemų irįs moksliškas prelektiškas bei fiziškas pajiegas išvys ant galo sa
vo paties neaprubežiuotų galybę ir galimytos komedijos. Caro tarnai grįžo Durnovo, kuriam Pran išgulėjo mažiausiai 20 metų. cijas.
stę.
mat nė savo padėtojų gyva cūzijos valdžios liepė išva Kas yra negyvėlis, nežinia.
Programas Prelekciju.
Tūkstančiai turi kokį nors augėlesnį ga
žiuoti iš Prancūzijos, kadan
sties nesigaili!
.
|
Ryme,
rūmuose
Cafe
bumų, kurį priderančiai naudodami, jie grei
Pirmų prelekciju skaitys
gi jis nesiliovė ir ten visokias
tai galėtų atsiekti susilyginimą, jei ne turtų
Aragno,
14
d.
lapkričio
exDr.
J. Kulis, „Apie Išsivy
| Pulkas gių^luotų revo intrigas varinėjąs.
Vėją
vietoje ką vilkti savo dienas per nepergali
pliodavo
nesugauto
vyriškio
stymų
gyvulių,” nedėlioj, 9
liucijonierių užpuolė ant sta mat laukan iš kitų kraštų
mų, rodosi, kovų su skursna ir liga. ,,Ne sa
tyčia
palikta
bomba.
Nors
dienų
gruodžio,
1906 m. Pra
cijos Pavisįio . |geležinkelio buvusius caro Mikalojaus mivo žvaigždėmis, bet patys savimi męs esame
ruimuose
buvo
daug
žmonių,
sidės 3:30 po pietų.
Suchodniev, netoli Varšavoe, nisterius.
valdiniais”, sako Sbakespeare, — aukso žo
bet expliozijos likosi sužei Antrų prelekciju skaitys p.
džius, kurie visuomet turėtų būti atmenami
Ir užmušę žandarą, išardė pi
tų, ką teip noringai jieško priežasčių savo
Šernas. Apie „Geoprafiją”,
nigines spintas1' ir su pini | Terp Išpanijos ir Pran stas tik vienas vyriškis.
nelaimių visur,tik ne pas save. Įstatymdavinedėlioj, 13 dienų sausio,
gais, kurių bu^ro nemažai,- cūzijos padarytas sutarimas.
ški tikslai gali nuveikti daug pagerinimui
|
Varšavoj,
dėl
suėmimo
1907 m. Prasidės 3:30 vaL
prasišalino/ Po laikui jau Abudu kraštai nutarė išsomusų sanlygų, bet vienintėliai tikra ir patin
vieno mėsininko, suštraika- po pietų.
dyti
savo
kariumenę
Morokišsiuntė
kazokus
‘
gaudyti
už

kanti reforma yra ta, kuri yra padaryta mu
Trečia prelekcija bus, ne
puolikus, bet tie, kaip papra koj, jeigu tas butų reikalin vo visi mėsininkai ir per tai
myse pačiuose.
mieste
pritruko
mėsos.
Dėl
dėlioj, 17 dienų vasario, 1907
stai daro/ vietoj gaudyti kal gu apgynimui kitų viešpatys
Reformos niekuomet negali pavykti jei
daromos parlamentų, drausmiškų įstatymų
tus, kurie turėdami ginklus, čių ukėsų. Prancūzija pa stokos mėsos buvo jau maiš m.
ir taikos komisijų, jos turi prasidėti namie,
gali šaudyti, velija persekio rengė kariškus laivus, kurie tai. Dabar miesto gatves -Visos trys prelekcijos at
• mokykloje, urėde, dirbtuvėje, kadangi čia, o
sibus p. T. Radavičiaus salė
ti ir kankinti ramiai užsilai laukia tik prisakymo plaukti saugoja raiti kareiviai.
ne kitur klaidingi supratimai žmogiško prigi
je, 945 33rd st, arti Šv.
kančius, neturinčius ginklų į Morokko pakrantes.
mimo viešpatavo teip ilgai.
| Republikos C b iii kongre Jurgio bažnyčios.
gyventojus.
Dabartinėj nervuojančioj kovoj už būvį
| Kijeve susekė terp ofi- sas užgyrė atstatyti žemės Inėjimas ant kiekvienos
> žmogaus pirm viso ko turi būti mokinama,
Pomona, Dieve Vaisių.
cierų
revoliucijinę organiza drebėjimo išnaikytų miestų prelekcijos 10c. ypatai. Per
|
Mieste
Bjomeborg,
Fin» kaip priderančiai save užlaikyti, kaip pilnai
Praskynėja
sveikatos,
laimės,
sanlydos
ciją.
Suėmė 4 taperų ofi- V ai para Įso. Tam tikslui kanti visus trįs tikietus ant
landi jo j, policija suėmė 50
^išauklėti kūnų ir dvasių ir vesti pilnų ir nau- ir visuotinos sandoros.
skrynių su ginklais paskir cierūs ir 3 pėkštininkų regl- randas užtrauks paskolų 5 visų trijų prelekciju gaus ■
tdingų gyvenimų, naudingų sau ir kitiems.
' Mokinimas anatomijos, fiziologijos ir hygiėmilijonų doliarių.
~
tais Maskolijos revoliucijo- mentų.
juos už 25c.

PAMATAS VISOKIAI REFORMAI.
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Iš Pottsvliiuš
Šitame kalėjime yra keliolikas lietuvių; pirma jų buį
vo kelios dešimtys, bet dabar
pasimažino. Schuylkillo pa
viete lietuviai papuola į ka
lėjimą tankiausiai už girtybę
ir muštynes.
Kalėjime yra ir lietuviškas
knygynėlis, jame yra 92 kny
gelių visokio turinio. Kny
gynėlis įsikūrė per prisidėji
mą A. B. Strimaičio ir ke
lių kitų ypatų iš Minersville,
kaip tai: M. Mikolavičienės,
J. Romanąucko ir A. Čerkevičiaus. Laikraščių pakan
ka, nes gauname: „Darbinin
kų Viltį”, „ Vienybę L. ”, „Ko
vą”, „Lietuvą”, „Kataliką”,
„Saulę” ir „Žvaigždę”. Skai
tymo turime
užtektinai,
mums trūksta da pradžia
mokslių, elementorių.
J. Šupaila,
t
County Prison,
Pottsville, Pa.

tai kalbętL Aš negaliu sa vilui Bugvilioniui, Antanui Pečiu
kyti, ar ji bus naudinga ar kaičiui, Jonui Ustalčiui, Mikui Blažaičiui, jontfl šymkui, Juozapui
ne, £et argi šulų tame %altė? Matuliui, Dominikai Pivarunui,
P. Žagaras buvo ant XXI Izidoriui Stankaičiui, Pranciškui
seimo ir girdėjo skaitant Valčauskui, Konstantinui Matu
kuopų įnešimus ir linkėji liui, Augustui Orentui, Jeronimui
mus, kuriuose buvo reika Greičiui, Liudvikui Stankui,ir Ap
lauta ir aukauta įkurimui- veizdos Dievo Lietuviškai Rymo
Katalikiškai Parapijai,apskustiems
minėtos kolionijos. Argi ga
ir Jūsų apgynėjams, sandarbininIi šulai S. L. A. kuopų reka- kams, agentams ir tarnams ir kiek
lavimus ignoruoti?
vienam iš jų, kadangi tapo persta
Bet šulrn, matyt, nepaka tyta jo mylistai VVillard M. Even,
ko išjuokimo organizacijų, vienam iš tiesdarių viršiausio teis
mo Cook apskričio, viršminėtoje
tai prisikabino prie ypatų.
valstijoje, iš šalies Chicagos Kata
A. J. Povilaika.

,,Romo8-K^tallktų”ant kokių [kas ir laimingas.

bažnyčių irl%raf5!jų Chicagos
vyskupas turi
nopolį, ži
noma, sūdąs radf pamatą už
drausti iš to V
o pasinau
doti, nes ta| vi
jau nuo
s^Vyskupystė
seniai Chii
sucharteriu :as. J

APGARSINIMAI.
Drangas visų.

Nors jau

4 nedėlios praėjo, bet jokio
atsinaujinimo ligos ženklo
nepasirodė. - Gaila kad iš
kart neatsišaukiau prie D.
Collins Medicat Instituto,
bučia jau buvęs senei svei
kas ir dėkingas už sugrąžini
mą to brangiausio skarbo,
sveikatos, užtai dabar esu dė
kingas ant visada — Specijalietame ir Profesoriui Institu
to. Noriu kad ir kiti laik
raščiai, mano šitą labai nau
dingą sergantiems žinią ne
praleistų nepagarsinę.
Su guodone Jonas Lazaras,
P. O. box 18,
S. Omaha, Neb.

Pajieszkau lietuvaites apeivedimul.
senumo gali, būti nup 25 iki80 metu.
Mylecziau kad turėtu keli* centus, nes
Ir **z turiu keli* centus. Gali ataiazaukU ir neturinti centu ubą ir naszle, tu
rinti pradžia gyvenimui. Atelazauku■ios teiksi* prisiųsti savo fotografija,ne*
kitaip negaus atsakymo. Adresas:
J. A. Lietuvi*
314 Hamilton *t. Grand Rapids, Mieli.

Pajieezkau savo pažystamu: Juozapo
Dukavicziau* arba Melinkavlozlau* ir
Kazimiero ‘Daukanto. Abudu paeina
laz Kauno gpb., Telssiu pav. gyveno
abudu Odesoe mieste. Apie 6 metai
kaip Amerikoje, g'rma gyveno apleChicaga.
Turiu > labai svarbu reikale
Jie patys ar kas kita* telksi* duoti žinia
adresu:
Jone* Ragi niki*
11 3rd avė.
Taunton, Mas*.

Ant Pardavimo.
Pigiai ant pardavimo aaliunas, hotej
lis ir buezerne, lietuviu ir lenku apgy
ventoje vietoje, arti galviju skerdinyczios, jeito Hetuviszko ne lenkiszko biz
nio czta n*r*. Priežastis pardavimo —
savininkas aplaike palikimus Pennsylvanijoje. Ataiszaukti adresu:
Jos Kozlovskį
301.8. Steuben st
Siouz City, Iowa.

Ant pardavime sankrova valgomu
daiktu geroje vietoje, per septynis me
tu* bizni* iszdirbta* terp lenku, lie
tuviu, slovaku ir chorvatu; 84 kostumeriai, kuriems reikia nuvežlott. Parduoku dėlto, kad turiu kita bizni; visas biz
ni* už 81700. Ataiszaukti adresu:
Fel. Nowacki
464 Pine *t '
Kenosha, Wis.

