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Kas čion išguldyta, direk žė teip ir tebedaužo. Polici Grigaičio pagelbininkas, bū
garsėjo, todėl jų pažadėji Mostynov pasitraukė nuo Miskevičiaus, žydų Chvoleso,
torius
prisako mokytojams ja žiuri į tą visą per pirštus. damas vikresnis ir jaunesnis,
Kaplano
ir
Štrauso
pirčių
vietos,
čia
likosi
perkeltas
mams ir užrubežiuose vis ma
pildyti.
,,V. Ž.” Mišparų nuo to laiko nėra. išsisuko iš budelių nagų ir
darbininkai.
Pareikalavo:
žiau atsiranda tikinčių. Kol Kališo gubernatorius NovoRevoliucija Maskolijoj. randas buvo tvirtas, kol silcov. Pereitos pubatos die 1) tarnaujantieji numeriuo
Visų šventų dienoje jau ža pabėgo. (jrigaitį gi sumušė
Iš Šunskų, Sena p. pav.. da prasidėti. Jei miestiečiai nagai lemtis, kaip rukštų ose
ir
pirtyj
nemoka
už
tiesų
nų
Vartavoj
užtiko
paslaptą
kaimynai
drebėjo
prieš
caro
Stolypino ministerija pa
garsino sumanymų, kurį ren rando galybę, visi stengėsi spaustuvę, kurioj, kaip ro tarnauti; 2) sugrąžinti pini Garsus tai bažnytkiemis, keltų riksmą bažnyčioje, kaip buolį. — Tai vadinasi mai
giasi duoti užtvirtinti atei patarnauti, gerintiesi jam, dosi, buvo spausdinamas re- gus, kuriuos nu© 1 sausio šių kiek tai mitingų čia buvo pa pirma kėlė, lietuviai žada štininkų malšinimas!
,N.G.’
nančiai durnai apie tUlus pa- bet Japonijai parodžius visą voliucijinis kareiviams laik metų darbininkai įmokėjo daryta praeitaisiais metais, jiems keršyti: nieko pas len
šeimyninkams;
|
3)
kaucijas
raštis
„Soldatskyj
Listok
”
.
kus
nepirkti,
nė
jiems
nieko
visi
to
rando
silpnumą,
kada
kiek kartų monopolis buvo
liuosavimus žydams gyvenan
Iš Skaisgirio, Šiaulių p
tiems Maskolijoj, kurie Čia pamatė, kad Maskolija yra Suareštavo 5 vyriškius ir panaikinti; 4) mandagiai ap sudaužytas! „Kur bus mi parduoti, pas juos nedirbti,
sieiti su tarnaujančiais; 5) tingas, kur nebus, o Šuns nė jiems darbo duoti, skelb Neseniai čionai buvo toks
teip supančioti, kaip niekur tik milžinas ant molinių ko- tarnaitę maskalkaitę.
kitur ant viso žemės pavir jų, užrubežiai be tikros sau Lenkijoj kratos ir arešta už pražuvusius daiktus atsa kuose, tai jau visuomet bus” ti, kad nuo kalėdų visi tar atsitikimas. Vienų šventa
Lubline ko pusiau šaimyuinkas su — sakydavo žmonės. At nai ir tarnaitės nuo jų atsi dieni įėjo į aludę keli jauni
šiaus. Nors Stolypin ir ne naudos, gražioms vien caro vimai nesiliauja.
pereitą
eubatos
dienų
ant ga- darbininku; 6) darbininkui kreipė ir valdžia savo sargių trauktų ir nebetarnautų (te vaikinai ir gerokai įsitraukė
akims
liovėsi
tarnavę,
dabar
sirengia sulyginti žydų tie
Nepasitenkindami
sas su tiesoms maskolių, net jis labiau reikalauja pagel- tvė^ likosi peršautas polici- susirgus, palikti jam vietųlir akį į Šunskus: apsilankę ka gul sau lenkų pasijieško), alaus.
tuomi,
jie
atsinešė
dar ir deg
su tiesoms išpažintojų kitų bos ir patarnavimo kitų, ne stas Jurčuk. Po pietų pa mokėti po 10 riibl. už sanvai zokai ir sargybiniai išgaudė paskolintus lenkams pinigus
krikščioniškų tikėjimų, bet gu tie kiti gali tikėtiesi ko darė kratų Hesso dirbtuvėse. tę; 7) atstatyti darbininkus smarkiuosius vyrus ir kalėji- per teismą atsiimti,\ lenkų tinės užsigerti ir visiškai
ir tas baisiai suerzino masko kios nors jo pagelbos. Ap- Čia suareštavo 300 darbinin galima tiktai susitartus su jų man sugrudo. Prie monopo aptiekos nebelankyti, pirktis „nusimylėjo”. Paskui iš tos
profesijonallne saujunga, 8) lio pastatė du šmekeriu, už vaistus tuo tarpu iš aptiekos didelės meilės ėmė vienas ki
liškus fanatikus reakcijonie-, silpusį liūtą juk net asilas kų.
rius ir jų pagelbininkus juo spardo! Teip dabar yra ir Lodziuje kariškojo guber padidinti algų mašinistams ir sudaužymų monopolio žadėjo sandėlio, iki koks lietuvis ne tam šonkaulius skaityti. Į
dašimčius.
Tie save vadi su caru. Kol nėra Maskoli natoriaus kariūmenės patro- pirties tarnams; 9) už streiko uždėt ant valsčiaus kontribu įsteigs savo aptiekos. Dau jų peštynes įsikišo Reibenų
nanti tikrais maskoliais, iš joj tvarkos, nieks su caru lėms be policijantų pačioms laikų užmokėti po 1 rubL cijų. Monopolio niekas ne giau nekalbėti su lenkais sodžiaus B. Drigotas ir tam
gelbėtojais Maskolijos nuo nesirokuoja, dykai, be nau uždrausta kratyti praeivius. ant dienos; 10) niekų neat palietė, bet štai vienų gražų lenkiškai, ir jiems rankos ne- gerokai kliuvę: galva buk
statyti už streikų.
Žodžiu sakant, buvus peiliu suraižyta.
rytų atsiraųda prie monopo paduoti.
svetimtaučių jungo, pakėlė dos sau jau kiti jam netar
Prancūzija.
Miskevičiaus pirtyj reika lio durių popietis, kad degti skirtis nuo jų: kam dafe-ba- Ant rytojaus Drigotas at
visoj Maskolijoj riksmų, siun nauja, draugus rasti sunku.
važiavo į miestelį, pasiėmė
lavimus
išpildė tų-pačių die nės pirkt nevalia, kas pirks, žnyčioje betvarkę.
Prancūzijoj
traukiasi
to

čia protestus Stolypinui, Net Prancūzija pradeda šadar vieną gerą „valdžios aša
šaukia, jog jis neturi tiesos lintiesi nuo silpnos Maskoli- liau surašinėjimas bažnyčių nų, pas Štrausų — ant ryto tam bus kertama nuo užmo
rų” gėrėją, Janį Lindermanį
Iš Kauno, r
daryti nė jokių paliuosavimų jos ir pas prancūzus jau turtų. Daugelyj vietų žmo jaus, Kitose dar straikuo- kėtos kapeikos po nagaikų.
Prie bažnyčios ir buvo prili Kelios sanvaitės atgal tau- (latvį), ir nuvažiavo į Žagarę
išnaudojantiems ir skriau- naujos paskolos caras, tur nės priešinasi ir surašinėtojų ja.
,L.U.
’
pytas popieris, kur buvo ža kiai pradėjo peršaudinėtl pas dragūnų viršininką pasi
džiantiems maskolius žydams. būt, kovai su žmonėms ne neleidžia į bažnyčias, bet kad
Naujas Prancūzijos jiems padeda kariumenė, tai
dama įrašyti visus, kas lan stovinčius ant sargybos kar skųsti, buk jį eicilikai norėję <
Gazdina net naujoms žydų gaus.
Iš Savalkų.
kys monopolį. Ne visiems eivius. Užmušto nė vieno papiaut ir kad jis tuos ciciliskerdynėms, jeigu sumany roinisterių pirmininkas Cle- darbas, nors palengva, žen
mas butų įvykdintas.
9 d. rūgs. 1906 m. aplink patiko toks sumanymas, bet nebuvo. Kas įdomiausia, kus galįs suimti. Dragūnų
menceau parlamente labai gia tolyn ir nėra abejonės,
Gal Stolypin gazdinimų ir šaltai atsiliepė apie senus kad iki Kalėdų turtai visų raščiu Nr.7185 Suvalkų di sukandę* dantis visi tylėjo kulkos pataiko į rankas, ir viršininkas su mielu noru
protestų ir nusigąs.
Gal draugus, su kuriais bandys, bažnyčių bus surašyti. Dėl rekcijos viršiUinkas apskelbė ir.... takas prie monopolio šaudymai teesti naktimis. davė dragūnus ir liepė sujievaldžioms, mokytojams, kad švietimo žole apaugo. Tik kas jau la. Kareiviai baisiai yra įsiutę škoti tuos ciciE’kus. Dragū
teipgi būti, kad tie protestai jeigu bus galima, taikytiesi, pasipriešinimo
keliami su jo žinia ir ant jo bet vis arčiau ir drūčiau ri- Marsilijos vyskupas likosi ministerio draugo leista var bai buvo ištroškęs, tas vakare ant vietinių gyventojų ir nai suėmė Alsių sodžiaus
toti mokykloje šios knygos: per užpakalines duris eidavo Kauno* darbininkų, nors į Panlauckus Juozą ir Jurgį,
prisakymo. Matėme jau ne šasi su to seno draugo, taigi pašauktas teisman.
Kadangi maištai Morokko a) Lietuviu kalbai išguldy į tą gyvybės skystimo šalti Kaunu yra dar apie 7—8 ver Kamošių sodžiaus Pranciškų
kartą, kaip Maskolija, reika Maskolijos, priešu Anglija.
Ginkų ir dar vieną žmogų ir
lauja
svetur
paskolos, Ir caro atsiųstą į Prancūziją sultanate nesiliauja, tai į to ti pradinėse mokyklose: 1) nį. Ant galo, vieną rytą už stų. Mat kareiviams įkalba
kurios be žydų bankierių pa- gal pinigų melsti užrubeži- krašto pakrantes Prancūzija Elemeutonilk Vitaskio; 2) sidegė monopolis; trioba su viršinybė: štai, girdi, ką jie Budraičių sodžiaus Klemensą
gelbos ir prisidėjimo gauti nių dalykų ministerį Izvolskį siunčia čielų dalį savo kari Vaikų Žvaigždutė (knygtf* I degė, degtinę nuo ugnies iš* jums daro, dėlto ir jus $ų Tolkiuką. .Tuos visus pennegal, nes visi turtingiausi, Prancūzijoj priėmė labai šal škos laivynės su 3000 karei ir II mokyklos skyriui) Ben- gelbėjo, bet niekas neįstengė
Algierijoj, prie Mo doriaus; 8) Vąikų akaitymė- jos išgelbėti nuo subėgusių vėl platina, buk Kauno dar gunai Buvo baisiai girti ir
vartojanti milijardus bankai tai, todėl jis iš Paryžiaus at vių.
rokko
rubežių,
sutraukė liai sU Lietuvos iemlapėliu šunskiečių. Gerai pasilink bininkai keršiją 3-čiojo Kau suimtuosius nežmoniškai mu
žydų rankose, daugiausiai kako į Berlyną.
smino tą dieną šunskiečiai! no pulko kareiviams už tai, šė, mušė kiek tik jiems norė
pinigų pereina per Rotschil- Ar Vokietija pažadėjo pa 10000 kareivių, kurie vienok („Vilu. Žtn.” išleidimas).
dų, Blechroederų, Schiffų ir dėti carui, nežinia, gal ran peržengs rubežių vien tąsyk, b) Aritmetikai išguldyti Už monopolio sudegimą val kad jie Kaune, paliuosuojant jos. Atvežę į Žagarę,iškratė
juos, atėmė peilius ir pini
kitų žydų rankas, be jų prisi das ir norėtų padėti, bet Jeigu gyvenanti Morokko kra lietuvių kalboje! — Aritme sčius dabar turės užmokėti nuo patrolės „suimtąjį” kar
šte
europiečiai
atsirastų
pa

tikos uždavinyuas Pr. Mašio 300 r. pabaudos, o Šunskų eivį, šaudė į darbininkus, gus, kuriuos prie jų rado, ir
dėjimo - jeigu privatiškas terp žmonių, turbut, dau
tą
kaimas už pakeltą balių — tai dabar darbininkai, buk uždarė visus Nariškino vištižmogus ir gali gauti mažesnę giau yra caro despotizmo vojuje.
nėj. Dvi dienas palaikę, pa
paskolą, tai reikalaujanti priešių negu jo pritarėjų. Kadangi Prancūzija susi c) Mokytojaus bibliotekon 200 rublių.
tai keršiją jiems. Bet pa
1) Aritmetika Skač- Dvasiškoji valdžia irgi ne žiurėjus gerai tas vietas, kur leido. Lengva dabar atimti
šimtų milijonų randai gauti Pu žmonių norais randai, draugavo su Anglija ir pa leista:
iš žmogaus sveikatą: užtenka
negal. Maskolijos randas nors ir nenorėtų, turi ro- skutinė nesibijo jau prancū kaucko; 2) Trumpas lietuvių paliko šunskiečių be globos. stovi kareiviai ant sargybos,
tik
ką cicilistu pavadinti, o
prieš paskolų visada truputį kuotiesi. Jeigu Vokietija zų įsiveržimo, tai kaip užti kalbos vadavfliė, J. Gabrio, Neperdaug seniai atsiuntė galima persitikrinti, kad nė
kankintojų
atsiras.
" lengvino spaudžiančius Ma dabartinėj valandoj sutiktų krino atsilankę Prancūzijoj skiriamas ir II skyriui dvi- čion garsų kunigą „daktarą” Kauno darbininkai, nė vieti
,N.G. ’
skolijos žydus raiščius, bet padėti kame nors carui, tai Londono miesto rodos sąna kliasinės mokyklos.
Totoraitį. Jis stropiai grie niai gyventojai jokiu budu
gavęs sykį paskolų, rengė ir ta pagelba gali jam labai riai, parlamentas duos dabar d) Mokinių bibliotekon: bėsi prie darbo; jis moka negal tokio artumo prieiti, Iš Šiaulėnų, Šiaulių pav..
Dykai daleidimą padirbti j»o jūrių 1) Trumpas Lietuvos aprašy kaip su kuo a paeit, —- vie kad galėtų ir dar tamsią
panašins dabartiniams pro brangiai kaštuoti.
18 d. rugsėjo (šen. kai.),
Vokietija
carui
nepadės,
ka dugnu tunelį nuvedimui iš mas, Gabrio; 2) Trumpa ge nam stikliukų „šna bes’’ įpils, naktį pataikyti tai į pirštą, Montviliškių kaimo ūkinin
testus ir paprastai tų prote
stų klausė ir vėl vertė į nie dangi jai parankiau jeigu Prancūzijos į Angliju gele ografija, Nėrio; 8) Trumpas kitą popierosais pavaišįs, ki tai į ranką kulka iš revolve kas Petras Ambrazaitis su
žemės aprašymas, Mečiaus; tam švelnų žodelį pratars — rio. Arti prie forto stovi pusberniu nusivedė į Šiaulė
kus visus pirma žydams duo Maskolijoj tvarkos nėra, • ge- žinkelio.
resnis
silpnas
negu
galingas
4) Palangos Juzė, M. Valan visur tinka. Iš sakyklos baž kelių siekinių gilumo grio- nus arklį kaustyti. Arklys
tus paliuosavimus. Ir dabar
priešas,
o
Maskolijos
žmonės
čiaus; 5) Dievo galybė, Po nyčioj, nuvažiavęs pas ligonį, vis, o kareiviai stovi už grio geras, 200 rbl. vertas. Pasigal teip nori daryti Stoly
liaus Bėro.
pin: jie žada ^platinti žydų nepriguli prie draugų kaize
per balius — visur varo jis vio, tai čia tegali būt kalba kausčius arklį, Ambrazaitis
rio
rando.
Čion visas aplinkraščio tu savo agitaciją, kalbina įkurt tik apie tai: arba patys save pusberniui liepė parvest jį, o
y 4’Hsns vien gavimui paskolos,
Iš Vilniaus.
Senatas užgyrė, jog guber
rinys, daugiau jame neminė knygyną, dėt tam reikalui kareiviai persišaują, norė jis pats su savo pažystamu
įge gal jo tarnai siunDarbininkų
kuopa
nutarė
ta.
btestus prieš paliuosa- natoriai privalo jam, iki 3 d.
pinigus, bet kokios bus kny dami pasiliuosuoti nuo tar važiuotas parvažiavo namon
boikotuoti
degtinę
ir
tabakų,
gruodžio
priduoti
rinkėjų
Kitas
aplinkraštis,
rašytas
š. Gavęs paskolą, jis
gos, to dar aiškiai nesako; nystės, arba peršauja juos pirma. Vaikinui besi vedant
/dėl tų protestų ir gaz- dumon surašus, o rinkimai tai yra daugiau tabako nebe rugsėjo 6 d. 1906 m., garsina nemažai tenka nuo jo ir soči- dėl provokacijos kas iš vieti arklį, pasivijo jį vietinis
/mų savo pažadėjimus ga turi būt užbaigti gruodžio rūkyti ir degtinės nebegerti. mokytojams, jog ministerio jai ištaros.
Bet kolaik kas nių forto gyventojų, kad to urėdninkas ir pareikalavo
li Jtsiimti atgal. Juk ir pir mėnesyj. Del naujo Stoly Kas neišpildys prižadėjimo, švietimo draugas leidęs kata darbas visiškai nesiseka: teip kiu budu kareivius {erzinti, atiduoti jam tą arklį. Vai
mutinė durna, supančiota pino t padavadyjimo rinki tas turi užmokėti baudų strei likiškose mokyklose teip lai antai praeitąją nedėlių (spa įpykinti ant vietinių gyven- kinas dar nenorėjo iš karto '
Wittės išmislytų pamatinių muose dabar galėsią dalyvau kuojančių naudai. Pavyzdis ką suvartoti nuo pradžios lių 1 d.) buvo paskirtas susi tojų
,N.G.’ duot, bet urėdninkas išsi
mokslo metų:
tiesų, buvo sušaukta tik ap- ti ant J—j mažiau žmonių geras — vertas pasekti.
traukė revolverį ir gazdino
rinkimas ,, gyvamjam ražanIš Žagarės.
muilinimui užrubežių bankie negu renkant atstovus pir Laimėjo streikus skalbė a) Kaimo mokyklose, su čiui” įkurti ir knygynui įnušausiąs, jei tas neduosiąs
jos pas Barkaucklenę ir krik 6 lekcijomis per dieną (išviso steigti, bet iš pakviestųjų Nors jau’bus pusė metų su arklio. Vaikinas išsigando
rių akių, palengvinimui ga mutinės durnos.
Kadangi prieš rinkimus be ščioniai-duonkepiai. Darbi nuo 34 iki 86 valandų per pas kunigą niekas neatėjo.. viršum, kaip stovi Žagarėj ir arki į atidavė. Urėdnį akas
vimo paskolos.
Gavęs pa
skolų, juk pats Witte išvaikė galo daug žmonių sodina į ninkai prie tilto ant Vilijos sanvaitę), paskirta: religijai Tą pačią dieną kun.klebonas, dragūnai, bet dar nė vieno prisirišo arklį prie ratų ir nu
durnų, kuri per visų buvimo kalėjimus, visi juose ne pa- į Žvėrynų laimėjo tik dalį nuo 2 iki 4 valandų, rusų įpykęs dėlei nepasisekimų, karto nebuvo jiems tekę sa važiavo ant Šeduvos link tik
kalbai 14 valandų, prigimtą sutikęs ant rinkos vieną vai vo kapitonui Ostenui paro ne per Montviliškius, bet ki
laikų neužgyrė nieko žmo telpa, tai dalį politiškųjų savo reikalavimų.
nių labui.kadangi jos užgyri- prasižengėlių siunčia į Sibe- Sustraikavo statinėtojai ją! kalbai stv grftHaraščiu 12 kiną su „N. G.” numeriu, dyti, kaip gerai jie moka na tu keliu. Vaikinas, parėjęs
Seniau siuntė daug Ząvadzkio spaustuves. Strei vai., aritmetikai 6 vai. per smagiai jį iškoliojo. Kuni gai kas vartoti. Mat, vis ne namon, papasakojo, kas atsi
nius atmetė viešpatytės rodą riją.
prasižengėlių
į kastynes, da kas jau pasibaigė. Darbi sanvaitę.
ir caras.
gas nesigailėjo kakarinės buvo progos. Antgalo atsi tiko. P. Ambrozaitis su ke
b) Miesto pradinėse mo „N. G.” ir „cicilikams” keik tiko proga nagaikoms išmė liais kaimynais šoko vytis ir
Dabar Stolypin jam tar bar gi jie bus paimti prie ninkai šį-tų laimėjo.
naujančiuose laikraščiuose darbų pilant pylimą padėji 13 d. spalių žandarai iš kyklose, su 5 lekcijomis kas ti, tai girdėjo visas bažnyt- ginti. Vieną pavakarį vie rado urėdninką, sulaikytą
garsina, jog jis nepaisys ant mui antros eilės šėnių Sube krėtė ir suėmė 26 yatas, ku dieną (per sanvaitę nuo 32 kiemis. O tam vaikinui lie tinis zakristijonas Grigaitis pas JukupiŠkių sodžiaus ūki
/
rias kaltina, buk prigulėję iki 84 vai.), religijai paskir pė daugiau nebepirkt ,,N. su savo pagelbininku ėjo į ninką Vinsiulį. Urėdninką
protestų reakcijonierių, nors rijos geležinkelio.
vien jis juos- palaiko ir pro Socijalistai Varšavoj žada prie socijalistų-revoliucijo- ia 2—4 vai", rūtų kalbai 12 G.”, „Šaltinį” gi žadėjo dy dvarą prie savo vaikų pro ša kiek apkarkojo, nuginklavo
teguoja; bet sumanymą pa surengti visuotiną streiką nierių if anarchistų partijos. vai., prigimtai, su gražiara- kai duot Bet kiek žinau, lį dragūnų kazarmės. Suti ir ėmė varyt atgal į Šiaulė
duos užtvirtinimui ateinan Lenkijoj, jeigu bus nužudyti 26 d. spalių suėmė 24 ypa- ščiu 12 vai., aritmetikai 6 tai vaikinas nenori naudotis kęs juodu, vienas dragūnas nus. Visu keliu urėdninkas
čios durnos. Bet jis juk pa 4 socijalistai, karės laiko tei tas, buk už prigulėjimų prie vai? per sanvaitę.
iš kunigo dovanos ir neina užklausė, kur juodu einą. meldęs paleisti ir sugrąžinti
skui gali daryti visai priešin smo nužudymui nuspręsti. revoliucijinių organizacijų.
Gavęs atsakymą, dragūnas ginklus.
Minkštaširdžių
Antramjam skyriui . dvi- pasiimti laikraščio.
gai, gali užsiginti to, kų da Vidaus dalykų ministeris Miesto durna paskyrė 4 kliasės mokyklos skiriama re
nukeliavo savo keliu. Kiek žmonių butą: urėdninkp mel
,N.G.’
bar jo vardu žada laikraščiai prisakė paČtui, apsaugoji tūkstančius rublių septy ligijai 2 vai., fūsų kalbai 6
laiko praslinkus, tuodu žmo dimas sugraudino juos ir jie
jam tarnaujanti; gali atsaky mui siunčiamų piniginių nioms vakarinėms mokykloms v., prigimtąją i kalbai 4 vai., Iš Kalvarijos, Snv. gub. nės girdi paskui savęs dragū sugrąžino jam ginklus ir jį
ti, kad už laikraščių pažadė siuntinių, panaikinti siunti- skaityti ir rašyti. Mokini aritmetikai | vhl.^ rusų isto Pas mus vis dar. neramu nų šauksmą: ,,stoi”. Tuo-1 patį paleido. — Kitu kartu
jimus
neima - atsakymo. nėjimą pinigų laiškuose, o^L mas bus vedamas lenkiškai, rijai 3 vai., geografijai 3 v., tebėra. Po žinomų bažny jau juos apspito dragūnai ir urėdninkas bus^ gudresnis:
Veidmainiavimais ir mela vesti vien ,,money orderius”JIfertuviškai, žydiškai ir rusi- geometrijai 2 v., gražlara- čioje riaušių vaidai terp lie ėmė klausinėti iškur, kas ir neteip lengva bus sugaut eu
gystėms maskoliški biuro kaip tai yra Amerikoj.
Skai.
ilčiui 1 vai., ir paišymui 2 tuvių ir lenkų dar nesiliauja. ko eina ir, nieko nelaukda kokiu, jam patinkamu, arkratai visame sviete jau pa- V artavos gubernatori us
mi, ėmė vaišinti naga i ko ra i s. |i.liu.
19 d. spalių sustreikavo vaL.
jN.G.\ ■
-
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H Leliūnų, Ukmerg. pav- jo. Jau septyni metai kaip Iš Viekšnių, Šiaulių pav.. Iš Diržui Šiaulių pavieto. kelionėn it „dovanų” blške- užsilaikymo negrų kareivių
Nubaudė geležinkeli.
lį. Po to atsitiktino urėdjain- 25 pekštininkų regimento,
statoma muripė bažnyčia.
New Yobk.
Čianykštis
Jau gana seniai yra Viek Kaipkuriose'vietose Lietu kas apleido nemalonų Nau
Leidus valdžiai
mums
Pagalios sienos vietomis jau
nuginkluoti ir išvyti iš ka gūdžia Holt, už nuleidimus
šniuose vadinamas „špito vos ūkininkai1 pradeda kilti
spaudą ir pradėjus šiapus
jamiestį ir ųųvyko Panevė
užbaigtos. Bu meisteriu iš
sienos eiti keliems laikra karto buvo suderėta mokėti line”, parapijonų įsteigtas ir ir reikalauti sMvo tiesų, bet žin, kur ir dabar laimingai ri umenes kareivius trijų gabenant cukrų American
kompanijų; išvytų vietoj pri Sugar Refining Co., ant New
ščiams lietuvių kalba, apsi nuo tūkstančio sudėtų mu- jų lėšomis užlaikomas. Yra patys, kffdamF ir už tiesas tebesėdi.
imti kitus.
York Central &, Hudson Ridžiaugė ir leliuniečiai. »,Ir ran plytų. Iš apačios, kol tai prieglaudos namai, kur kovodami^nepefstoja spaudę
,N.G?
už
save
sUpnektiiijjų,
neperver geležinkelio uždėjo baus
gyvena
visokį
pasenę,
nebemęs, sako, galėsim dabar iš- mūras buvo lygus, darbas
Suareštavo
geriausią
operos
mę
18000 dol.
stoja
šuns-Mėtoj
laikę
ir
že