Kaip kurie vyrai yra labai
draugiški ir labai greitai už
Ant pardavimo lotai su sstorj/lr tvar
likiško Vyskupo Korporacijos, vie mezga draugišką ryšį su kiek
tu. Atsltzaukti pas
nos ypatos skundėjo sulyg jo pa vienu patiktu žmogum. To
Pajieszkau savo brolio Mikolo Šimo
B. Klein
duoto rašto viršminėtam sudžiai ir
nio, Kauno gub., Panevėžio pav., Bir
602 8. Union st.
Chicago, III.
kie žmonės be jokio formaliužių miestelio. 4 metai kaip Amerikoje;
minėtame sude priešais jus.viršmiAut pardavimo groterne ir pieno par
antri metai kaip gyvena Lavrrence,
nėtus apskustuosius, yra pasakyta ko perstatymo kalba ir juo
Mzm.
Turiu labai svarbu reikale. duotuve. Ataiszaukti pa*
Paskutiniai judė kad jus kuopuojetės ir jungiatės su kauja draugijoje ir yra cen
Chicago, DL
Ji* pat* u kaa kita* teiksi* duoti ii-''602 8. Union st.
jimai G a 1 i c i j o s R u- kitais idant įžeisti skundėją,kliudy tru . viso pasilinksminimo.
nia adresu:
Ant pardavimo geri vargonai, už 815
Sallomeja Simontute
s i u ų, arba Ukrai dami dalykus* minėtus jo skunde, Kiekvienas mėgsta tokius
Ir geri furniture labai pigiai, parsiduo
1410 N. lOth st.
St, Louis, Mo. da isz priežasties savininko susižeidi mo.
ir
kad
jūsų
pasielgimai
ir
darbai
niečių. Parašė St. Jū
žmonis. Jie būna „gerais
Atsiszaukite greitai, ne* daugiau negarPajieszkau Antano Bogdan, 21 metu
reivis. Išleista Lietuvos De šioje vietoje yra priešingi ir gerai draugais”.
Antrą vertus,
sysiu.
šautiniai. Ir kadangi viršminėtas
amžiaus; liesas, veidas aiszkus ir pailgas,
Balius.
F. Kampikeviczia
mokratų partijos. Tilžėje. sudžia turėdamas po ranka nus galima rasti žmonis, kurie yra
nosis
ilga
ir
dikeziai
kumpa,
gelsvi
E. St. Louis, III. Draugyste Szv. Jur
237 W. 45th Place arti Wentworth avė.
plaukai,
be
usu,
kalba
lenkiazkai
ir
an1906 m. 12 pusi.
prendimą ant išdavimo uždraudi šalti, atsitraukę, kurių buvi gio turės savo paskutini didžiausi bailu,
Chicago, Iii.
Aprašo čia trumpai pas mo pagal skundėjo prašymą. To mas draugijoje padaro ne subatoj, 24 d. lapkriezio (Nov.) 1908 m. glisskal nepergeriausiai. Kas man
duos
žinia
apie
ji,
tam
duosiu
gera
atly

J. Jociau* sales, 537 Collinsyille avė.
kutinius judėjimus Galicijos dėl męs sutikmei su sūdo nus smagumus, ir visa draugija ant
Aukos reikalams revollucljinio
Inženga vyrui su motere 25c. Ant ba ginime.
judėjimo MaskolįjoJ.
Antane* Krovelaki*
rusinu ir jų siekius, kurie prendimu ir sutikmei su skundėjo yra kaipi ko netekus, suirus. liau* grajys puiki lietuvlszha muzika.
85
Dayton
avė.
Passaic,
N.
J.
nurodymais
jo
paduotame
skunde,
AUKOS
„LIETUVOS” REDAKCIJOM
turi teip jau su lenkyste ko
Tokį žmonės neapkenčia su- Bu* visokiu gražiu pasilinksminimu.
Pasiteisinimas.
• ATĖJUSIOS.
aštriai prisakome viršminėtiems apUžpraszome visu* lietuviu* ir lietuvai , Pajieszkau Frano Venckaus, Kauno
-Per skaitęs ,, Lietu vos” No. voti kaip ir lietuviai. Dėl skustiemsiems ir kiekvienam iš jų ttigų — draugijos, ir draugi te* ant *zito musu baliaus, o vist busite gub., Sziauliu pav. Vieksznoe vol., Isz Lee, P*. Ch. V. Voeilius 81.00.
Viekai no* miestelio. Gyveno Bzkotijof Skiria L. 8. D. P,
45 netikėtai radęs savo vardą vienokio lietuvių ir rusinu ir kiekvienai ypatai viršui paminė ja neapkenčia juos, vienok, užgauodinti.
Komitete*.
46 num. „L.” pagarsintos aukosiu
apie du metai, o paskui iszvažiavo Chipadėjimo
reikia
mums
su
.daugume
atsitikimų
jie
netu

tai
ir
kiekvienam
iš
jūsų,
kad
jus
paminėtą, negaliu praleisti
gon.. Ji* pats ar ka* kita* teiksis duoti Virdin, III. tapo aukautoju paskirstyto*
Didelis Balius.
•ziteip: 83.00 kankiniams ir 810.00 L. 8.
nepasiteisinęs iš socijalistų jais geriau susipažinti ir la absalutiškai liautumėtės darę rėtų būti barami. Toki žmo Chicago. Parapija Apvaizdos D'evo žinia adr**u:
kokius nors „fėrus", piknykus ar nės yra ligoniais. Jų gro- ture* mto bailu ketverge (Thankagtvlng
D. P.
Enrik Raustis x
biau
susidraugauti.
Vienok
pėFskaijĮes
apgarsi

šulo man užmestų kalčių.
IsiColliosville, 111- L. Radi vilu 81;
Bcx 184 , Riverton, III. Congomon Co.
ar susirinkimus. Kokio nebūk pa
DayX
29
d.
lapkriesio
,(Nov.).
-J
906
ant
muliavimo systema yra ne
Iš kur p. Žagaras sėmė žinią,
vidalo varde Apveizdos Dievo Lie nimą laikraštyje 4 ir kad ap Freiheit Turoer* teles, 3417 8o. Halsted Pajieszkau Jurgio-Grigo, Aleksandro J. Vaitavicze, A. Valtavieiiene, J. A.
sveikame
nega ik Bus labai gera muzika ir kitokį pa Raskausko ir Juozo Leikos, Kauno Damijonaiti*, K. Paulautska*. A. BalParapija Apveizdos
savostovyje.
«iigą<‘>irJie
kentėji
buk aš, ir p. Žemantauskas,
tuviškos Romo-Katalikiškos Para rašiau
A. Ci m balas, J. Dzidolikas, A.
li nėDr.
valgyti
nė.miegoti,' In
jie silinksminimai. Uitai uipratzo visu* gub., Veliono* parap., Pupkainiukaimo. truszia,
CųJjinąjMedical
šulai S. L. A., bandėme or Dievo dar uepabaige savo pijos ar po kiokiu vardu, suside mus
Dzidolikas, J. A. Dzidolikas, J. Stepolietuviu* ir lietuvaite* ant to baliau* Jie patys ar kas kita* teiksis duoti žinia
negali irlinksmintis
smagu
dančių iš virš paminėų žodžių, kad stitutui
ergelių.
navięze po 50c;K.Dzidolikiute, M. Dsijie prisiuntė
vai kuoskaitlingiauBiai susirinkti.
ganizuoti gaujas padarymui
adresu:
dolikiute, A. Sadaitis, M. P*traut«ka*
Jiautmete
rinką
ar
priiminėju
pini

Galbūt
tik
viena,
visoje
mais
gyvenimo.
Niekada
Parapijos Komitetą*.
Jeronimas Raskauska*
stus, kurie buvo specijališkai
laike jo prakalbų — obstruk
V. Baltruszis, O. Žiurauzkiene po 25c.
Boz 288
New London, Wis.
nedaleisk įslšaknėti
kokiam
Prakalbos, Dekliamacijos *
Ir sutaisyti,
kaip
cijos? Gal žmonės sakė? Bet Amerikoje, yra Romos kata gus ar tavorus varde Apveizdos reikalingi
Viso 88.50. Skirto* L. S. D. P.
i
Dievo ^Lietuviškos Romo-Katali
ir Szokiai.
v
Isz Springfie!drIll. Aukos revoUuciPajieszkau Vinco Savickio, apie pėdu
nors,buvo
nesmagumu
i ir surugipaaiškinta,
tai po
žmonės daug kalba išmislytų, likiška parapija, ,,Apveizdos kiškos parapijos arba kokioje nors man
Jersey
City,
N.
J.
D.
L
K.
Algirdo
augezezio, iszrodo kaip sulaužytas, ne* jos naudai sudovanotos 28 d. spaliu per
mui, nes trijų
šeip ta
mist apasi
liksi dr-ate parengs prakalbas su paslvakara- diktai
dienų
nebūtų daiktų, o argi vi Dievo” Chicagoje, kuri turi kombinacijoje šito vardo; kad pa vartojimo
kuprota*, virsz 20 metu amžiau*; prakalba*. Skiriamo* yien L. 8. D. P,
misanthropu
(neapkentėju
siems pliauškalams galima savo konstituciją ir.Charterį. siliautų vadintis atstovais arba jutau,
jog sveikata
taisosi, o vlmu, ketverge 29 d. lapkriesio, (Nov.) kalba pntiau dzuklszkai ir moka biski Aukavo szie draugai: T. Galinis, V.
žmonių).
Vartok
Trinerio 1906 m. ant svetaines po nr. 461 Hen- enktazkal; paeina isz Suvalkų gub., Czsrnauckaa, J. Brundza, J. Žvingila*,
tikėti ir dagi iš jų medegą Kilus vaidams pereitą žiemą reprezentantais Apveizdos Dievo kaip
suvartojau
paskutinius,
deraon st, kampas 7th et. Prasidės 2 Kalvarijos pavieto isz Beinu, 3 metai J. Žvingllas, V. Žvingilas, J. Dzieniua,
,,
ApveizdosDievo
”
parapijos
Lietuviškos
RomoKatalikiškos
Amerikoniškąjį
EliksyrąKarraštams semti? Gal ir p. Ža
tai
pasilikau sveikas,
net ne vai. po pietų. Inianga visiem* dykai. kaip Amerikoje. Prašina!Ino isz czio- J. Kaulinai lis. M. Stašaitis, J. Molis, K.
Vyno
prieaš pirmo
ženk Po prakalbu ir dekliamaciju bu* grali nai mane baisiai nuskriausdamas ant Domi na uokas ir V. Bulaitis po 81.00;
garui ne visada butų malonu bažnyčioje, kn. Steponavičia parapijos arba sukombinuotame Čiojo
atmenu
kada
teip gerai
varde iš žodžių virš minėto vardo, lo nesmagumo ai^ligos, nete muzika ir szokiai. Kalbėtojai ir de. pinigu ir overkoto. Tegul apeisaugoja 8. Katkoviesia, P. Katkeviczia, D. J.
atstume
nuo
bažnyčios
para

girdėti, ką apie jį patį žmo
kuris suklaidintų supratimą žmo fylinau — pasilikdamas svei- kliamatoriai bu* isz svetur. Pradžia žmones, ypacz turinti jaunas mergaites Puiszis, E. Pulsziene, V. B urbs,j A.
nės pliauškia, Bet apleisime pijos komitetą su jų Charte- nių arba sąnarių Apveizdos Dievo kimo apetito, apvilkto liežu •enei laukiama XX tojo saimtmeczio Kas man duos ateakanezia žinia apie ji Žiupsnis, A. Žakas, M. Varasziua, T. Ko- x
zaa, J. Joniku, 'J. Bakutis, A. Brazys,
riu ir konstitucija, o pasi Lietuviškos Romo - Katalikiškos vio, užkimšto* žarnų, nuga prasidėjo ir tikėjomės, kad tas naujas gaus lai ai gera užmokesti.
pliauškimus.
J. Bataitia, J. Vilionczika* po 50c; A,
amžius padarys ko nors n and Ingo, pa
Juozą* Mikulis
Aš gyvenu Waterburyje rinko sau tokį komitetą, ku parapijos ir idant neįtikėtų, kad ros gėlimo, Wyšl|^no, galvos darys žmones laimingais. Vienok lau 26 Anspach *t.
Dolray, Mich. Lingy*, J.Pėstininkas, J. Taczeliaucka*
J. Marma, A. Petraviczla, J. Joniku.
nuo 10 metų ir pirmą kartą ris „Charterio” nė konstitu pastariejie yra tikrais atstovais ar skaudėjimo <ir nerviškumo. kiamas geras neinvyko, bet da pati Pajieszkau savo brolio Jono KenuczTo J.
Marijonaitia, V. Miežakla, J. Venaucblogino. Batai,
paveizdkn,
tėvynėj,
reprezentantais
viršminėtos
para

Vaistas
greitai
Ji
taisys
Visą
cijos
nereikalauja.
Su
at

birželio men. gyveno 153 Washington kaa, V. Jenauckas, O. 8tanicki*na, O. '
išgirdau, kad čia butų kas
Lietuvoj gaujos caro budeliu žmones
Seattle, Wash. Jis pats ar ka* ki Bukim lene ir J. Taczeliauoku po 25c;
A. Buzkiuta ir A. Klembaucku po 15c.
priešingas prakalboms. Čia stumtu bažnytiniu komitetu, pijos ir veikiate ant jos labo, pa systemą, kadangi, jis tiesiog skente-skerdžia, visur kraujas, lavonai et.
tas
teiksis duoti žinia adresu:
kol šitas guodojamas sūdąs, jo
Viso 22.55.
iliavimo or* ir gaisrai. Czionai „laisves szalyje”
girdėjo ir rengė daug viso pasitraukė nuo bažnyčios ir kanceliarijos posėdyje neišduos veikia ant g
Peter Kenutis
Ant lesiu atsitrauk* 81 89, ia’gi užmo
teipgi spaudžia darbininkus geležine kaChicago, UI. kėta ui svetaine ir už peniundma piat- _
pei
ir tHitvfetf pitallstiszica ranka Ir kas-kart eina dar Lakota Hotel
kių prakalbų, ir visos praėjo tūla parapijom} dalis. Kaip kito priešingo nusprendimo už ne- ganų,
ga. Pasiuncsiame 820.66.
Aukos surinktos per drg. Joną Žvin
be jokių obtrukcijų. Jeigu didelis skaitlius pasitrauku paklausymą šio uždraudimo bau žmogaus dYganizmo.
Vai- bininku padėjimas blogyn. Užtai pla Pajieszkau savo draugo Felikso Pral- galą:
A. Marcinkus ir J. Vanagu po
gauskio, Kauno gub., Telszlu pavieto;
tesniam
nurodymui
tu
nedorybių
priesiųjų,
tikrai
sužinoti
gali

sme pagal teismo paliepimą.
etas pripildys arterijas, geru, žaseziu ir kaip nuo to iszsiliuosuoU yra api* 4 metai kaip Amerikoje, pirmiau 81.00; V. Anckis 50c; P. Bareikas, P.
man kurio kalba nepatinka,
K u para*. K. Žibutia po 25c; J. Pad ve ne
tai aš bandau nurodyti klai ma, vienog matyt kad prie Šerifas minėto apskričio privalo grynu ir sveiku krauju. szito* prakalbo* parengto*, ant kuriu gyveno East P regai, N. J. Jis pat* ar kis 10c. Viso 83.35.
šį
išpildyti
ir
sugrąžinti
savo
laike
Viso labo sykiu puisiunezia 824 01.
ka* kitas teiksis duoti žinia adresu:
Gaunamas aptiekose, arba viza* nuolankiai k-vieczia.
das per laikraštį. Bet aš pa kunigo liko užtektina paraVietinio Lietuviu Rev. Szelp. Komite
Jonas Vlturi* •
ir
tiesos
formoje.
Komitetą*.
sakysiu kuomi ‘nusikaltau, pijonų dalis, jeigu lig šioliai Liudininkas, Charles W. Vail, pas patį fabrikantą Juozapą
3261 8. Halsted st.
Chicago, Dl. to kasteriu*
V. Czernaueku.
Antras Maskarade e Balius.
Aš, norėdamas surasti vieną jis gali ten užsilaikyti.
Pajieszkau apsivedimui gražio* lietu Aukos Sergancziam nasztininkaL
raštininkas minėto sūdo ir pečėtis, Trinerį, 799 S. Ashland av.,
fieranton, Pa. Dr-ste Joakimo Lele
Pasitraukusioji nuo kun. togi Chicagoje, 19 dieną Lapkričio Chicago, III.
vaite* nuo 18 Iki 22 metu senumo; a*z
žmogų, užėjau į tūlą užeina
Isz S pringfield, III. V. Czernauskas
velio, parengė puiku balių 28 d. lapkrituriu 23 melus. V išliek kokio tikėjimo 81.00; J. Martinaviczius, J. KlembaucSteponavičiaus
parapijonų
ežio
(Nov.)
1906
(prieš*
Padekavones
mėnesio,
1906
metuose.
mą vietą, ir radau ten ginčą,
kas,
M. Klembauckiene. A. Klembaucne* ta* pnvatiszka* dalykas. Turiu už
Diena) ant Mušte sales, L*kawan* avė.
(Parašas) Charles W. Vail.
sidėję* saliuna Ir bizni* labai gerai eina. ku. J. Kriszcztunaa. Juozas Dzieniua,
arba barnį vieno sąnario S. dalis turi savo rankose CharLaimingas ir dėkingas. Muzikantai bu* tikri francusai, net i*z Norėdamos dasižinoti daugiau, atsi* J. žvingila, P. Khtkevicziene, J. Grigaleviczius po 50c: P. Klembauckas, J.
Paryžiau*, kurie grajys viiokiu* szoL. A., su sąnariu socijalistų. terį ir konstituciją, bet kaip
Charteris yra tai galybė,
Martinaviczius, T. Kriszczlunaitis, M.
kiu*. Užtai kviecziame visns cziooaiti- ezaukti ant adreso:
O
dabar
aš,
Jouas
Lazaras,
viršui
minėjom,
pasilikusioji
Ginčas ėjo apie „šulą Žaga
Gavienaitis, K. Lagūnas, J. Marijonaitiesa (prova arba įstatas) duo
A. J. Bakshar
niua ir aplinkinius lietuvius ant to pui
Kendall, Mont. tis po 25c; J. Adomaitis 20c; K. Sziszkurą”. Socijalistas rėkė, kad dalis, to nereikalauja. (I- dantis tiesą turintiems jį da negaliu užtylėt ueapekelbęs, kaus baliaus atsilankyti ir draugtszkai P. O. Boz 2
tis, N. fiziškutis po 10c. Viso 87.40.
kad
mane
išgydė
nuo
ligos,
dant
lengviau
suprasti
apie
pasilinkmintl.
Inženga vyram* 25c.
Pajieezkzu savo draugo VladislovaLavisi niekai, organizacijos nie
ryti tą viską ant ko jis yra
pinsko, Kauno gub., 3 metus gyveno
kai, visi laikraščiai Europos ką čia eina kalba, pasitrau išimtas. Apveizdos Dievo Pa kuri per ilgą laiką nuolatos moterim* ir merginoms dvkal.
Komitetas.
Silvertone, Anglijoje. Jis pats ar ka*
ir Amerikos tik šiukšlės, tik kusius nuo kunigo, pavadin rapijos Charteris davė tiesą kankino ir nors daugybę Vieezas eusiriukimas ir prakal kita* teik *i* duoti žinia adresu:
Ch. Krestin
Anavai Statoomt si the ,
,,Nauja Gadynė” ir „šulas sime Charterine partija, o tverti parapiją, valdyti ją ir daktarų perleidau, vis buvo
bos.
745 N. Matn et.
Mostelio, Mas*.
be
pasekmės
ir
sveikatos
ne

likusius
prie
kunigo,
kuni

BANKERS
SURETY COMPANY
Su Louls, Mo. Vietine L. S. P. A.
Žagaras” geri S. L. A. sąna
naudotiesi iš jos pelno, kątuBusiu
dideliai
dėkingu
tam
Isz
Brockof
Cieveland
in the State of Ohio, on the Siti
kuopa
parengė
vie*xa
susirinkimą
su
rys, įsikarščiavęs, pasakė: ,,o gine partija.) Charterinė rintiejie jį ir darė. Vienok sugražino, o vartojant vi prakalbomis, dainomis ir dekliamacljo- ton’o lietuviu, kuri* suteiks man adre** day of December, 1905, mede to the In
surance Superlntendent ef the State
jūsų Žagaras tai šnipas, gir partija, remdamosi ant ga vyskupas gavo tiesą uždrausti sokius patentuotus vaistus— mis ant 25 d. lapkriesio, (Nov.) 1906 m. dr-ste* szv. Roko virszininku, beje, pre
of Illinois, pursuant to law.
zidento arba sekretoriaus, pa* kuriuo*
vyniis
ir
balzamą
dar
labiaus
Harugary
salėjo,
kampas
10
ir
Carr
gai

lybės
Charterio,
reprezentuo

di, žiūrėk, visas musų organi
jiems tuom chaęteriu naudo,
Capital.
viu. Prasidės 1 vaL po pietų. . Prakal turiu svarbu reikale.
zacijas išjuokia t,Kovoj”. ja ,,Apveizdos Dievo” para tis. Jokiai korporacijai nie nusilpino, kuris tinka ge bos bus trijose kalbose; angį Įsakai, ruAmoaat of Capital Stock paid np i* cash
V. 8. Jokubynas
.... 3500000.00
Roekford, UI.
Aš, pažindamas abu gerai, piją ir parapijos naudai ren kas negali uždrausti naudotis daus mulams kojas" mazgot, siszkat ir' lietuvlszkai. Todėl užkvieIncome.
cziame visus lietuvius ir lietuvaites*
Tremiami received dūrins tbe year 153 426.71
įkišau savo triskatikį, už gia balius, piknikus, fairus, iš savo charterio tiesų tol, kol negu žmogų gydyt.
vietinius ir isz aplinkos ant to vieninte
Interait aed aivldendt
....
24.407.08
Bet
po
visų
perleistų
karšir
surinktąjį
pelną
pasilaiko
tardamas už p. Žagarą, kad
Padekavone visuomenei.
Profili fren sala or matarily of ledger
lio darbininku susirinkimo atsilankyti
tų tiesų neperžengs.
,
aioeti over book raluo
....
1 073.23
tuvių, suspaustas sopulių li ir pasiklausyti gražiu prakalba
Dekavoju varde lietuviu Beno visuo Amoazt rooeived from all other aoaraei 2.900 38
jo šnipu negalima vadinti, sau, o kunigui ir bažnyčiai
Apveizdos Dievo parapijo
menei ui atsilankysi ant koncerto 18 d.
Komitetas.
8180.807 JB
Totai Income
nes juomi nėra, greičiau tra iš to nieko neskiria. Toks nai darė tik tiek, kiek jiems gos, iš tikro kurią dastojau
lapkriesio, 1906 a. teipgi ssirdingai
Eipendltures.
per
savo
jaunystės
išdykumą
Charterinių
pasielgimas,
ku

nu, nes iš lietuvių minta ir
acziu ssv. Jurgio parap. chorui ir vedė
charteris leido, vienok su.
112.711.73
Louei paid durias the year
....
jui, vargamistrai, teipgi ir tautiecsiui InveetigatloB and adjustmoat of
Pajleszkolimal.
juos išjuokia, siųsdamas ant nigo ir vyskupo akies, stačiai das uždraudė jiems nau nuo tokio laukinio paprati
4 428.86
dainas
....
A. Bijanskui ui leidimą save suno ir
mo, kurį nuo piemenų išmo Pajieezkzu savo draugu, Vincento Žla.
81.793.47
,,Marso” ir pasakiau, kad išrodė skriaudimu arba apvo dotis
dukters ant kone erto, kurie papuosse kon CoarnUsion or brokerige ■
charterio tiesomis.
Salarli*. feei and all otha-chargai
Antano Bidziaus,-Stepono Dzntos Ir
certą ir atliko artistlszka darbe. Teip of offtcars, derki, agenti and employe* 40.774 28
jam laikas paaiškinti savo gimu bažnyčios, ir kad par- Ant kokio sūdąs pamato pa kau daryt. Tad visai be blo,
drzuges Onos Jzsulytes. Visi Kauno
....
4J3K*
maž
ko
nesu
varpojau,
bet
ša