sirašyt sau patinkamus laik- sparčiai ėjo, meisteris daug derą darbui žmonės, kurie
K Skaisglrių, Šiaulių pav.
giesmininką.
! raščius.” Bet kur tau! Per- plytų sukraudavo į mūrą ir užtat turi tvarkoj užlaikyti minę darbininkų, nei i aunas
Lytus.
anksti buvo jų džiaugsmas: gerai, žinoma, pelnydavo. bažnyčią, šventorių, pllacių spaudę mažažemių ir beže Skaisgirio kunigui Kaži- New Yobk. Čia. likosi su Memphis, Ten. Šitose ap
kad ir valdžia leido spaudą, Bet kada sienos pasikylėjo, prieš bažnyčią ir apskritai, mių. Reikėtų'' atsiminti tą• mieraičiui pamokslus sakant, areštuotas geriausias Konra linkinėse smarkus lytus pa
pagalinus davė per kovą šio- reikėjo dirbti visi zimsai, atlikti visus mažesniuosius priežodį: ,,Ras pačiam ne vis užkliųva vilkai avies kai- do operos trupos giesminin gimdė tvanus, kurie pridir
kią-tokią liuosybę, bet lėliu- meisteris pamatė, kad čia dar darbus prie bažnyčios. - Bet miela ir kitatn belinkėk,” bet• lyj®» blogos knygos ir negeri kas italijonas Carnso. Su bo nuostolių ant 1000C0 dol.
Sako jis: „mano areštavo jį miesto^ parke aut viename tik Shelby pavietyj,
; n iečiai naudoties iš to negali. gali prisieiti kiek ir pridėti tuo tarpu pasirodo, kad ba ne, užmiršta'ii artimo meilęi raštai.
ir
žmogaus
tiesas
ir
Dievo
i
mieli
klausytojai,
neskaityki- skundo moteries Graham, nuostolius visame štete skai
žnyčia
yra
teip
nešvari
ir
| Ar gali būti, rodos, prasčiau: iš seniau uždirbtų, metė dar
.
te
negerų
knygų,
kurių šiuo- kuri apkaltino giesmininku to milijonais doliarių. Tva
prisakymus.
1
Senųjų
amžių
nori žmogus išslrašyt sau bą ir išvažiavo sau. Dabar apdulkyta, kad ten niekur
laikraštį, nusiuntė! pinigus reikia samdyti antras meiste prisiglausti negalima, per jungas pavertė žmonis pik: se laikuose daug yra terp ju- už begėdišką užkabinėjimą. nai nunešė daug tiltų, išardė
ir gavęs, skaityk, kiek lenda. ris. Gerai dar bus, jei ne pliacių stačiai išbristi sunku čiausiais žvėrimis. Kad ir «U; jų«, tėvai, prižiurėkit sa Į sūdą vienok skundėja ne pylimu* ir laukuose daug
Bet čia teip nėra. Kad ką reikės muro ardyti: inžinie — tokia ten bala. Bet tame sodžiaus Diršių Jonas ir An vo vaikus, kad neskaitytų stojo ir jos antrašas pasirodė nuostolių pridirbo.
valdžia ir leidžia — žiūrėk riai. sako, išpeikę darbą. kaltinti špitolninkų negali tanas Domkai, ima nuo Ben. negerų raštų, kurie niekina netikru, bet ją užvaduoti
Ingriuvo teatro grindys.
musų dvasiškija užgina. Kas čia daugiau įkaltas, jei ma, nes kalti Čionai kiti. Dumšės ir J. Masiulio už 24 tikėjimą ir kunigus.” Tik bandė policistas Cain, bet
sūdąs
jo
darodymų
nepriėmė,
k
ūbi
Skus
sieksnius
—
20rub
nepasakė
antrašo,
kokios
ne

Mat
musų
kanauninkas
kle

Štai kad ir Leliūnų klebonas ne tas vilkijiečių „šventu
Newabk, N. J. Parengta
kun. Masaitis, kad tik turė mas”: jie pasitikėjo dvasi bonas mano, kad špitolius lių; be to dar, reikia mokėt gerosios knygos ir raštai. kadangi jis bandė surasti me čia žydų teatre, laike per
tų Šiokią-tokią valdžią ^avo škaisiais tėveliais, o patys tam yra įsteigtas, kad jisai ganyklą ir dar už kiekvieną Turbut jis ir pats nežino ir net tokias kaitės, kokių statymo, įgriuvo teatro grin
rankose, seniai butų jau už tuo dalyku visiškai nesirūpi turėtų sau dykai bernus nors ir menkiaus| gyvulį, už nėra jų 'skaitęs. Pirm trijų nieks neklausė. Slidžia nu dys. Prie to viena moteris
dengęs visus laikraščius, iš no. Tiesa, ak yra išrinktas kiekvienam darbui. Reikia kūtėje laikomą paršelį. Dar metų buvo jam pasisekę gau-'i baudė giesmininką 10 dol., likosi užmušta, 12 ypatų yra
skyrus „Šaltinį” ir „Nedėl- bažnyčios statymo komitetas, sugrėbti, suvežti šienas ka jiems to negina, jie stengia ti daug visokių knygų. Tuo bet jis apeliavo.
sunkiai apkultų, o 15 leng
dienio Skaitymą”, kuriuos bet — vieni komitetninkai nauninko palivarke — va si IŠsunkt kiek tik galima kart buvo pas jį už'takristiviau užgautų.
Sugriuvo trioba.
bruka žmonėms, kiek įmany visiškai nesirodo, kiti, nors žiuoja špitolninkai; koks tik daugiau. Kada Dumšė nu joną Stanislovas Revidas,
Drąsus pastorius.
tai yra darbas klebonijoj, nešė J. Domini pliaciavą mo kurs knygoms apdarus dėda
damas. Nieks, man rodos,
ateina, bet tiek teišmano viską turi atlikti špitolnin kestį, ir užmokėjęs, gryžo vo, todėl visokių knygų žmo Rochesteb, N. Y. Naujai
. negali užgint kunigams pri- apie bažnyčios reikalus, kiek
statomos triobos Kodak par Rochester, N. Y. Pasto
kalbinėt, kad žmonės išsira višta apie, kompasą ir iš to kai. Už tai jie, žinoma, nie namon, pasivijo Domkus ir nės sunešdavo jam. Tik da ke sugriuvo viršutinė triobos rius čianykščios protestoniššytų ar šiokį, ar tokį, laikra visiems parapijonams tik pra ko negauna, tiktai tokius paprašė kad atiduotų moke vatkoms tai nepatikę ir ap dalis ir užbėrė 20 darbinin kos episkopalų., bažnyčios,
štį, bet teip elgties, kaip gaištis daugiaus nieko. Lai pietus. Kad pietus jiems sčio knygelę. Knygelę atė skundė kunigui, kad jis esąs kų. Iš jų 3 likosi užmušti, Algernon Craping, pranešė
pigiau apsieitų, tai, duoki męs, primetė netikusį rublį cicllikas ir turys daug nege o 8 sunkiai apkulti.
leliunietis, man rodos, nepa
savo perdėtiniams, jog jis
kas, jau labai laikas imtis pa me, špitoluinkės drabužiams
ir sakėsi, buk iš jo gavęs. rų knygų. litai nelaukda
doru. Čia leliuniečių nelai tiems vilkijiečiams, kaip rei?
netiki, kad Christus galėjo
Voverės ir degtine.
mė tame, kad miestelyj nėra kiant, per iš savo tarpo iš skalbti yra kviečiamos pa Dumšė namiej su žmona pa mas, kunigas, pasišaukęs mie
užgimti be tėvo, jis netiki į
prastai penkdieniais — mat, sikalbėjęs, sutarė jam rublį stelio vyrus, padarė pas jį Washinoton, D. C. Čia- jo dangun žengimą ir todėl
krasos: arčiausia krasos sto
rinktus sumaningesnius žmo
penktadienį pasnykas.
tis Utenoj, iš kur klebonas
atiduot. Pardavė vištą už kratą, atėmė visas knygas ir nykščiame parke daug yra protestuoja prieš mokinimą
nes, rūpintis savo parapijos
ir parveža visų leliuniečių
Kada reikia paskirti ko 85 kap., dar iš seniau 20 k. patį tuoj išvarė ir neleido nė pilkų voverių, bet nuo tūlo bažnyčioj negalimų dalykų.
dalykais, o ne pavesti visų
laiškus ir laikraščius. To
turėjo, tai dar jiems liko 5 špitolėje, nė miestelyje per laiko jos pradėjo gaišti. Il
jos reikalų vienam žmogui, kį žmogų į špitolių, arba jį
kiu budu visi laiškai ir laik
Daugkalbės mokyklos.
prašalinti, tai priguli tas ne kap., o rublį atidavė Dom nakvoti, nors buvo jau vaka gai nežinojo priežasčių gaiši
nors tai butų ir kunigas.
raščiai turi pirma pareit per
San Fbancisoo, Cal. Čianuo parapijonų, bet nuo kle kui. Domkus,'Yublį priėmęs, ras, žiemos laike apie tris ka mo, bet ant galo susekė, kad
, ,N.G.’
klebono rankas. Čia, žino
pasakė:
,
1
!
,Kad
nebūtum
to
ralius.
Nepasigailėjo
kunigas
jos
gaišta
nuo
alkoholizmo
nykštė mokyklų užveizda dabono. O tas prašalina to
ma, jis peržiūri, kad nepa Iš Naujamiesčio, Panev. p. kius, kurie Jau nebegali dar rublio atidavęs, tai bučiau nė mažų vaikučių, kurie kly (nuo svaiginančių gėrymų). leido: prancūzams, • vokie
kliūtų į parapijonų rankas
bo dirbti klebonijai, nors knygutės nerodęs ir padavęs kė rengiantis į tolimą kelio Pasirodė, kad vaikščiojanti čiams ir italijonams tūlose
Streikai
prasidėjo
subatoj,
kas, anot jo, betariant
bažnyčios darbą ir galėtų dar valsčiaus teisnihn, ir butum nę. Kas jam vaikučiai? Jis parke apdalina voveres sal mokyklose miesto kaštais '
„bedieviško.” Parapi jonai, 5 d. rugp., Naudvaryj ir puikiai atlikti. Žinoma, tuo užmokėjęs^iž tiejus metus.” jų neaugina, savo gi vaiky dumynais, kuriuose yra daug įrengti mokinimu prigimtos
žinoma, negaili-jam, kad jis Pranionyse Kerbedienės dva mi parapijonai yra labai ne- Ištikrujų, V būtį teip buvę; stės dienų nebeatmena.
rūmo ir degtinės.
jų kalbos; toki* tiesą įgauna
skaito jų laikraščius. Bet ruose. Pirmąją streiko die užganėdinti, bet tyli.
nelabai seniai valsčiaus tei
ten ir japoniečial Rodosi,
Knygas atėmęs, parsikvie
nelaimė, jei pakliuvo į jo ną jau dėjo po vežimą dobi
smas
nubAhdŪ
0
Dumšę
10
Suareštavo
mexikoniškuš
lai

kaip
kur Pennsylvauijoj, be
,N.G.’
tė Rudiškių kunigą Švėgždą
rankas koks geresnis nume lų, bet paskui, kaip susižino
rublių Domkni užmokėti, už
kraštininkus.
sirūpinant lietuviams, ir jie
ris. Kartai s tiek jau jį ir tema, jo su kitais ponais, ir nebe
tai kad Dumšė "prie savo pa ir abudu, duris užsisklendę,
galėtų savo kalbai tokias jau
D
el
R
io
,
T
ei
.
Ant
reika