gi szirdinga aczlu lietuviams kurie atsi Benti paid daria* the year
gub., Ssieuliu p*v., Žagarės parapijos.
„feljetoną”. Tai ir viskas. skutinėee dienose charterinė siremdamas jiems uždraudė,
All other taxaa, lloeneei and Iniarzac*
lankė ant minėto koncerto ir paaukavo depertmeatfeei
....
•—»•••
lę to skausmas galvos su Ji* patys ar kas kitas teiksis duoti žinia keletą centu, matydami musu artlztizz- Amount of all other eipenditures
Šulą socijalistų paėmė bai tija parengė faitą ant para
20.421.16
sunku suprasti, nes męs sude1 svaigimu kaip ir sunkumas adresu:
ka musiksliszka moksle, pirma karta
Tot ii eipendltarei
mė, kad aš nesugadyčiau jų pijos naudos ir ten pradėjo nebuvome. Vienok manome
Joseph Žiebi*
atsliymejancsiui Amerikoje; mes ir ge
Ledger Aseets.
prakalbų.
Net detektyvą rinkti dešimtukus, tai Chica- kad uždraudimo pamatu bus1 ant krutinės su >kriapliavi- P.O. Box 4006 Johannesburg, Transvaal rai pasipelnome. Auku ant revoliuci
Mortgage loani on teal Mtata
8o. Afnca.*
1 mu ir vai
jauti skausmai
26 875.00
nusisamdę, ko dar čia nieka gos Katalikiškas Vyskupas šitas:
jos surinko 81.45 per pirma lietuviuką Loasi on oollateral seearity
436 217.81
Book valse of bondi and įtoeks
po visą ku
ir sąnarius ne Pajieszkau savo draugo, Jono Rlsz. koncerte po vadovyste Kaz. J. Filipavt- Caih
da nebuvo. Aš kuo ramiau kreipėsi į sūdą, reikalauda
76O49M
on
hand
and
in
bauk
....
Męs jau pernai rašėme, kad' išpasakytai ^kankino, o abel- klaus, Kauno gub., Telszlu pavieto Al. cslaus. Su guodone Direktorius Bono Bllli reonlvabU
4.203.12
siai išklausiau * prakalbų, mas uždraudimo laikyti fairą
giedžiu parapijos. Jis pats ar kaa kitas
Kas. J. Fili pav i ežia
1 485.16
Other ledger Mieti
....
Chicagos
katalikiškas
vysku

nas nusiĮpilsimas teip buvo teiksi* duoti žinia adresu:
3204 Auburn avė.
Chicago. III.
tik jų viens tvarkadarys, charteriniai partijai. Iš vy
FBO 231.63
Totai Ledger AsMti
pas turi vieną charterį ant vi mane paki
Konstantina* Norelkis
, kad net prie
Padekavone.
Non-Ledger Assets.
lakstydamas po svetainę, er skupo pusės stojo advokatas
P. O. Boz 129
Naehua, N. H*
sos
dijecezijos,
ar
toje
diece

....
5 216.97
Ssirdingal aczlu K. J. Filipavicsini latereit accrued
darbo
netikau,
per
tai
ne
tik
Cavette,
o
iš
charterinės
par

zino žmonės.
Other
non-ledger
įlieti
....
1000000
Pajieszkau savo dėdės Jono Budrai, už puiku koncertą, kuris atsibuvo 18 d.
zijoje
butų
viena
parapija,
GroM
Presa-i
in
courie
of
colleotion
44
279.12
pats
savęs
nekenčiau,
bet
net
ožio, Kauno gub., Raseinių pav., Keinio lapkriezio, 1906, ant kurio buvo pareng
P. Žagaras teisinasi, buk tijos advokatas Elliott Po šimtas ar tūkstantis parapijų,
Manefkiu eodžiaus. 10 metu ta su didžiausiu iszkilmingdmu ir augssnorėjęs rimtos kritikos. Ar ilgų debatavimų ir diskusijų, jo charteris yra vienas ant sau galą misHnatr pasidaryt. voloeties,
Dednct Aiiiett not AdmittetL
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno Phila- tu muzikzliszku mokslu, nės dar Ame
vyskupas
gavo-viršų
anteharDepreciaUoo from book ralue of real
jam nepakako to rimtumo,
delphia, Pa. Jis pat* ar kas kitas teik, rikoj nebuvo ant minėto koncerto, buvo
13 818.81
eitate, bond* au<l ilocln
....
visų. Taigi jis turi monopolį
Pi*mlum« in cotirot of oollectlon
sis duoti žinia adresu:
mellodljos visokiu operų, solu ir dainų, Groaa
kada plyšo Centr. Rev. Šelp. terinės partijos. Sūdąs davė ant katalikiškų parapijų savo
13.(61.90
wrltt«n
piior
to
Oot.
1,1903
....
Frank Gužaitis
teipgi buvo choras parapijos Szv. Jurgio Oib.r nnadmlttad aMeta
1 423.16
3015 Mary st
8. 8. Piltsburg, Pakomitetas? Gal dar butų ne vyskupui “injunetion” prie dijecezijoje, ir tokiu budu
su giemsmems, teipgi atsižymėjo kuoOŠ 8M.27
Totai šais
charterinę
partiją
už

Pajieeskau savo pusbrolio Juozapo geriausiai, nes matyti kad lietuviszka
pasiliovus kritika, jeigu laik
*6509 n.45
Totai Admitted AneU
negali gimti nauji charteriai
Zimonto. Penki metai kaip Ameriko energija pradeda gyvucti Chicagoje.
JLlabili ties.
raščiai nebūtų liovę talpinti. drausdamas charterinei par to paties siekio, to paties cha
je. Paeina les Kaimelio kaimo, Kidu
Su guodone K. Kaluli*.
Netaraount of unpald}ombi
....
41.410 n
Ar p. Žagarai norėjo tą at- tijai laikyti fairus, piknikus, rakterio ir konkuruoti su se
lių gm., Naumlesczlo pav., Suvalkų g.
Totai Įpoarned premiumi
....
79 286 81
Commii* los and brokeraga
....
70JS04—>
Jie pate ar kaa kitas teikeis duoti tinę
naujint? Tą iš dalies jau ir balius ir mitingus vardan Ap nu vyskupo chartėriu. Jeigu
Ali other įlabihtlei
....
edreeu:
veizdos
Dievo
Parapijos.
padarė, bet kokia nauda iš
Elzbieta Poceviezle
*127 837*1
Totai llabllltlei.
4430 Hermllege zve.
Chicago, Iii.
Štai sūdo išduotas uždrau Apveiznoe Dievo Parapija sa
MiRcellaneous.
to?
vo
charterin
nebūtų
įbrukusi
Totai Tremtam rooeived darias th»
dimas (injunetion):
Pajieszkau Alenos Jaudlcziutee, Kau
year in IIIIoom
žodžių “Romos Katalikų”, o
Ponas Žagaras, savo išvano gub., Raseinių pav, 11 menesiu at
Totai loim incarrod dorins the
year in IlilnoU
I 1.S28 08
tiktai ‘ ‘Apveizdos Dievo PaUždraudimas.
10 d. lapkriezio, 1906 m. pasimirė 8ogal gyveno Philadelphia, Pa, paskui 1mdžiojimuose, randa nereiks.
Žmonės Valstijos rapija”gal vyskupas nebutgayažiavoX!hlcagon. Ji pati ar kas kitas teras Idsreleyiczia, paėjo iszKaono <ub ,
G«e. H. OltMltd.
!•
•
i
j
,
Valstija Ilinoi* )
llllga prieglaudos kollODlją, Apskrityje Cook f ®®
J*. ’IT. Burttt. Stcntar^,
Z Illinois.
talkais duoti žinia adresu:
Ra*eiaia pavieto Kviedainia parapijos.
vęs tiesos jos veikimo stabdy
8ab»cribed and *wurn u* b*fore me thii 13th
J. T.
Tapo
palaidotas
18
d.
lapkriezio
ant
ir sako, buk ne laikas apie Ypatoms: Mikui Jurgaičiui, Fo ti, bet kada įbruko žodžius
1826 Pęarl st
; Phil»d*lphla, Pa, We*tville« parapijos kapiniu.

Nauji Rasztai

Draugysčių Reikalai,

0FF1C1AL PUBLICATION

m

C. C. Loim. Blarj i’“*“*

II

PADĖKAVONES DIENOS

Laivu Kalendorius

(THANKSGIVING DAY)

PARDAVIMAS IR DOVANOS PIS

KLEIN BROS

GYVAS KALAKUTAS DYKAI!

Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkor-tės 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.

GRAŽI SKRYBEI

Nuo šiądien sulyg PADEKAVONES DIENOS duodame D^kAI
prie kožno pirkinio vyriškų drabužių nuo $10 ir augščiau, didelį riebų gy
vą KALAKUTĄ ŽASI, SKRYBĖLĖ, PARASONA, 2 'butelitf V YNO;
arba i butelį RUGINES ARIELKOS.
. fJ H

*e
M

Prie moteriškų drabužii) duodam: PARASONUS ŠILKINES PIRŠTINES, KALNIERIUS,
SKEPEČIUKES ir tt.

Pertas

LAIVO VARDAS

Geriausi drabužiai ir žemiausios prekes. Musų lietuviški pardavėjai:
A. Szilingis, No. 14; P. Ostrowskis, No. 101; J. Bajorinas, No. 78;
S. Katauskutė, No. 15 ir keletas kitų.
musu

subatos vakarais.

Storas būna atdaras panedelio, ketvergo ir

Padėkavojimo dienos pardavimas Vyrišku drabužiu dep’te.

Padėkavojimo dienos pardavimas Moterišku drabužiu dep’te

$10 Vyrų Siūtai ir Overkotai po $7.50

$12 Moterį) Kotai po $7.98

Vyru žieminiai tintai, vilnoni eaasimere*, ch»viot ir
kitu vilnoniu audimu. pu»iutl ir pamušti gra- *7 RA
žiui, iki 44dydžio, dabar po.................... ..........
Overkotai pasiūti U ovfordlniu chevtotu. mėlyna ir
juodu gelirmbiu, citra ilgio, garotai* aksomo apikaklėta*.
pamušti drutn atloainin pamušalu, visokiu
<7 Rf)
dydžiu iki 44, paprasta prekė*10, dabar.............v*

Dirbti ii gryno vilnų keney ir gražiu mehon griutnbiu. gražiai apsiuvinėtai* pnėiai* tu pyne, nauja*, hekalntarini* Myliu*, apsiuvinėti aksomu. M coliu
r 7 no
ilgio, rrgnilarilka prekė *18, dabar po.............. ..9*»v0

$15 Vyrų Siūtai ir Overkotai po $10

Padirbti ii labai puikiu vilnų, importuotu keney,
pačiai, užpakalis ir pryšakyt apsiuvinėti su kasotasis,
kalaierius apsiuvinėta* su aksomine Ir šilkine ė tn 1C
pyni, paprasta prekė |!6 00, dabar tik......... • IU i I 0

Siutai naujo* ir gražios mados, visokiu purvu, juodu
ir mėlt nu gelumbių, vieno* ar dubeltavon krūtinė*, ran
komis dirbti nėšiai, kainieriai ir guzika skylė*. Clf)
tikra prekė tla, per šita išpardavimu tiktai po.........
Overkotai visokia ilgiu, dirbti iš ėynta vilnų ozlordo
ir juodu vicuuu, tiesa sakant, gali gauti kokio darbo ir
raudos tik nori, pamušti gerinusia itališku »udi- ClA
m u arba atlosiniaj* audimais, prekė 815. dabar po. v* V

$16 Moterų Kotai po $10.75

$20.00 Moteriški Kotai už $15.00

’S

Padirbti M labai puikto* gelumbe* pagal naujausia
Siu metu mada tu šilkiniai* pamušalai*
6|£ fili
piluo ilgumo, verti *30 00 tik uš..................
*IOiUU

Geriausi Vyrų Siūtai ir Overkotei.
Siutai padirbti iš geriausia amerikoniniu ir impor
tuotu vitaoaiu audimu, visi rauku darbo, lygus gerinu
siems kostumierižko darbo siutams, paprastu ar gražiu
paryta lygus bile vienam *13.50 siutui Cnieagoje. CįR
paprasta pardavimo prekė............................................ splsž
Overkotai, geriausi overkotai, dirbti iš parinktiniautiu gelumbių, viena, melton ir ksrsuy. labai gražio* 14veizdos. lygus kiekvienam *35 kostnmieriško darbo CfR
•verkotui, visokiu dydžio iki 44, dabar tiktai po—vt*».
Vaiku Siutai ir Overkatai Mriausiam sasiriakiM.
Copyright 1906

Iszgydau in 5 dienas

'

■>

Isagydso cslmtaal

.

MOTERIŠKOS LIGOS.
Patinimus gimdo vės, skau
dėjimus pečių, baltligę, išgy
dau sulyg mano metodo* sutai
sytų vaistų.
UŽNDODYJIMA KRADJO
ir uodos ligas, paveizdan : išbė
rimus, skaudulius, plaukų duriinkimus ir tt.
AŠ IŠGYDAU ANT VISADOS.
*p»eialist*s moterų
KALBU LIETJV.8ZKAL
'"

Serganti ejie dusuliu, bonchitis arba džiova galutinai išgydau mano naujausieji metodą

PRIVATIŠKAS VYRO
LJGAS.
Aš išgydysiu jus greitai, ant
visados ir didžiausioj paslaptyj.
PATARMES DOVANA*. -

BM. K. k ŽIWS,

247 W. Matfison str i kampo Saugomos str.

Visi siutai yra naujausiu šiotnetlnlu styliu Ir geriaui materijos. Pas mus visada gausite moteriškų* stnnemielame itotv Chk-agoje. Musu Uore galite gauti
teipgi geriausiu gelumbių visokiem* moteriškiems sintams ir ove rkocatu*.

d

jfc

~

1

o“c“LJ

(L y. pagzdiatų gyrių). B* jokių poririių irta skaudijimų.
Kgydzu kiekvieną vyrą sergantį Varicocele, Stryklurz, užkrečiančius kraujo
užnuodyjimus, nusilpėjimą nervų, Hydrodėle arba vyrų lytiškas liga*.
Tokias garsias ofertas veikiam dėl visų tų, kurie išdavė savo pinigu* išaigydymui be pasekmės, išimant tai, vardan parodyti 'Visiems tiems, kurie gydomi
buvo nuo keliolikos visokių dakratų be pasekmės, jog aš. turiu vienintelį būdą, su
kurio pagelba ant viiados Jus išgytu.
z .
Ne mokėkite ūž aeišgydymą tiktai už išgydymą.
Skaudulius skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai užsisenėjusias, galutinai išgydau.
PLAUČIAI.

18.00 Kailiniai Šalikai $5.00
Lobai dideli ir minkšti šalikai, dirbti U geriausiu
kailiu, rudos Ir juodo* purvo*. su didelėmis
f£ Af)
uodegotai*, varu 1K.00 dabar tiktai po......... ....$v ■ U U

C H I C A G 0 J E.

Priėmimo vs'andos: KooS vai. ryte iki 8 vai. vakaro. Nedaliomis, ano* vai. ryto iki 4 po plota.

Szkutas tepa
Kriaiicziai
3426 So.Balsted st, Chicago,111.

4

C L O T H 1 NG

Stareoskopaa arba Teleskopas yra tai
Metals* su padidinaneziais stiklais, per
ria kad žiūrai ant abrozelio, abrozelia
i irsta in natūraiiszka paveiksią, kui ne matai czlelas grupe* žmonių, trioi ir tt. teip kaip juos matytumei gyi, kur nors beveikianeziu* savo darba.
j s tarime ant pardavimo paveikslus
Jėzau* gyvenimo nno Jo gimimo iki
. _;i užžengimo. Paveikslai parodo
lūžaus gyvenimą kaip Ji* gimė,
a*iFatažnyesioje daktaras mokino, kaip
(Ji žydai kankino, kryževojo, kaip ji* ke
ltai isz grabo, kaip ženge dangun, bažnyežios ir rūmai Betlojau*, Jeružoliaus
Ir kitu garsiu vietų. Per Teleskopą žiū
rint matai viską taip naturaliszksi, kaip
kad būtumei toje paezioje vietoj* ir
viską matytumei.' Teleskopas su 35 pa
veikslai* kaaztuoja $2.00. Priėluntimo kasztus mes apmokame. Nusipirk
viena Teleskopą ra 25 paveikslais, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip
kad ka kita pirktumėt už 150.00.
Pinigus prikask fe par Money Ordery
ar registruotoje gremžtoje adresuoda-

S

bENTS FURNISHING

3246 3248 S. Halsted St kamp. 33rd

GYVĄ

Kalaknta
DYKAI!

suvalkiečiu kslba.Pru*a Lietuva)* pagal Pra
šą Uetavia kalba. Dzūkijoj pagal dzūko kalba
*““ “---------- -------- “--------- *— te g ui no-

Apdarytas

- 41.50
woo

apysakėlės »g-

Station 60

Chicago, 111.

Mes turime daugybe ir sviotiazku pa.
veikalu gražiu trobesiu, daržu, ramu,
miestu, bažnycziu Europos ir Amerikos
ir visokiu kosmisaku paveikslėliu. Ka-

lėlius gali gauti pas mus ui 9100, o te
leskopas viena* yra geras aut visokiu

'07 Lietuviško* Psaakoa Yvalrioe. Dalia I. Su
rinko Dr. J. Ba*ana»iilt»*. Ohicago, I1L, 1908
a. posL MK Čia telpa 141 labai gražia. jtw-

White Star
Hamburg American

Boston Mass.
New York

Gruodžio
Sausio
Gruodžio
..
..
M
..

North German Lloyd
White Star
Hamburg-American

White Star
Cunard

Baltimore
New York

Montreal Que.
Baltimore Md.

Canadian Pacific R.

Montreal, Que.

Cunard
Red Star
North German Lloyd
American

NewYork
New York

»•

M

Philadelphia Pa.

M

Cunard
North German Lloyd

Boston Mass.
New York

Red Star
Hamburg American
Canadian Pacific

St. John N. B.

Cunard
North German Lloyd
White Star
American
Red Star
North German Lloyd
American
Whita Star
American
Hamburg American

North German Lloyd
Cunard " '
Red Star
American
Hamburg American
American Line
Cunard
Red Star
American
Red Star
North German Lloyd

6
5
23
*3
28
1®
1®

24

12
22
18
1
10
Gruodžio 8
.,
28
Gruodžio c
„
1
,,
16
Gruodžio 15
„
12
..
27
„
24
Gruodžio 12
25
15
Grodžio -4
Sausio
8
„
2
Grodžio 13
Sausio
5
Gruodžio 9
22
„
24
Lapkričio 24
„
31
Grodžio 15
Lapkričio 23
Grodžio 21
?
„
21
15
Gruodžio 1
..
5
„ ■ 1
29
Gruodžio 1
..
8
„
H
..
H
19
Lapkričio 24
Grodžio 15
8
Gruodžio 29
5
•
3
M
7
„
18
G rodžio
„
,,
Grodžio

New York
Boston Mass.

Dominion
North German Lloyd

New York '
New York
Philadelphia Pa.

Baltimore Md.
New York
Philadelphia Pa.
New York

New York

Philadelphia Pa.
New York

4 30 vak.
10 ryto
10 ryto
10 „
10
2 vakaro
8
ryto
12 diena
2 vakaro
4.30„
8 ryto
6 vakaro
12 diena
2vakaro
2 vak aro
10 ryto
3 vakaro
8 ryto
2 diena
2 vakaro
10 ryto
10 „
2 vakaro
5
ryto
2 vakaro
9 ryto
10 ryto
7 ryto
2 diena
11.20,,
7 lyto
11.20dien
2 diena
10 ryto
10 „
10 „
•10 „
10 „
10 „
2 vakaro
9.30 ryto
10 ,,
8 ryto
9 ..
4 ..
5 „
9.30/)
10 „
5 ryto
8 vakaro
9 vakaro
5 ryto
0.30,,
2 diena
7 30 ryto
10 „
8.30,,
10 „

KALAKUTĄ DYKĄ^
„LIETUVOS ŪKININKAS“

111-

,

Į,,

IDarbininku Kalendorius

Lietuviu Demokrato Partijos Lai krau
tis sklriamss Lietuvos darbo žmonėms. ,
Užeina do kartu* per savaite isz VU
niaus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingo* žinia* iss viso*
Lietavu* Ir kita knszta svieto. Lietuvoj
meta preke $1.80; Amerikoje $2.50
Kam yra miela prhrimta ssalis tavyneLietuva, tai užsimzykit minėtąjį ĮeikratzU, o žinosi* kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laiko. Vienas num.
ant pamatymo 5 centai. Adresai:

te-

9
10
10
10
11
1?
7
14
7
9
7
7
7
10
14
10
6
6
8
8
10
9
14
9
7
7
7
8
10
8
9
9
9
13
7
9
8
9
9
14
7
9
7
7
14
14
14
14
9
Y
8
10
7
8
8
9
8
10

3S.65
37.80
37.80
38.15
38.15
36.65
41.80
87.80
41.80
37.80
41.80
41.80
43.80
36.65
36.65
38.J5
37.90
37.90
41.80
39.80
38.15
36.65
36.65
36.30
44.15
44.15
44.15
39.80
37.80
36.65
36.65
36.65
43.80
38.15
43.80
36 65
32.80
39.80
39.80
36.65
43.80
36.65
43 80
43.80
37>80
37.80
37.80
36.65
36.30
39.80
43.80
43.80
41.80
30.80
36 65
39.80
38.15

36.70
37.85
38.30
38.20
36.70
41.95
37.95
41.95
37.95
41.95
41.95
43.95
36.70
36 70
38.30
37.95
37.95
41.95
39.95
38.30
36.70
36.70
36.45
44.20
44.20
44.30
39.95
37.95
36.70
36.70
36.70
43.95
3120
43.95
36.70
39 95
39.95
39.95
36.70
43.95
36.70
43.95
43 95
37.95
37.95
37.95
36.70
36.45
39 95
43.95
37.95
43.95
41.95
39.95
36.70
39.95
38.20

Žemiau paro-

Chicagos į New Yorkų.................................. 816.00
' ' „ Bostonų.............................. *.*..816,00
l
„ Philadelphią....... . .................815.50
„ Baltimorų....................................$15.00
„ Montreal................ . .................... $15.00
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 •• Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.

Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei 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 gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink;
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur uerasi kaip pas:

kad saufotusi vežtju apgaviku.

..................

Velniu, surinkto* D-ro J. -Basanavičiaus. 47C
pusią p , Chicago. DL 1W* ta. Šioje knygoje
telpa keli šimtai gražia pasaka: apie roja
(d*ng«)n ėyHia, pekla; apte giltine, msr*.

ižptaukimo

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

Knyga Katalicgas,

: AtativeiktaiasM;
Gatves vaikai; —

Valanda

kine

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

Sekdami musę paprotį nuo pat uždėji
mo musę krautuvės, pridėsime dykai
gyvą kalakutą prie kiekvieno pirkinio
vertės 110 ir augščiau nuo 21 iki SS Lap
kričio.