teisė jas. Dvasiškojo turi
to parapijonai. Jis, žinoma, davė. Mat, Liubariškės košalio
ant
Domkaus
žemės
Iš Papilės, Šiaulių pa v..
nio knygas išteisino ir nu lavimo Meziko rando, Ame tiesas išreikalauti; nereika
teip elgės tiktai su „Vilnį misorius Makarskis, kaipo
kelintą kulių buvo susikro
Darbininkų padėjimas Ma- vęs ir nuo lietaus stogeliu siuntė vargoninkui, liepda rikos valdžios suareštavo čia laujant, nieks to neduos.
Žin.”, nes kitus laikraščius, didis streikų ardytojas (jam
mas sugražinti jų savinind 3 mezikouiškus laikraštinin
išskyrus „Šaltinį” ir „Nedėl- pasisekė su sargybinių pagel- karskio dvare, Kališiuose, apdengęs; valsčiuj Domkus
Vėtros.
dienio Skaitymą” jis iš pra ba išardyti streiką Liubari- kaip ir visur nekažinkoks. su samdytais liudininkais kame, bet svietiškojo turinio kus: Pedro Gonzalesą, Demet- 21 d. lapkričio, ant ežero
džių metų, kada parapijonai škyj), įkalbėjo nedėti^ Jo Nebeiškęsdami, darbininkai pasakė, kad Dumšė be jo knygas pasmerkė mirtin — rio Castro ir Marųuese. Mat Michigan ir jo aplinkinėse
prašė jo išrašyt jiems laikra pėdomis sekė ir Kerbedienė. ir čia kėlė streikus dar per leidimo ant jo žemės pasista sudeginimui ir pats Kazimie jie buk patalpino laikraš siautė smarkios vėtros. Mie
ščius, užgynė visiškai išraši Seredoj 9 d. rugp. atvažiavo nai metais gruodžio mėnesį tęs trobą. Visi aplinkiniai raitis tą budelio darbą atli čiuose karikatūras išjuokian- ste South Bend vėjas paga
nėti Bet kaip-kurie, nesi žemiečių viršininkas, prista- ir tuo streiku buvo laimėta žmonės žino Joną Domkų, ko. Kaip-kurle dar mėgino čiasMeziko prezidentą. Ame dino daug triobų. S t.Josephe
klausdami jo, išsirašė sau vas ir 4 sargybiniai. Tuo po 5 rubl. ir po 1 pūrą ru kad jis yra'.didis vargdienių prašyti kunigo atiduoti jų rikoj laikraščiai vienok iš ir Benton Harbore vėtros
„Vilh. Žin.” ir dabar tai su jau žemiečių viršininkas, su gių. Kas buvo žadėta, Bur skriaudėjas, pas jį šeimyna knygas, bet kur tau.... tik juokia viską, o jų užtai val daug nuostolių pridirbo. Ar
tomis „Žinioms” jam klapa- šaukęs visus darbininkus, ba pridėjo, nors ir labai pa nepaėsti, per metus kelis gyrės sau arbatą išsiviręs ir džios neareštuoja. Matyt ne paskendo ant ežero kiek
čia svetimiems laikraštinin
tas! Apie „Naująją Gady pradėjo skaityti, kiek kam kaušį krapštydamas; neatė vaikėzus ir mergaites perlei tiek.
laivų, dar nežinia. Vėtros
nę”, tai nėra ko kalbėt. Kle-w algos prisieina gauti, bet mė^ to pridėčko šiais metais, džia. Viską aprašyt negali Kunigui
Kazimieraičiui kams kitokios tiesos. Dar daug nuostolių pridirbo teip
bonas jau seniai turi atraki darbininkai pareikalavo, kad bet už tai išrado kitą būdą ma, nebus vietos kur spau- kurstant, ūkininkai skirstosi gal kartais ir caras pareika gi miestuose: Kalamazoo,
nęs pragaro duris „Naujosios užmokėtų už visus metus. darbininkus prispausti. Per dinti. Šiam sykiui tiek už iš sodžių į viensėdžius; teip lauti areštavimo laikraštinin Vicksburge ir Meudone.
Gadynės” skaitytojams. Tu Ant to viršininkas nesutiko. nai buvo 8 kumečiai ir ^la teks.
jau išsiskirstė 5 sodžiai ir vi kų už jam ne prilankius
riu dar pasakyt, kad klebono Tuokart tuom ir pasibaigė. žininkai, šįmet gi 6 kumečiai
Gaisrai.
si džiaugiasi, kad viesėdžiuo- straipsnius ir gal Amerikos
,N.G.’
ir
3
lažininkai.
Padėjimas
Už
valandėlės
pašaukė
vėl.
cenzūra kuoaštriausia. Ant
se patogiau gyventi. Tik šerifai, su priklaupimu, caro Detboit, Mich. Mebelių
kiek man žinoma, cenzūra* Šį kartą viršininkas, iššaukęs visų labai vargingas. Susir Iš Naujamiesčio, Panev. daugelis, išsiskirstę, kits kitą reikalavimą panorės išpildy krautuvėse Owen & Co. siau
laikraščių, išeinančių užsie- vieną darbininką, suėmė jį gus, ne tik neduoda vaistų,
tąsosi po teismus, buk žemė ti?
tė gaisras. Prie to užtroško
apskr.
nyj, ir tai ne tokia aštri. ir sako, kad išsiusiąs į Ma- bet dargi tą dieną skaito į
esant neteisingai padalinta.
ir vienas darbininkas.
Sniego darganos pietuose.
Jei cenzorius randa ką užgin skoliją trejiems metams. Bet remanentą ir dar arklių ne Neseniai vietinis urėdnin- Kiekvienas bėga pas kunigą
New York.
Drabužių fl
ta, tai jis tą vietą užtepa ar- ir to neišsigando darbininkai duoda pas daktarą nuvažiuo kas užėjo pa* kamendorių. patarmės klaustis, bet kuni Et Paso, Tek. Pecos klo
! ba iškerpa, o klebonas tai tų ir pasakė: „Kam jį vežšite ti. Kaip branginama darbi Pastarasis, norėdamas pavai gas, užmiršęs Kristaus žo nyj 22 d. lapkričio siautė bai dirbtuvėse ant 75str. užgimė ■
numerių, kuriuose yra kas jo vieną, tai kinkykite dar porą ninkų sveikata ir gyvybė, šinti mielą svetį, išėjo užkan džius: ,,palaiminti ramybę sios sniego darganos, laike gaisras. Dirbtuvėj dirbo 300 1
nuomonei priešinga, kartais karų, važiuosime visi”. • Vir matyti kadir iš šio atsitiki dos atnešti. Bet koks buvo darantiejie, nes jie sūnumis kurių pražuvo trįs ypatos, o merginų. Daug merginų iš- i
visiškai neatiduoda. Bent šininkas, matydamas, kad mo: susirgo darbininko vai kunigo nusistebėjimas, kuo Dievo bus vadinti”, tuojaus kelių trūksta, su kurioms dar šoko nuo viršutinių lubų
ant žemės. Dvi merginos užPer didelį prašymą met sugryžęs su užkandomis duoda patarmę, kaip gali pa-Į nežinia, kas atsitiko.
teip man skundės lėliunie- neišgazdys tuom darbininkų, kas.
simuše
r 4į daug tapo sunkiai g
paleido
suimtąjį
ir
liepė,
ekonomas davė vos pavaromą, nerado svečio, o kartu ir sy duoti į teismą, bei užvesti
čiai.
apkultų.
Ypatiškas
laisvės
ir
lygybės
kad iki panedėlio pagalvotų arklį. Darbininkui pradėjus kiu revolverio, laikymui ku
Darbuokis klebone! Skai ir stotų prie darbo, o jei ne aimanuoti, kada su tuom ar rio kameudoriiis turėjo leidi bylą, ir teip per jo rūpestį
ženklas.
Bellingham, Wash. Mie- I
čiau laikraščiuose, kad val stosią, tai atvažiuosiąs su kliu nuvažiuos, ekonomas, mą. Buvo kamendorius nu nuolat bylinėjasi, nuolat tą
Montųomery, Ala. Čia- stelyj Noobsach, sudegė di- ]
džia buvo nugabenus į Man- sargybiniais ir išmėtysiąs. j nokdamas, atsakė: ,, tokių sivejąs urėdninką išaiškint sosi po teismus. Gaila, kad
nykštė
miesto rodą prisakė delis hotelis ir septynios "
džuriją 110 pūdų medalių, Kaip išvažiavo policija, dar arklių ir reikia ligoniams ve- nesusipratimą, bet tas ir du kum. Kazimieraitis, kurs mo
gatvinių
karų kompanijai pa krautuvės. Nuostolius gai
kareiviams apdovanoti. Ne bininkai užgynė ganyti ir žiot, kad kaulų nesutranky ris užsirakitib. Ilgai nelauk kėjo sukurstyti žmonis išsi
rūpinti atskirus karus važi ro padarytus skaito ant 1
užmirš ji turbut ir Tamstos! (šerti gyvulius, bet tai nevisi tų.” Labai vargingas laži damas, k*ifuigtte pasišaukė kelti į viena sūdžius, nepariNegrams 000 dol.
stengia jų be teismo sutaiky nėjimui negrų.
Dilgyne.
škai pasisekė išpildyti. Kal ninkų ir nuomininkų padė pagelbon darbihinkus, kurie
mat uždraudė važinėti tuose San Francisco, Cąl.
ti.
vis,
darbininkas
BredeI,
urė

mūrijo
bažhyčią?
Pamatęs
jimas.
Išgirdę
apie
ordinar

komose, kuriuose važinėja degė čia įtaigos
„N.G.”
,N.G.’
das ir dar keli šėrė gyvulius. ui nkų streikus, buvo pradėję darbininkų^tainfy, urėdninbaltveidžiai. Tai tau ir ly Coburn Oil Co. ir Barber
Iš |Vi limo?. Kaulio pav. Paskui streikas, nors tęsėsi, streikuot ir jie, bet streikas kas ne ant ^uok8l nusigando
gybė! Iš tokio padavadiji- Asphalt Paving Co. N no-i
mo, turbut, ir baltparviams stolius gaisro padarytus skai
Jei Lietuva, kaip sako, bet jau vienas kitas pradėjo jų nebuvo laimėtas, kadangi ir pradėjo iesaviV balsu rėk
labai
abejoti,
ar
tik
jų
neiš

ti;
„šalin!
'Skirstykitės,
šau

terp
jų
nebuvo
vienybės.
naudos nebus, jis vien pakels to ant pusės milijono dolia
šventąja seniau buvo vadina
mėtys.
Teip
atėjo
ir
panesiu!
”
Bet
Ule,*
vieton
urnai
Nors
visi
buvo
sutarę
laikytis
ir teip Amerikoj ne mažą rių.
ma, tai šis jos kampas dar ir
nesikentimą
ne
vienos
Vaikžudė.
iki šiol pilnai šventu galima dėlis, bet viršininkas neatva iš vieno, bet atsirado tokių, išbėgioti į8 visas šalis,
parves žmonių. Kam, bet Nelaimės ant geležinkelių.
vadinti. Žmonės čionai dau žiavo ir diena praėjo tyliai, kurie vienaip sakė, kitaip kaip to laflkė ’Airėdninkas,
jam
atsakė: New York. Čia likosi, už valdžioms nepridera platinti Bluefield, W. Va. Ant
giausia nė skaityti gerai ne tik darbininkai dar labiau darė. Ponas kaip-kuriems ramiai
žudymą vaikų, suareštuota nesikentimą terp ne vieno Norfolk <fc Western geležin
moka, nebekalbant jau apie pradėjo abejoti ir manyti, atsake gyvenimus, atsirado „šauk, kad nori, o tave vis
akušerė Eckhardt. Apskun kios kilmės ukėsų. Kokius kelio, dirbant augštą pylimą,
rašymą. Už taigi terp tokių kad laukus apleis — paliks tokių, kurie nuėjo pas Bur gi suimsim.” Aiškiai pa
dė
ją jos locnos dukterys, ku vaisius tokia sėkla išduoda, nuslinkus! žemė nustūmė dir
matė
dabar
"urėdninkas,
suputi.
Ponia
gi
ne*
pusės
bą ir paėmė antras savo
„šventų” žmonių kokiam val
rios
prieš šteto prokuratorių ir Amerikos politikieriai ga busius darbininkus į upę ir
dininkai, kunigui ar šeip žodžio apie pridėjimą nemi draugų gyvenimus. Nuomi kad žodžiais darbininkams
apreiškė,
jog jų motina nu
jau poneliui tai rojus ne gy nėjo ir ištiktųjų, kam ji ninkų ir lažininkų tas strei nieko nepadarysi * Beliko žudė 9 ką tik užgimusius li matyti Maskolijoj arba ir vandenyj juos prislėgė. Sep
venimas: pagyręs ir važiuoja dės, kad ir teip beveik visą kas ne tik nepalengviuo, bet jam tik viena, paskutinė mergų vaikus ir nužudytų rytiniuose Prūsų apekričiuo- tyni darbininkai pražuvo, vi
Pavasarį, priemonė, kurios jis tuojau
se. Jeigu negrai yra ukėsais si buvo itąlijonai.
sau su išsiputusiu delmonu, sanvaitę negalima buvo dirb dar apsunkino.
kunus sudegino.
z
ir
pasigavo:
šoko
per
langą
ti
lauke:
lietus
kone
kasdien
rašant
kontraktus,
įrašė,
šio krašto, jeigu jie pildo ly Hitton, Colo. Netoli nuo
garbindamas
vilkijinių
lijo. Seredoj gi' 16 rugp. kad reikėsią eit kelių taisyti, ir, kaip kiškis, pasileido bėg
gio*
su baltparviais pareigas, čia, aut Sante Fe geležinke
„šventumą.”
Išveja negrus kareivius.
ti. Betgi nabagą sugavo, ir
jau kone pusė darbininkų ko pirma nebūva
tai
turi
ir lygias, be jokių lio susimušė du trukiai
Štai, sakysim, kad ir su norėjo stoti prie darbo, nieko
turėjo Jis atiduoti kunigo re- Washington, D. C. Preri-Įaprubežiavimų, ir tiesas tu- Prie to vieno trjikio pečku
N.G.’
bažnyčios statymu kaip išė- nelaimėję.
r .
volv< 4- Paleisdami, įdėjo
imauslrėtl
| rys likosi užmuštas,. o 2 pa
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sažieriai mirtinai apkulti
lengviau apkultų yra daug.