Ar keti pirkti azl rud*ni aiuta ar ov*rkoti? Jeigu t*ip. tai pirą* ėjimo ant
State »t. ar kitur viduryj miesto, ateik,
p** mus pažiūrėti mūra audimų, kuriu
turime kelia azimtu* ant patiri n kimo;
visi naujausios mados.
Musu siūti drabužiai stovi labai gerai
Turėdami dvi didžiausias krautuves,
ir pagal naujausia mada. Jeigu Jum*
nuo seniai naudojam lesi proga, kad panepatiks musu sinti drabužiai, tai galite
dėkavoti visiems, kurie savo parama pri
sugražinti, o mes atiduosim pinigus.
sidėjo prie praplatinimo musų krautuvės
Siutai nuo $20.00 iki $35.00
teip. kad męs įstengėme atidaryti antrą
Overkotai nuo $20.00 iki $35.00 i
didelį drapanų Storą ant kampo Halsted
Kelne* nno $5.00 iki $10.00.
i ir 33-ėios ulyčių, kur užprašome visus
Nepamirszkite adreso:
atsilankyti.
%
SZKUTAS ir LEPA
3426 So. Halsted bl
Kaip ligiiol.^teip ir ant tolesnio laiko
Prieezai* Freibeit Turner sale.
laikysime tik visųgeriausį tavorą
miausias prekes — duodami pirkėjams
Dr. Chas. Z. Urntch
tik geriausias drapanas, apauluvus, skryLietuvis.
Akiu ligų Specialistas-Optikas.
K>1*n,er,j°s ’a'orus irt.t.
Pasekmingai gydo akiu ligas, atgrisk
Atsilankykite musų krautuvėje tarpebia nuo apakimo, atitaiso žvairas akis,
prirenka akinius silpnoms akims, pra- 24 ir 29 Lapkričio ir gaukite gyvą kala
szalina galvos skaudedejimus. Kasdien kutą už dyką. Iš priežasties dabartinio
ir nedelioms nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro
arba raszyk 43—45 La Šalie st. Chicago. supirkimo tavorų stačiai nuo fabrikantų,
galime suteikti Jums ypatingai pigias
prekes ant oferkotų ir kitokių drapanų
ir apart to dar duoti
šiedu

Diena lipiau-

Kompanijos vardas

Viri parodytos prekė* yra už vandenį ir Prašų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Gaukite Didelį
KALAKUTĄ.

arba
* av ei Irstai iss Jėzau* Gyvenimo,

ARABIC..........
AMERICA___
BLUECHER..
RARBAROSSA
BREMEN
BRANDENBVRG
BALTIC..
BATAVIA
CELTIC..
CYMRIC..
CARMANIA
CARONIA .
CAMPANIA
DOMINION
CASSBL...
CEHEMNITH.....................
E M PRESS OF IRELAND..
EMPRESS OF BRITAIN...
ETRURIA............................
FINLAND............. . .............
FRIEDRICH d. GRO6SE..
HAVERFORD.....................
HANOVER......... .................
IVERNIA..............................
KRONPRINZ W1LHELM.
KAI8ERWIL. d. GROS8E.
KAISER VVILHELM H....
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VICTORIA
LAKE MATIBONA ......
LAKECHAMPLAIN..........
LAKE ERIE.........................
LUCANIA ............... ..........
MAIN........................ .............
MAJESTIC........................
MERION..............................
MAN1TOU................... .
MARQUETTE.............
MENAMIN1E.......................
NECKAR..............................
NF.W YORK .......................
NORDLAND.........................
OCEANIC................. ............
PHILADELPHIA...............
PENNSYLVANIA .............
PATRICIA............... .........
PRETORIA...................... .
RHEIN............................ .
SAXONIA ............................
SEMLAND ...........................
SAINT LOUIS.....................
SRAF VALDERSEE..........
ST. PANE.........................
UMBRIA.............................
VADERLANI).....................
WESTERLAND...................
ZEELAND ............................
YORK..................................

U

Mielas Tautieti! Kada Tamista sam
dai karieta ant veselijos, tai telpgi apši
lo i si y k kur važiuosi ant fotografijų.
Jeigu Tamista nori važiuoti pas Joną
Rashinaka, savo tautieti, tai nesiduok
vežėjui perkalbėti nevažiuoti pas J. Ra
ski neką. Je'gu vežėjas sako, kad J. Ra
shinskio nėra namietearba kad perdaug
žmonių, tai jis meluoja ir nori Tamista
nuvežti pas koki svetimtauti, nuo kurio
jis gauna užmokėti. Daugumas svetimtaucslu fotograflstu moka vežėjams po
•1.00 uuo karietos, užtai vožėjai ir sin
glui žmones ten nuvežti. Bet Tomisto
nesiduok perkalbėti, o reikalauk vožėjo,
kad nuvežtu pas tautieti fotografista,
Jono Rashinska, kuris daro bizni teisin
gai, o ne pirkinėjo vežėjus. Kurie vožė
jai jo paprasto kytliu, tai tuos jis lau
kan isspraso, sakydamas, kad toki bisni
jie gali daryti su žydais, bet ne su tei
singu lietuviu. J. Rashi nekas yra geras
biznierius, kuris supranta savo darbe
atsakau estai ir jam nereikia jieszkott
kestamerių. Jis turi daug darbo ir ge
ru kostumeriu, kuriems sriuomi isztariu
uirdinga a esi u w Tikiu, kad mano tautiecziai mane visada parems, nes teisin
gumas ir geras darbas yra mano gvaran1907 cija. Su guodone

Puri, vinz 100. Preka^Amerikon 25
kapelkoa Ka* daugiau ii$a, gauna $3%

PASINAUDOKITE VISI
Mes numažinome prekes visu savo tavoru iki Kalėdų.
Kožnas perkantis Laikrodėly, Lenciugely, Žiedą, Szpilka, Auskarius ir kitokius aukso daiktus, apturės dovana.
F40 Motertizkas Žiedas. 14k su dailiais
Akmenėliais ir Deimantai*............ 410.00

dailiais Akumueilati ir Deimantai* 114.00
F43 Auksini* Žiede*. su Deimanto Akumanta................ ................................. K*0
F45 Aaktials žiedas, su puikia geriausio
Deimanto Akuta............ "..... ..S1S.00
F46 Moterisska. Žiedas. *u dailiom R*u
donom Akut. ir..........................
*a00
F4T Moterisska* Žiedas. Csisto Aukso, su
dailiais z Akmenėliai* apvestais patkisti Brilantals........................... MOS
F48 Deimantlue Szpilka. aeszk jlmal Ka
klarstiztej..................................... SS.00
F49 Kaklarstiztine Scpilkute. su perlu
vlrsani. auksiniais tapti lot* tsssodin
tai* mažtakati detmanteilal*. ...I
F50 Vyriukai lėk Žiedas, su Deimanto

F5J Lnketa* 14k. tinkanti* vyrai pr> kneiagvllo o aotmi ant iasiknbinimo
po kaklo. *u Insodiutu Deimanto.. .11
F33 Motertozka* Žiedą*, lėk, M 4 Aku
tėm............................................
F54 Moteriszka* Žiedas. 14k. labai tln
kantls nanriem.... ...................
I
F56 nelmantinls Gnztkatl*. tnsteuklmni
in Maraticinin Kratine
I Deimantli
in kratine

'Akutė

3213 So Morgan st.

r*Ut0' „Naąjoji !GadjUb»«
Vieaatinia darbininką ialknaclto Ltaangliškos kalbos
tavoj. Ja privalytame k vienam darbininku! skaityti. Preke in Amerika ant
Su ištarimą kiekvieno angliško žo
metu 4 rub. Adresas:’ "
džio lietuviškai kaipo tai: besit (bystje
„Naujoji Gadyne**
tveri*; eight (eit) aštuoni; eye (ai) aki
Jurgio Prospektas No. 39
ir tt 174 puslapių, su prisius tinsti. 25

turit pirkti pnesz ta
,,
pirkinio 110.00 verte* duodame 12.00 verte* dovana. Prie pii
ežio Ž20.00 pirkėjas gali iazsirinkti dovanu žiedą verte* t6.
•50.00 gali iszsinnkti dovanu nž •lO.OO. Duodame szias dovanas dėlto, kad
norime pabaranti savo bizny. VMi musu tavorat yra M ir 18 karatą Paauk
suotu visai nelaikome. Nors ir brangiau užmokėsi..............................
tai bus
ant viso amžiaus, o ka perkate nno žideliu kurie
tai nu
tinka ir pai
ja trumpam laike ir reikia

Nauja Knyga

be pagalbos mokintojaas, 24 puslapiai,
su prisiuntimu.
lOc
Pinigus
reik
siusti
„Money
Orderiu
Prlaiunak savo adrese Ir marke už 4c,
o aplaikys naudinga knyga dykai.
303 N. Mala st.

Brcokton, Mase.

3612 80. WOOD STREET

■■■

—. . . . . . .

EIKITE PAS DR. B M.fflOSS

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

SU SAVO NESVEIKUMAIS

Chicago Metai Clinic

o ii* jumi išgydys. Yra vienas ii* paaękirtnęiausią
d®
gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimo. li^vdo
HA
svaigimą, užima ir skaudėjimą galvos, prastą atnj1.,Qtb
negalėjimą suvienyti mįslių ant vieno dalykp, slinkt- ,
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, ftajuodavimą
paakių spuogus ir plėmas ant veido ir kūno, katarąsĮg^j^^^
nosies it gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkmęa V
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėpmą va*gvti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą Širdies,
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vuhnt^ skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
—- .
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yrą ženklu nervų silpnumo, inkstų
Hm kraujo užnuoovjimą,paslaptinga* liga, kaipo tai:iankerį, syfilį ir
irneri, nesveikumu* kvlam'ius nno patžagystė. jaunose dienoje, naktiniu*
kSirriZ7ubėgimu..ėklo^ nervišką numlpnfttoą.
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, *u*iMapinimą lovoje irteip tankų Slapinimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, putniktmą. kiauraj
kaltūną, rože, niežu*, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu
turi nors vieną iš viri paminėtų nesveikumų, tapuojaus kreipkis pas Dr.
B M Ros*, kuri* yra *peciiali«tu, jis tau duos teisinga ir gerą rodą. \ ra
te

NEGU

GYVENK VIENOJE IR ISZRANDAVOK ANTRA.

344 So. State St„ Chicago, III.

Už 82.700 iki 83.500 gali pirkti viena isz

50 Nauju Dviem Auksztais Namu.
Arti Western Electric Co., Sears Roebuck Co., Nationąj Melleable Castings
Co., Winslow Broliu ornamentalluku geležiniu darbu ir amerikiniu
spiraliszku dudu iszdirbiniu.

20.000 Darbininku Žmonių.

14ta Gatve ir 49ta Avemue.
■

Granto Žemtaskosios Bendrijos PodalyJ neužilgio pakils savo verteje. (Dovydu B. Lyman,

■

globėjas.. Willard T. Block, iždininku).

LsvICll

'to"°

$300 inmokesties.

Liekinys po 832.00 kas menesis, imant palaki drauge. Rando* 830.00
ant menesio; 5 ar 6 kambariai* triobi au aukaztu ir 7 pėdu ponamiu su iszlietais pamatai*. Georgljos pusztes spdabal; maudykla, Miltas ir szaltas
vanduo. Visokį pagerinimai intaisyti ir apmokėti.

I

DR. B. M. ROSS

‘HT

S^es parduodam* juos dabar po $45O£ir daugiau už Lot*
inmoketi, likusieji* $10.00 ku menuo.

$50.00

Penki centai nuvažiuoti in vidur! miesto.

1 Guodoti meras Knnigams rizdir
ibat- Kapas, Arnotas. Dalmatl_ , Albas, Stalas ir Wisus baž!k«8e
Karna**, AmerlkoaiMkaa,
įnytinlos parodas. Visokį darbą at
Weliawaa, Siarpaa, Jnoa-'
pliek* artistiukai ia laikątas, Knkardas, Zeak1eli«a*<
! Norėdamos guodotiuos Dr-tes,
Kepures ir dėl MarsKalkn,
i arba guododni Kunigai, kad Juda
parodas.
darbas butu priderančiai atliktas ir tuom susaslpd aawe tautstą, pasrsAMe JI tft“1

Guododnoms tautiszkom* ir bož-i
"nvtinems "draugystėms uždirba:-'

T. ANDRUSZEWICZ & C0.

Ue“’“d*i’

1SZIMT1NIAI AGENTAI

115 W. Dirbto* 8t,

Knott, Chandler & Co.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Lietuwiszka Aparatu Dlrbtuwe

Chles<<>» HL-

11O Dearborn Štreet.

Vietinis Ofisas: 12ta ui. ir 49ta avė. Atdaru kasdien Ir nekeltoms.
Jas. E. Hildreth, užvaizdu, savinybes skyrius. Lietuviszkas Pardavėju
būva visada ant vietos; jis visame jums patarnaus.

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUMCZ1AMAS DYKAI

Pinigus paskoliname budavojimui.

• Silpniems k Nerviškiems Vyrams
Al turiu savo nuosavybėj*receptą brangintinam
vaistui, prlralomam garsaus daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydamas senąją Salį. AS žinau iŠ
patyrimo, kad vaistas padirbta* pagal litą receptą
yra Šiądien geriausiu (lipniems, nerviškiem* ir
besveikačiams vyrams. AS žinau dėlto, kad jis
man sugrąžino susikalą po ilgo sirgimo nusllpaėji-'
nu, nervilkumu ir shstea nesveikata ir tL AS
pirma to llmėginau s pantai istus ir įvairius vaistu*
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Telpgi Si
usti. kad daugelis kitą, siggasių ta arkite liga ano
persidlrbimo. Jaunystės paklydimų, prasižengimų

LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
3202 S. Halsted st., kerte 32osgat., Chicago, III.

I ei 7 31»1» YmrdsLietuviai, nesiduokite save apgaudinėti vinokiem* profesoriam* ir szundaktarlam*. pas
kurtuos tik niniaus sukiazate. o sveikatos ir teisingo* rodos negaunate. Jei sergi kokia liga, eik
pas Dr. A. L Graiezuna, Jis duos tau teiaiaga rod* DYKAI, ir posakis ar galima Užgydyti ir
kaip ilgai gvdymas trauksis.
Dr. A L. Graiezunas nesuvidžiojo dar jokio ligonio ir isz pirmo pamatymo pasako, ar
ligoni* yra i»z’ydoroa*, ar ne: kuri apsiima Užgydyti, iazgydo greitai irsi maža užmokesti,
turėdama* m-tine alga nuo ligonbuezio ir nereikalaudama* savo užallaikymut ligonio kUzenius
tutzilnti
Gydo vikokias liga* be skirtumo: Vyriszkas. moteriizkas ir vaiku ligas.
Ne’sztekiingus gydo ir reikalui parėjus operacija padaro DY1J.A.I nuo B iki S vai.
ryto kasd en.
V»lardo* priėmimo ligoniu kasdien ir nedelioms: Nuo 8 iki 10 vai. ryto; nuo 19 iki 1 vai.
po pietų ir nuo 6 iki 10 vai. vakare.

MORRIS FORST & 00.,
COR. SECOND AVĖ. AND SMITHFIELD ST.
. PFTTSBURG, PA.

GALERIJA MOKSLO
844 South State St. Chicago, III.
InelimiMB Orkai.

Atdara kaadten nuo S ryto iki 12 viduraateaįo.
Pspraszyk dažiuretojo prie doru Itetuvlaakož
Knygos, yiaal dykai l ’Atsuzaukitasladlea.

C. Bentson, P. H. Box 955, Chicago III.

F. P. Bradchulis

JMažjjos

ATTOKNET kCDONSELOKat UW
asaan vaistai yra pasekmlasiasaL <Tdo danrybe
U(s. Planke* tikrai stangias, slinkimą, piei*
kanas, papuezkn* U dangei kits Ugu en nanjna
sla būda Radlkal gydymas, paraszyktta pae

Chamber of Commeree Bldg., Room 709
8. E. Corasr La Saite and VVashinfton Straato

Prof. J. M. Brunas*

TILIPMOUt NAIN 3842

New York ABrooklyn, USA

prekes
JN at*ias tiataliogas!

Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. L

Jei taip, tai pirk lota ant Auburn uly
esto* arba ant 33rd u), priešini ssv. Jur
gto
bainyczia. Lotai dideli, turi dvi
kitOki>1 *lsokių daikl^' Pirma negu eitite P” svetimtauų, užeikite pas
mane; iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai pri- allea, gražioje, ramioje, lietuviu apcy
rentoje vietoje, priešini lietuviuką bti
siųsiu savo krautuvė* NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, nycaia.

Laikr<rt**ių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir

vilkių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.

kltrame

Iš kitų mintų, apstelisvimus atlieku teisingai Ir greitai pasiunčiu por
Expressą arba paštą. 5 metai praktikos h* teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu

M. J. DAMIJONAITIS,
*
$420 So. HALSTED ST.»
CHICAGO, ILLINOIS.

ADRESAI
CENTRALIŠKU VIRŠININKU
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas = P. W. Birštonas

205 W. Oak SL,

Shsnandoah,

Pa.

Vice-Prezid: = J. Taraila,
22 Star SL,

Ansonia,

Conn.

Sekretorius = M. J. Dami|onaitis,
3120 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Kasisrius = J. Skritulskas,

26 Broad SL,
KASOS

A. Ramanausku,

New Britain, Conn.

GLOBĖJAI:

122 Essex SL,

Lawrence, Mass-

A.

J. Povilaika,

824 Bank SL,
Waterbury, Conn

Knygius = M. Paltanavičia,

Ant 17 Akmena

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::

Pinigų Prekė.
fes •

Iki 500 rubliu, rublis po......................... 52|
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po........ 5?
Virt 1000 rublių, rublis po..................... 51J
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
30c ant pačto kaatų.
Jei norire, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikščiotą ir niekur nežūtu,' tai siųski••per ‘Lietuvos’redakciją,adresuodami:-

A. OL8ZEWSK1
924 33rd Street
Chicago, Ui

CHICAGO, ILL.
Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
juriaprudencijoo čia Amerikoj. Veda
visokiu provu, civilišku Ir krimin*liikaa, visuose teismuose (suduoae).
Oyv. 8112 8. Halsted 8L, arti 81 mes gatvės
Tslsphs*** Varde 8048

JEIGU SLENKA

Lota prekes nuo $900 ir augsccsian.

PLAUKAI

8zie lotai už metu bua verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kaa norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra ins ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:
A. Olsiavvskia, 924 83rd st.
Felix J.Wengieraki, 3187 8. Morgan iL
J. M. Tananavlciia, 3244 S. Morgan ai

tai nelauk kol Jie vlslszkal
A nualint* Dailu*, tanku*
| Ir 11*1 plaukai padabina

Patentuotas regulia
torius susuki* užsuka
ma* ir nustatoma*, vy
riukas ar moteriszka*.
IRK auksuota*, dvigubi
. „Huntinc"
lukrz'al,
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas
I gražia i iszkvietkuoU*
r Tikrai gerai laika rcdo. 3235 8.Halsted st., Chicago, III.
i Yra visur vartojama*
Gydo visokias ligas moterų, vaikuty
geležinkelio tarnu,
kaipo
goriausiai
laika ( ^U' T‘P*<1 tUrl didel*
laikanti.;
Vv.rentu.*
U'

Dr. J. Kulis

CtSkl
f fi?
* fj>

\JaUro šneki** plauku.
—zautvlrthia aaaknla, in
M steigta apartu augi**
llr duot Užpuolusiu *tSiaa aaulus, szvslniu*.
iu* ir ilgu* plauku*.
Blaanalklna pleiskana* Ir
/visokiu* irjiyitumui
palvoje.-* ŽHu* plauku*
sugražina tu natūrali**ka parva. Tukstancatai
, žmonių apsisaugoto nuo
L praplikimo v a r l oa a m 1
Polio’* Ha ir Invlgorator.
L Kam valkszeziot ta na'Miliai*. retai*. uutrtu
VĮBb‘iuMxi* plaukai* ar pr»
^■plikusla palva kad rali
f- ^ma tiialatiRintl dailini

tas ant Šri metu. | do pasekmingai visokias llmpanoziss,
ebnoya!d™o?s? p£Ji“j“- užsUtnejusiss ir paslaptingas vyra ligas.

tlme C. O. D. satkiekvleiio adreso, su pavslyjtmu iszs.zamlauotl. Jsiau bos toks kaip raasrme, užsimokėk expreaai $a.7S k atvežimo
ksiszias iz paimk laikrodėly. Jei ne, nemokei
ne vieno oento. Aimlak, kad už toki pat laikro
dėly kitur mokėsi 835.00
Prie laikrodėliu dar
pridedame 14K auksinta labai grąža lenelagely
su kompasu dykai.

Daro operacija* pasekmingai.

Drukuojamos Massinos Pigiai!

Dideli* ryiiuo
Ha kutaliotnidykat.

kurios ikaziolol preke buvo 810.00, dabar
Ja galite pirkti už.............................. $6.95

Mat mes nupirkome szitn maumu
1000 iu vienos aubankrutyjusios firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
giai. Mastines yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.

Km reikalaujate geros drukuojamos
mauinos, tai pirkHe dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduosime,
kitu taip pigiai negausite.

tai jau

Kitu reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kuatuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 86.95 pas;
▲. OL8ZEV8KI,
914 BB*** S*.
Chicago, 11L

sumanus Ūkininkas pataiko
pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, — kurie
kūne
{Kaip
gražiai sudygsta, getai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta-

ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražyhant gera sveikata.
_
Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu,
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi,
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokju ligų specialistas,
bęt teisyngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kairfir kvarbuotas paten- ~
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos iŠgydit negali.
v
Nuo tokiu Šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs
ant sveikatos.
Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius '—
pergali ligą sugražynant gerą sveikata. i
Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugražvno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas D F. E.
C0LLIN8 MEDICAIi 1NSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligo.3 tikri
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per grefrnatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In"
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
savo gerą pirmutine sveikat . kaip pirtniaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisia*sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padekavoniu, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba;
fau kaip Profesoriui žinoma, kad labai *irgau ant kataro plaučiu trumpo kvėpavimo,
akanamu ir diegliu krūtinei bjauraus skrepiia-

liekarsta •riaoriaa bet via man darėsi aržiau*,
taip katilas buvaa xi*a< nustoja* viltiesižerdinso Skaitant laa apgar.inima po antealvia
..SaltMte 9vaikotės" ir airadan kad Jus il<ytfrta /įsakąs tisas, pražvlto mano akis ir viltis
kad iar kalia bot sveika ir Hcvdlta O kaip tik
tad nekaršta* <urg**|o» atsiuntėt* ir suvarto
tas tuos vaistas pasiiutaa dideli pasigerinima
ant sveikatos bet kad dar he suvisai buvau
pilnai sveika* kaip pareikalavus atsiuntėt,
dar vaiste, tai tuos paskutiniu* suvartotas pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir aabar
esu eersitikronų* kadlikansFpamatiSkai ilgydyta* ir liga neatsinauiia. Sinusu iirdingiau^e
padekovania už sugrąžinimą Sukatos, linkęJh m eoaa f ee ava » te e. A.A*,*.,
t
'_
.a

So raudone dekižfaa

73 Dearborn st.

Lieta Tiu Oaktaran

0FF18A8—-Kampas 81-mos ir
South Halsted Gatvių 11::::

CHICAGO, I L I
GYVENIUA8 VIR8ZUI APTIEK08

Traukia

dantis m

jokio

SKAUDĖJIMO, IN8TATO NAUJUS,

Darba

gvarantuoja.