iš politikos naudojasi vie:
Iš Water8hrflTCon.
6 pulemetais, 2 regimentai
New Haven, Con
Kliubų viršininkai, o ne sa
21 d.Bpallc/’fgaila, kad ko parengdavo prakalbas, parsi- 'Čia terp lietuvių daug yra pėkštininkų ir vienas eska
nariai, o jau apie naudą to
kviesdavo kalbėtojus iš kitur; girtuokliaujančių,
Northvisso, Mo. Ant St.
girtuo dronas dragūnų, kaipi imti
Iš Maryville, III.
kių Kliubų lietuviams nėra tai praneša. jRd.)n ant nau įsitaisė knygyną ir jau nema kliauja ne vien vyrai, bet ir tvirtynę, kaip Port Artūrą':
Louis <fc San Francisco gele
Lietuvių yra čia mažas bū ką nė kalbėti.
Ir pradėjo j '
jos lietuviškoj svetainės bu žai turėjo lietuviškų knygų moterėlės ne nori apsileisti. ėmė japonai.
žinkelio susimušė čia du tru
relis, turi jie Švento Antano
Baltru?.
kiai. Prie to 6 ypatos likosi
vo prakalboj surengtas 84 savo knygyne: bet kad čią- Neseniai Čia dvi moterėlės, atiminėti nuo musų karabi-:
iš Paduos draugiją, kuri ge
užmuštos.
kuopos L. ĘmD._ P. Kalbė nykščiai lietuviai ne linkę apsvaiginusios protą degtine, nūs ir patronus. Mūsiškiai,
rai laikosi.
tojai
buvo: Pftfkuųps iš New prie skaitymo, tai draugy susibarė, o paskui pradėjo pamatę daug kareivių, pasi-1
Iš Chicagos, III.
Bridgeport, Con. Netoli
14 d. spali ų (gal lapkričio?
Naugatuck Junetion nugriu Rd.), ant krikštynų sunaus 18 d. lapkričio atsibuvo Yorko ir Žagaras.^ Žmonių stės geri užmanymai ir triūsas peštiesi. Pamatę besitąsan davė. Dabar karabinų netu
nedaug naudos atneša lietu čias už plaukų bobeles, dė ri. Areštavo iš visos brigą- • >
vo dalis dirbamo geležinke J. Zubaliaucko susirinko bū koncertas ir balius daininin prisirinko pilpa salė.
viams, kurie labiau už skaity dės tvarkadariai paėmė ir dos 34 žmonės ir pasodino
Pirmiau
šia
t;
bu
y#
muzika,
lio tilto. Prie to 3 darbinin relis -lietuvių.
Kalbėdami kų 109 kuopos 8. L. A.,
mą
knygų ir laikraščių myli nugabeno į policijos areštą, tvirtynės kalėjiman Aleksam ,
o
paskui
lietuviškos
dainos,
kai likosi užmušti, o daug ta apie visokius reikalus, atsi balius traukėsi nuo 6 vai. va
kurias dainavo 8 merginos ir alų ir kazyras. Šiądien drau iš kur jų vyrai, užstatę 75 dropolyj. Nežinom, kas bus.
po sužeistų.
minėme revoliuciją musų tė karo iki 12 nakties. Susirinkusiejie gražiai užsilaikė, 2 vaikinai. Buvo ir deklia- gyste D. L. K. Vytauto, ro dol., paliuosavo narsias ka Bet vis liko šyla gera, dau
Lakota, N. D. Netoli nuo vynėj ir užsimanėme sudėti
macijos, dekliamavo mergi dosi, nieko neveikia lietuvių riautojas. Ant rytojaus bu geliui valdžia nieko nepada
čia iššoko iš relių trūkis kiek aukų sušelpimui kovo už ką dainininkai 109 kuo nos.
budinimui.
Buvo susitvė vo prova. Policijos sūdąs rys. Dabar pas mus bataliGreat Northern geležinkelio. jančių už tėvynės laisvę. Su pos ištaria ačiū.*
Susirinkusiejie turėjo pro Pirmiausiai kalbėjo Perkū rusi teatrališka kuopa teat vieną nubaudė 17 dol., kitą jone 5 rotos žmonių, daug
Prie te du trūkio tarnai li dėjome $9.76. Atitraukus
gą
pasiklausyti. Dainavo nas apie Lietuvą laisvą seno rams lošti ir kelis kartus at 7 dol. Reikia dar pridėti, mūsiškių ketvirtoj rotoj; ro
kosi užmušti, sužeistų gi ta 10c. persiuntimo kaštų, siun
lošė: ,,Valščiaus sūdąs”, „A- kad tiena turėjo advokatą, tos ant kariško padėjimo.
čiame „Lietuvos” redakcijon vyrų choras, mažų mergaičių vėj ir apie dąbartinę revo
po apie 20 ypatų.
kvartetas, vyrų kvartetas, vy liuciją Maskolijųj ir dabarti merika pirtyje” ir „Ponas ir kuriam nemažai atsėjo už Aut Kaukazo daug dar ka
Elmira. N. Y. Ant New $9.65. Paskiriame Liet. Soc. rų su merginoms.
nį Lietuvos padėjimą, apie Mužikai”. Buvo pradėję mo mokėti. Toki tai vaisiai reivių stovi už randą. Tifli’ York Central geležinkelio, Dem. Partijai.
sunkų
caro valdžioš jungą kytis „ Velnias spąstuose”,bet girtuokliavimo. Ar ne ge se tiktai saperų brigada ir ■'
Iš
pelno
likusio,
uždengus
Bandėme dar parinkti dau
tavorinis trūkis susimušė su
ant
lietuvių
sprando uždėtą; keli draugai išvažiavo, vietoj riau butų, vietoj kibti prie geležinkelių batalijonas sto
kaštus baliaus, paskyrė $5.00
lokomotyvą. Lokomotyvą ir giau aukų eidami per stabas, tautiškam namui su kolioni- apie kapitalistus, jų darbus išvažinėjusių naujų nebuvo stiklelio, griebtiesi skaitymo, ja už žmones, o kiti toki dur
20 vagonų nupuolė nuo augš bet aukų rinkėjai pirmuti ja; pinigus tuos siunčia cen- kitur ir čia Amerikoj. Ža galima gaut. Geriausiai lai tas kaštuotų kur kas ma niai, nieko nesupranta. Da
to kelio pylimo. Prie to du niame lietuvių gyvenime bu trališkam kasieriui 3. L.A., garas kalbėjo apie revoliuci kosi dainorlų draugystė. Re žiau.
bar musų brigadą nori išTiftrūkio tarnai likosi užmušti, vo labai nemaloniai priimti. p. J. Skritulskui; $5.00 ski ją Lietuvoj, apie žiaurumą tai pasitaiko pasirodyti su
T.
N.
so iškelti, musų batalijoną į
Pradėjo pliaukšti, buk už
o du sunkiai apkulti.
tautiškoms
dainoms,
tačiaus
Kakizmann, prie Persijos ra- ’
aukas Chicagoj Olševskis pa ria įsteigimui naujos bažny caro valdžios, apie žudymą
Iš Hartshorne, I. Tėr.
bežiaus.
Birmingham, Ala. Susi sistatė sau puikų namą ir čios ant Westside P. Š. Auš nekaltų žmonių, apie tam lavintis nenustoja. Neper
seniai susitverė lavinimosi Darbai eina čia pusėtinai, Karabinų dar neduoda.
sius biurokratų darbus.
mušė čia elektriškas karas su daugiau pliauškė nebūtų ros vartų.
Prakalbų pabaigoj buvo kuopa, jos mieriu yra: sąna uždarbiai ne menkiausi. Yra Tiflise gyvenanti tebeturime
tavoriniu trukiu. Prie to daigtų. Turbut jie jieško
A. L. Mezlaiškis.
Dabar girdėt,
renkamos aukos revoliucijos rius išlavint politikoj, vaisbo- čia lietuvių butelis, yra ir karabinus.
viena mergina likosi užmuš vien progos išsikalbinėti nuo
draugystė Švento Kazimieru, jog mus gal iki Naujų Metų
je,
butų
galima
uždėti
koope

naudai.
Surinko
18
dol.
ta, 16 gi ypatų tapo apkul aukų. Tokių vienok ir nu
Iš Baltimore, Md.
ratyviškas krautuves visokių žinoma, po kontrole bažny paleis namon.
tų.
___________
žengę iš dangaus aniuolai ne Šiomis dienomis susitvėrė Perkūnas ragino susirin
čios. Tautiškais reikalais
T. St
pertikrįs, ne prikalbės prie čia nauja lietuviška tautiš kusius rašytiesi prie socija- daiktų pasiliuosavimui . nuo sunku užsiimti, nes čia yra
išnaudojimo.
Budas
ir
pa

aukų, jie vis išras nebūtus ka pagelbinė draugystė p. v. lietų, aiškino socijalizmo pa
pročiai vietinių lietuvių ne daug carbernių ir šnipų, bet
išsikalbėjimas. Tiems mat D. L. K. Mindaugio. Tai matus, siekius ir jo naudąvisgi atsirado apšviestesni
Atskaita o C. K. R. Š.
Chicago, III. Darbi nerupi tėvynės labas, jie ve pirmutinė draugystė Balti- Ant galo, rodosi be reikalo, pagirtini. Nekurie lietuviai žmonės, sudėjom $5.75 revo
sėdėjimą
saliunuose,
gėry
m
ą,
nuvažiavo
aut
nebuvimo
Die

Nuo 1 d. spalių iki 30 die
ninkai Illinois Tunnel Co., lija . su alkūnėmis šluostyti morėj, į kurią galės prigulėti
liucijos naudai. Siunčiame dai to mėnesio, ant rankų C.
o
kartais
ir
peštynes
laiko
už
vo,
kas
neturėjo
susirišimo
iš viso 3000 žmonių, susior šinkorių baru?. Ausys jų teip vyrai kaip ir moterys.
„Lietuvos” redakcijon. Ski
ganizavo ir pareikalavo dide užkurtusios, jie negirdi, ir Serganti sanariai gaus po 6 su susirinkimo mieriu ir kas, geriausią pasilinksminimą, už riame juos socijal-demokra- K. R. Š. įplaukė iš viso
snių algų. Jeigu reikalavi nenori girdėti šauksmo krau dol. ant saivaitės pašelpos, ypač terp tikinčių, nepadi smagiausią laiko praleidimą. tų partijai. Nors maža tai $98.86, kurie likosi pačių au
mas nebus išpildytas, jie ža ją liejančių už musų visų o posmertinės mirusių šeimy dino socijalistams 'draugų. Toki lietuviai prie savo tau auka, bet tai pirmutinė iš Ši kautojų sekančiai paskirsty
tos neturi nė jokio prisiriši
ti:
da štraikuoti.
laisvę, ir labą visų tėvynės nos po 150 dol. Ji nutarė Tie, be abejpnės, ne norės
tos aplinkinės. Tikimės,lai
mo;
šalinasi
nuo
lietuvių
ir
tikėti
užgynimams,
kad
soL. S. D. P.
Pakanka jiems, prigulėti prie 8. L. A. Šita
< Providence, R. I. Dar Lietuvos.
kui bėgant, surinkti ir dau
stengiasi
nuduoti
ameriko

cijalistai
ne
kovoja
nė
su
Iš Lawrence, Mass., per I į
bai eina čia gerai ypač čia kad pats pavalgę ir apsirėdę, draugystė rupysis ne tik apie bažnyčia, nė ;sutikėjimu. nus. Priauganti čia jaunuo- giau aukų.
šelpimą
sergančių
ir
mirusių
kad
turi
darbą,
o
tėvynės
čirą....................... $4.90
A. B. B.
nykščiose vilnonėse dirbtu
Kaip socijallstam? skaudu, mėnė jau lietuviškai nekalbasąnarių
šeimynų,
bet
stengsis
vargai
jiems
nerupi;
jeigu
Iš Brockton, Mase., per
vėse.
jeigu kas abejoja apie naudą Yra ir tokių lietuvių, kurie
su kuom dalinasi uždarbiu, platinti apšvietimą, lavinsis
V.Barlow..................... 1.00,
savo vaikus mokina savo pri
Clarksburg, W.Va. DarKareivio laiškas.
tai vien su šiukoriais, alaus dekiiamacijose, lošime teat ir teisingumą jų mokslo,
Iš
gimtos kalbos, lietuviškai Apsakysiu apie savo gyve Cambridgeport, Mass.,
čianykščiose kasyklose
ir degtinės leidėjais, bet dar rų; rengs prakalbas, koncer teipiau.gal būt l(ąkaudu ti
per P. BartkeviČią... .4.36
vidutiniškai.
kintiems įbalbinėjjLfnas, kad skaityti ir rašyti,bet tokių y- nimą. Aš sveikas ir links
bo netekę ne jų malonės jieš tus, teatrus.
Iš
So. Bostono, Mass.,
r
, Pa. Geležies ko, bet kreipiasi prie savųjų, Nauja draugystė, norėda Dievo nėra. f Muųjs rodosi, ra mažai.
mas, laukiu, kaip pabaigti tą per P. Buzevičią....... 10.00
dirbtuvėse Jonės & Laughlin apie kurie labą laimėje nesi ma patraukti kuo daugiau kad Dievas sociįąįizmui ke Lietuviški vaikai virsta į savo tarnystę, kuri nusi- Iš Braddock, Pa., per K.
lio neužstoja, |oidėl viešuose, svetimtatyčįuS'gėl tęvų neiš bodo.
reikia paprastų darbininkų. rūpina.
Dėlko nusibodo?
siai lietuvių ir lietuvaičių,
n
etikėj i miškuose „susirinki manymo. Lietuviai Ameri Mes tarnaujam begotiems LeonaviČią................ 2.00
' Moka po $1.50 ant dienos.
Senapilietis.
priima iki šiol be jokio ypa- muose geriau būt Dievo ne
Iš Shelton, Conn., per
Zugo & Co. dirbtuvėse dar
koje nyksta, nes nyksta jų dvarininkams ir kapitali J. Anckaitį................ .8.10
tiško įstojimo mokesčio. Pri- kliudyti.
Iš Herrin, UI.
kalba. Jeigu musų broliai stams, samoderžavijos val Iš Baltimore, Md., per P.
bai eina mažyn.
stojimui pakanka užsimokėti
Mylintis
dorą.
imtųsi skaitymo lietuviškų džiai, kuriems žmonės yra Bakutį...................... .6.20
Lietuvių čia nedidelis bū po 50c. ant- mėnesio. Kas
Mc K e es Rocks, Pa.
raštų, labiau apsišvietę, ge kaip! mašinos, jie iš žmonių Iš Baltimore, Md., 14 kp.
relis
atsiranda.
Dirba
jie
nori prisirašyti, tegul ateina
Lockbardta dirbtuvės dirba,
Iš Brooklyn, N. Y.
veik
visi
anglių
kastynėse,
ant atenančio susirinkimo,
kelios dalys stovi dėl stokos
11 diena lapkričio V. Re v. riau mokėtų savo vaikus iš piešia paskutinę odę. Žmo L. 8. P. A., per P.
kadangi kitokių darbų čia kuris atsibus 2 d. gruodžio Šelp. Komit. parengė teatrą auginti lietuviškoje dvasioje, nės, nesuprasdami savo rei Grinių......................... 9.10i
darbininkų.
nėra. Darbo sanlygos čia lietuviškoje svetainėj pn. įr balių naudai revoliucijos. įkvėptų meilę savo tautos, sa kalų, dirba kaip įmanyda Iš Brighton, Mase., per
•f Allegheny, Pa. Dirb
ne geriausios. Užmokestis 506—510 Barre st. Susirin Programas to vakaro buvo se vo kalbos, toki ir pačius tė mi, kad tik išmokėti mokes J. Kūgį......... . .......... 14.80
tuvėse Forge Iron Co. pripra
už darbą mažas, mažesnis ne kimas prasidės 3 vai. po pie kantis: pirmiausiai buvo per vus geriau paguodotų. Bet čius valdininkų uždėtus, ku Iš Charles, III., per S.
tę prie darbo geležies dirbtu
gu kitur štete Illinois. Gy tų. Tas susirinkimas bus statytas h ui iganas, kurį at nuošimtis skaitančių knygas rie jodinėja ant biednų ūki Kelley......................... 6.60
vėse darbininkai visada gali
venimas čia teipgi ne sma paskutinis, ant kurio sana lošė J Grinius. Dekliamavo Ir laikraščius dar suvis mažas. ninkų, kę nori, tą daro. Iš Lavvrence, Mass., per
gaut darbą.
gus. " Vasaros laike daug riai bus priimami be įstoji eiles: ,,Vorai ir musės”, M. Matydami daugumą musų Žmonės vis da miega, stovi P. čirą................... ...4.75
M Braddock, Pa. Darbai žmonių serga drugiu ir kito mo mokesčio, taliaus galima Karaliūtė. J. Kidolius pa brolių paskendusių tamsybėje tamsybėj nakties. Daugu
Viso L. 8. D. P. $72.27
Carniegies dirbtuvėse eina kioms ligoms.
bus pristoti mokant atsakan dainavo „Marselietę”, „Du ir prietaruose, negalėdami mas pabudo, ėmės darbo ir ki
gerai.
'Kankintiniams.
Lietuvių bus čia apie 50 tį įstojimo mokestį sulyg Apaštalu”. Dialiogą atlošė jiems kitaip pagelbėti, 28 d. tus kėlia iš to miego ir da
Iš
Braddock,
Pa., per K.
sausio
šių
metų
uždėjome
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pamatė
žmonės
kur
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šeimynų.Apšvietime
jie
stovi
M Duquesne, Pa. Pradė
amžiaus norinčio
prisira J. Grinius ir M. JokubaucLeonaviČią
.................. 2.00
knygyną
po
vardu
Dr.
V.
sybė,
ir
kur
neteisybė
ir
kas
jo statyti naują dalį Carne- teip kaip ir kitur. Mėgsta šyti.
kas. „Tarptautišką hymną”
IšBaltimore,
Md.,
14 kp.
Kudirkos po bažnytiniame jų priešas ir dėlko sunku gy
gies geležies dirbtuvėse* Die išsigerti ir peštis už menk Naujos draugystės komite padainavo J. Kidolius.
niniai darbininkai gali prie niekius, o paskui po sudus tas susideda iš sekančių ypa Monoliogą „Ponaitis” per- skiepe. Gaila tik, kad dar venti, ko reikia, kad bu L. 8. P. A., per P.
Grinių......................9.16 tąsosi.to rasti darfe^.
tų: prezidentas — V. Plevo. statė P. Bukšnaitis. J. musų knygyne nedaug yra tų geriau gyventi. Dabar
lietuviškų
knygų
ir
laikraš

Rosijoj
kova
už
laisvę.
Dar

Viso kankiniams $11.16 J
J. Grinius paT Denver, Col. Darbai 3 d. lapkričio buvo susi kas; jo vietininkas — J. Mar- Kidolius.
čių.
Draugystė
D.
L.
K.
bininkai
miestuose
kovoja
už
tvėrusi
pašelpinė
draugystė
kulionis; kasierius—/Petro dainavo „Op,. Op, kas ten?
anglių kastynėse Calorado
Nepaskirti.
štete eina gerai. Galėtų ra- p. v. D. L. K. Vitauto. Pri nėlė Karalienė; finansų sekr. Nemunėlis. „Muravjevo pa Vytauto So. Bostone, iš savo laisvę ir savo tiesas, stengia Iš So. Boston, Mase., per
sti'darbą išlavinti darbiniu sirašė apie 30 sąnarių ir iš — K. Janušauckas; organiza minklą” dekliamavo J. Gri knygyno padovanojo knygas si numesti nuo savo pečių tą „Keleivį”.................. 5.82
ir dar paaukavo penkis do- naštą, katrą ikišiol nešė.
rinko vyriausybę, apdirbo torius — V. Karalius; sekre gaitis.
kai ir iš kitur pribuvę.
Iš 8o. Boston, Mass., per
liarius musų knygynui. Su- Ūkininkai kaimuose su savo
konstituciją ir rengėsi išsi torius — Garliauckas.
Teatrą
„Knarkiapaliepus
”
S. Čizį .................... 10.61
■į Avondale,Pa. Washin- imti charterį, bet vyriausy
sivienyjimas Lietuvių Ame. ponais ir grafais kovoja,sten
atlošė
sekančios
ypatos:
ka

Dr-tės
Komitetas.
Viso $16.43
gton kastynėse dirba tik trįs bės sąnariams pasirodė,' kad
rikoje paaukavo visų knygų giasi išeiti ant šviežio oro,
pitoną
Burskį
—
J.
Baltis;
kadienas per sanvaitę. Crescent Vitauto vardas negeras (tai
pitonienę Ireną— Frau. Vai- po vieną egzempliorių, už ką pradėti gyvenimą. Aš da Nuo pereitos Atskaitos bu
kastynėse tiek jau. Dona- tau ir protas! Rd.), jie už
ištariame širdingą ačiū. Su bar Tiflise. Musų abu sape- vo pas Centr. kasierių $252Iš Baltimore, Md.
hue kastynėse teipgi darbo manė apkrikštyti draugiją 4 d. lapkričio, ant Berre vadžiutė, kareivi Dratevką — sirinkime 4 d. lapkričio rų batalijonai stovi Aleksan- 15, dabar liekasi $268.58,
J. Kidolius; tarną Joną — K.
mažai. Cedar grove kastynė Kliubu.
šių metų nutarta atsišaukti dropolyj.
kurie yra nepaskirti.
st., lietuviškoj svetainėj atsi Ripinckas.
se dirba pilną laiką. Cross 17 dieną lapkričio sušau buvo susirinkimas republiprie
gerbiamų'lietuviškų
lai