::

taa saviie kaip ir revoliaeba. bet tolaiua varto
jant j aočiaua 1 eneviaa ir goriau ir kaip su var
tojau paskutinius, pasilikau sveika kaip nie
kad nesirgus, norą >aa praėjo S nodelio* esu
persitikrina*, kad mano liga pilnai ifcrdita.
Už toki akarba sveikatos tukstančiaia karta
dekavoia. nes pirma buvau ne <yv* nenumirus,
o dabar sveika ir laimina, tegul'bus palai
minta motina ii kurio* vuiaiaoa. Ižaugo toka
gelbėtoja*nelamingu, autikra talentu daktarrstea. Mano dėkingam* teiksite* pagarsint,
kad serganti kaip ai buvau, žinota kur rast
tikra pagelba.

134 Leigbton SC, Fitchburg. Mase.

,

iFetra Salėki ne*

^9^0

iBztroszkee,o

-VmJI-galima atsi-

gėdyti, ne* ji* turi
"puiku ir szalta ba”
varokaalu, gardžia
ruska ocziaaczena
arielka, cigarus net
iss Havanos, o issalferus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Tau
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
veika* turiu skubinti*. Pne to ji* turi
puikia sale dėl vąšeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaes už Uumocziu
susikalbėti anglfaskai. Ateikite pas ma
ne, o as* jum patarnnuaip už dyka viso
kiuoae reikaluoee ir provose. Atvažiavo
lu kitu miestu galite gauti pas mano
geriausia nakvyne.

Petras Sžlakis,
8821 Ąubarn
.

Chicafo, iu.

(Tarpo 83-tae ui. ir 88-lo P .)
Telephooas Tard* 6012.

,.

Chicago. Iii.

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

‘
A Rautai kur tu
.Jbeici? Nurl pas

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

i(ia*a*, n«t*l<iimaa kvapo atssut. vaikčioian*
tidieglei po viaą kaną dusinant Ir *kaasasiaau aarasatiariska mėnesiniu ir tekliama*.
baltais
andrapanta — nors
gydžiausi
pa* daufsli daktaru, bat žoliaus pasveiki
mo. mano lirą vis sio bturin, ir viltis iicynao
nustatau. Bet kaip palakiau jums npialira ir

Tai dabar tai an džiagsmu rakau Šitą groniatą. bo jau mane ižgydit nue taip didelio
kentėjimo. lytHk n dalia skaudei ubo. ir nusrlpoenoio o tankus ilapinimasi kaipsa peiliais
rote, blogiu sapnu ir sektos nubėgi mo abelno
nusilpnenmo. nerviškumo, skaudeiima po visą
kūną Ir įšliauš tonuose ir viduriuose kaip ir
svaigyma sa skaudeiima galvos, atima austrų
ir didelio nusiminimo, mislijae kad ii moto
Hemu, kaip lomi buvau pirmiau* raže* Nora
pas daugėti daktaro gydžiausi U buvau pas:
save vadinančiais ižEoi opos profesoriais latf I
ir persitikrinaa, kad ners profesoriais bet ne
daktarais o tik žnndaktariat. daug visokia ligų I
Hmislinoone vienos ikiydit negali. O kaip
perskačiaa jas paradyta VadovAs in Sveikata i
tai pažinausavoiaunistes kladias ir liga to pri-|
etasčia. Jam* apraiiaa ir prisiųstas vaistus!
nors dar nesuvartojau visus, kurion* man pri-1
taiket. bet pasilikau sveikas kaip naaiai atsijĮ
gimęs, ut ką neealiu surast taip gražiu žodžio
su kartais lūs aukitam tiktam mokslui in uM
gerus vaistus, galečia atidekavot. Bet kur
galėsią jus varda augžtisiu. kad vist žinot^B
kaip nieks negali pagelbėt tai jusišgydite,
S
331 So. Yordan Street.

Ailentosrn. Pa.1

M. Makravlckene,

Antanas Kavaliauskas, t

Marijalowiatt

DENTISTAS

MMq*us Profesoriau ir kiti daktarai t

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau* aprėžytos
mano t iro*, neria per du metus kankino, vidu
riu sloga, skaudeiitna* po krutinę. Širdies liga

31OJ So. Halsted Street.

Mes skol! j ame PINIGUS ant turtenyblu tr jei tu rengiasi lurtenybe pirkti
mee su džiaugsmu prigelbesime, pasko
Kauno sufenr*Uo««ziaullu pavieto,
Chicssoo. UI.
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas vys W. Įteik mt. rt
veikimu. Lengvos isslygos.
Agentai
ariauCbloatron tnpra*l*s» gydyme ligoniu kaip
apmokami dosniai.
*
nlrmiana m m d--------- ---------

Dr.O.CHEINE

CHICAGO, ILL

VAISIAI SVEIKATOS

M. A. Degutis. bosi*. Piokeriag. La.

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Druknojama Maitina.

Maszina Odeli Type writer No. 4»

arti Harrison ui., .

344 S. State Street,

Jobo' Supply Boise, 22 Sta. Ii •Cttufo

KOZMINSKl & YONDORF,

Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Chicago Medlcal Clinic,

Daugatiagas Profesoriau Instituto I

Laikrodėlis

28 W. Broadway ' So. Boston, Mass

* Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausia rodą per laišk; dykai.
Kaip išsigydyti Ruplurf, Akių liga,
Galvos ligę, Slinkimę plaukų ir Pliki
mą, Pučkus. Saulės įdegimą, Didervines. Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tiklOc. Męs turimeapiepu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA C0.,
996-998 Broadtniy.
Brooklyn, N.Y.

laimingas. Al ofraato pataroavimg reikalauju
toc U u pa* ve ik am Nleiosomet ai nereikalauju
daugiau užeitą ssežą suaglr nereikalauju Jo* kol

patarimus dykai Ir tu nereikalauji man siųsti 80o
kol ncpasvelksi. Adresas:
.

Keletaa isž musu prekių:

I

Žinodama*. kalpsunkteSsigydytl 11toje Balyje,
ai uialmaal»u pagalbiu kitiem* ir kodnam reika
laujančiam tekioa*lsto paralusiam pas mane, ai

siunčia nieką apmokestini* netariu Jokio sumltio
ilgautl pinigus ar parduosi vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mana«eteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per litą laikraitį.
Rąžyk Uądlen, kadangi Bita žinia gal neatslkar-

Raudona ar Balta Degtine nuo81.50 galionas virszaus.
Toikoly ar Slyvine
„
„
2.50
,,
„
Arbatinis Konjakas
„
2.00
„
„
Raudoni ar Balti Vynai
„
1.00
„
„

■

kimo vyrybės, btego* atmintie*, sunaikinto gyvu
mo. štoko* aruhtažjus, Ossurknybės, nedrgpumo,
skaudėjimo strėnsNr. abožoo nesveikumo Ir U., ka

Pate myk stebuklu* Osfeologijo*
„
„
Fiziologijos
„............. „
Neurologijos
„
. .
„ .'.
Pathologijos rimus užpečėtytaass tei*a dy kai. Receptą gali
Mokykis pradžia žmogiuko* rasos nu*
lopszio iki grabui.
syk mano rodo* irpamžgtek. o pamatysi, kad tai
Mllžiniszkumai jp keistumai gamtos.
gera* vaistas, no* kurio busi sveika*, tvirtas ir

Musu tavorii geriausi; musu piekea žemiausios. Kiekviena siuntini vinzaus
85.00 pnsiunsime in nunui expre»o kantus apmokėję in Vakarus iki Chicagai ir
in Rytus iki N«w Yorkui. In visas vietas už Chicago* ir New Yorko užmokėsime
„freighto” kaaztusuž siuntinius virszaus 810.00.
Pinigus galite siausti registruotame laiszke ar Money Orderiu.
IszsirMzyk privatiszku prekių surMza.

lĮALJI TA VORAI

Ofisas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietų Ir vėl
nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliotu Ir švontadienom nuo 10 iki 12.

Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk In *

$esiiaQ»i ir dMžla$8i flegtJnle8 narduotuve.Bbetaai (Wholeaaie) * 344 South šute St. arti Harrteon
Suvienytose Valstijose.
» CH1OAGO, ILL.

MORRIS FORST & Co.
Cor. Second avenue & Smithfield štreet. Pittsburg, Pa.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba a t*
sflankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugni 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?
9 Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plCmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubčgimus sftklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar. pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ai
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
- atydos, po visas dalis pasaulės.
Rciszyk klausymo lakszto ir sausi rodą.

43 sth Street,

Pasaaic. N. j.

. Širdies, viduriu, pąsigadinimo, gumbo, diegliu visam kunę,
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus s irgus, WarŠuwoje ir niekur
Europoj daktarai negalėj iŠgydit.
Collinsa Institutas in 4 sanvaites, pilnai pamatiškai išgydė.

,e 10 .T“J■>«>*» “•wsllxi>o arba niekur dar naa«ydei o lantiasi savije nesveikumą, taiSetrotik laiko ne pinigu dovanai, jei
nematą atsiiauk ag. ažairt lis a o b* apsiriki a* 3 būti ižyrdita* nuo: plaučiu nesveikumo, dusulio, trumpo kvėpavimo greito
kosolio. kepenų, inkstu (kidneys). dupepeuos. viduriu ligas, kaip užkietėjimo, nedirbimo. taipat pilvo kataro, raivo* skaudėjimo
utr,*wP*1'** tr ižbertmo odos lira, neurasteniios,
neuralgijos, reumatizmo ir vaikžčioiančiu
akauitnu po v 1,4 kun^. geltlise* Ivtilko naulpnemno GmsmiIos). sekios nubijimo, bla^.a sapnu, nerviškumo, prie puotos. Nuomario abelno
■i^tilpaeilmo. Irtiita pdttii nž*ikre«iamu lira limpančiu) kokioakiriaa* ir virži ja* nzbutu. taioat ir psr jauni-t e* klaidas bei savžagystes
«nrno
w,***‘<**- tsakąMilapiaiajo.Hrsk.aminro. pasigadinima. patrūkimų, nutirpimą kūno dalia, nemie*3>imo sunkuma kotose bet rankose f armasiivarna, lenkimąsi draugijos, pagadini mo atminties, neturejima vaisiaus, visokias slaptas ilgas ir
kaip VTRU taip ir MOTKRU skaasimingaa nereguliariSkas mėnesiuos, bet neturetima andrapnin. kaip ir baiso kenkimą segime baimių tekeiiva,*in‘®° •»»*r*«4*. po ištyrinai, kaip amsima išottt. ir duuoda vaistus, tai užtikrinta sveikam ir ižgjdiiu ..s

nik
I®SH)NCIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Ezpresa ir kitas žalia pasaulės. Kaip raitu taip žodžiu tik privimtui
vyikoi kalboi savo įsuamua. geriame gali ižkreikSt Daktarai.
p zoaziu siu prigimtoj

lietu
ueiu

Kodai sirgt ir bat vaiglnaniM ligoms, kad lengvai gali būt išgydltas atsišanklant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, c
T

natez a

anansa

.

140 W. 34th St., New York, N. Y.

» .__ ..__ _______ : 'ž -

Ražtint paminėkit kad ii mus laikrai