Nemalonu mums šią at
21 d.liepos pakelėm buntę,
Žmonių susprinfcį? skaitlin
Creek likosi atidarytos nau kė antrą susirinkimą ir pra konų ir prakalbos. Gaudy
kraščių
išleistojų,
idant
su

skaitą
viešai garsinti, nes ji
Tiflise
stovi
geležinke

gas būrelis, vįąi rąjniai užsi
jos kastynės, kuriose prasi dėjo aiškinti negerumą Vi mui lietuviškų balsų, kalbėjo
šelptų
savo
knygoms
musų
tep
nemalonų
perstata pa
lio batalijono trįs rotos,
laikė laike pępstaįymo. Loši
dės darbai.
knygynėlį.
Lietuviškos
or

veikslą
amerikiečių
lietuvių,
tauto vardo (ar kad Vitautas ir trįs lietuviški republikai: kai gerai atlikę sa^o roles ir
nuo kurių buvo atėmę gin
LaSalle, III. Čianyk- buvo protingesniausiu Lietu R. Raulinaitis, A. Laukaitis
užganėdino j^bliką, ką rodė ganizacijos, kaip tai: Susi- klus ir daug kareivių areš jų meilę bei sąjauemą tė
kurios vos kunigaikščiu? Rd.), aiški ir J. Steponas. Kalbėtojai
ščiose kastynėse,
rankų plojimai, įplaukė re vieny j imas Lietuvių Rymo tavo, išvežė į Aleksandropo- vynėj už laisvę kovojantiems
stovėjo nuo piutės mėnesio, no naudą pavadinimo Klhibo gyrė, stengėsi įkalbėti, jog
Kataliką, Tėvynės Mylėtojų lio turmę 40 kareivių. Kaip- broliams.
Pasitikime, kad
voliucijos na^da^|86.75.
prasidėjo darbai.
Draugystė
galėtų
-paaukauti
kita
bus
geresnė
ir revoliuci(ar kad gaunanti pelnę tik balsuodami už republiko- Matyt musų broliai sup
tik kiti kareiviai išgirdo
Kitaning, Pa.
Amerikos politikieriai prieš nūs, lietuviai pagerys savo ranta naudątokįų perstaty visų savo knygų po vie apie tai, tuoj sušaukė susi jonieriams Lietuvoj, ir lai
ščiose geležies dirbtuvėse rinkimus tveria politiškus būvį. Gaila, kad ne paaiš mų. Lai gyyuoja. susiprati ną egzempliorių.
rinkimą, pradėjo kalbėtojai svės draugams Amerikoj ma
pereitą sanvaitę nedirbo.
Pasitikime, kad šį musų kalbėti, kad reikia paliuo- lonesnė.
Kliubus? Rd.) ir žinoma, kino kokiu budu Amerikos mas ir šviesa rtarpft (inūsų bro
prašymą lietuviški laikraš suot tie kareiviai, katruos Todėl mes ir vėl šaukiamės
T Canonsburg, Pa. Čia- aiškino gana juokingai. Aiš republikonai pagerys lietu lių lietuvių!
Darbininko draugas. čių išdavėjai ir augščiau mi. turman veša. Pasikėlė visi prie jūsų,lietuviai, kurie esa
nykščiose blėtos dirbtuvėse kino tūli, kad Kliubo sąna vių darbininkų būvį? Tur
nėtos lietuviškos organizaci kaip vienas žmogus, griebė į te lietuviais ir nešiojate tą
riai
prieš
rinkimus
gali
gaut
būt
atiduodami
juos
molonei
dirba gerai visose dalyse.
jos, draugystės ir pavienios rankas karabinus ir patro brangų vardą: Šelpkit re-Į
dykai alaus, o tą jug lietu visus išnaudojančių trestų?
Iš So. Boston, Mass.
5 Ruson Sta, Pa. Šitose
viai mėgsta. Toks viršinin Ar prikalbinėjimai suviliojo Keletas metų atgal tarpe ypatos, turinčios atliekamų nus, susirinko, bet nutarė, voliuciją, šelpkit kankinti- *
aplinkinėse bus atidarytos kų užmanymas vienok dores- kiek lietuvių, nežinia. Ro Bostono lietuvių prasidėjo knygų, išklausys ir sušelps kad vakaras,' dabar vėlu, pa nius, šelpkit tėvynės reika
naujos anglių kastynės.
niems ir protingesniems lie. dosi jau ir lietuviai supran apsireikšti šioks-toks bruzdė musų knygynėlį. Aukos ant liko ant rytojaus. Apmušė lus! Ne laikas ir nereikalin
M Fall. Rivrr, Mas. Fall tuviams nepatikę; tie aplei ta, kad ne republikonai yra jimas. Pagalbinės d ra ūgy- knygyno teip pat yra priima daug oficierų. Pastatė sargy ga mums Čia išdėstinėti vi
River Iron Works Co. pakė do salę. Juk politiška įtek jų draugais, bet apie pageri tės nedaug galėjo prisidėti mos. Knygas reikia siųsti bą, atsigulė su karabinais sas baisybes padėjimo ir rei
rankose, bet atsikėlę, žiuri, kalus musų brolių tėvynėj:
lė ant 10% algas visų 5000 mė nesiremia ant Kliubų, bet nimą darbininkų būvio rūpi prie atgijimo tautos. Visa ant tokio adresų:
J.
K
i
likau
c
kas,
jų
užduotis,
gelbėti
sąnarius
kad
aplink jų stovyuę stovi laikraščių redaktoriai pailsę
ant
doros
ir
supratimo
jų
są

darbininkų. Manufacturers
nasi vien soči jaliBtai.
145 Silver St. artilerija su 8 anuotoms ir bėro ši nedarni apie tas baiseAssociation padarė tą patį.
narių, kur supratimo nėra
ligoje. Teisybė, Draugystė
•f
-M

IŠ DARBO LAUKO.

AMERIKOJ.

Tam tikslui, su pagelba labai teisingų
•/bes ir reikalus vargstan Todėl visi, kurie^jaučiatės pradėjo mynioti: , .Vilija 8) Klane surinkta — 15. rb.
instrumentų,
daro tėmyjimus visokiose že*
9)
Panevėžyje
surinkta
—
čių musų brolių kalėjimuose, tėvynainiais,
neišgamoms musų motina upelių • * • I- ”
mės
vietose,
iš
tų patėmyjimų pasinaudoję, J
2.28
rf
i? 10) Ukmergėje
papuolusių ten už musų ge* stokite musų eilėse, pa — Ta daina rišasi s i šio
specijalistai
padirba
atsakančius žemlapius B
sūrinį 4 54.88 rb.
rovę; kovojančių su caro val dėkit mums dirbti tų sunkų, vakaro kalba.
magnetiškų
nukrypimų.
B
‘
266.80
rb.
džia ir juodašimčiais, šaudo o musų gyvenime neatbūti — Teip, teisybę kalbate — Išvisų įplaukė
Magnetinė
adataitė,
liuosai
pakabinta
B
Iš pirmojotrečdalio liko
mų, kariamų ir kitaip nai nai reikalingų darbų. Padėkit pritarė Vilija.
ant siūlo, apart nukrypimo į šalis, turi dar B
kinamų musų karžygių, pa kovotojams už Lietuvos lais — Da vieną įspūdį norė (žr. pąstabų) rb......... .102.07
mažesnį ar didesnį nulinkimų, taigi jos galai B
čiau pasakyt, bet kasžin ar Viso labo rf).............. 868.87 ėsančių prie kranto. Toki miražiai tiruose nukrypsta nuo horizontališkos linkmės.
S
sišventusių už mus padėti vę ir gerovę!’
įl.
19
Ant
šiaurinio
magnetinio
poliaus,
kuris
yra
įS
sakyt
....
vilioja
keleivius,
nepratusius
nuveda
nuo
ti

savo galvas, arba dirbančių
Išlaido*.
C. K. R. Šelpimui.
po 74° šiaurinės geografiškos platumos ir po B
— Pasakykite, — klausė tfo fc —190.00 rb.; N 2— kro kelio, ir daugelį veda į prapultį.
nenuoalsiai • musų tautiečių Kun. M. Pėža, prezidentas,
95°
vakarinės ilgumos, į šiaurius nuo šiauri* l|į
Kartais toki viliojanti paveikslai priima
.
:
ant apšvietimo ir kultūros Theo. K. Dūdas, kasierius, ji.
25.00į|b.; 1$ 8 112.38 rb.; N4
nes
Amerikos
sausžemio, kompaso šiaurinis 11
pavidalų
ėsančių
daiktų,
kartais
net
abroz. dirvos. Tas viskas jums, lie Šernas, susinešimų sekretor., — Vieną kartą pasitaikė — 47.25.; N 5 — 43.95 rb; dus gana didelių žemės plotų su viskuom, adataitės galas nukrypsta tiesiog žemyn, B|
tuviai, jau nuo seniai žino Fort. J. Bagočius, fin. sekr. įeiti į bažnyčių. Kunigas, į N 6 — 3.00 rb.; N 7 -• 10. rb. kas ant jų yra.
vertikališkai, ten jis jau nerodo šiaurių; V|
kubilą įsilipęs, kad šaukė: N 8 — 1.00 rb.; N 9 — 3.rb.
ma, togi dėl pasiskubinkit
ant
pietinio gi magnetinio poliaus pietinis B
Kartais ant jūrių nusistebėję jurininkai
,, Paniekinkite
svietiškus Išleista rb.................... 335.58 mato nežinomas salas viliojančias laivų už kompaso adataitės arba rodyklo galas nusi- BĮ
su pašelpa musų kareiviams!
mokslus, nes tie jus plačiu Įplauk^ buvo rb........ 868.87 sukti, žadančias prieglaudą. Bet tai tik mi lenkia vertikališkai žemyn, o šiaurinis išky. B;j
Mes tikime, jog progresyviakeliu
veda į pražūtį; degsite Kasoje liko rb............... 33.29 ražiai, salų tų nėra ten, kur jos jurininkams la augštyn; terp tų magnetinių polių kom- fc
Šešėlis.
ki laikraščiai apšviečia žmo
pąsp adataitė labiau ar mažiau atsitiesia, o 1
pasirodo.
gų, dėlto žinome, jog tu, ypa- Jau diena buvo į anų že- per amžius.... Eikite siau
ant
linijos apsukančios žemę, vadinamos ■
II. Užsienio atstovo
Švediški jurininkai ilgai jieškojo neži magnetišku
tiška i tu brangus skaityto mės pusę užlindus. Užsklei ru keliu, keliu išklotu erškė
ekvatorių, kompaso adataitė 13
1 APYSKAITA.
nomos salos. Jiems pasirodžiusios terp aak: priima visai horizontai išką linkmę. Kaip ■
jau šių žodžių, jau galėjai dė balta menulio šviesa, ro čiais”. Visi klausės, liežu
Aaland ir Upland. Jieškomos salos nerado, magnetiški poliai ir meredijanai neatsako ge- K
Įplaukos.
suprasti siekius musų kovo dydama menkų stovylų mil vius ant apatinės lupos padė Iš ,,Varpo” Redakcijos (žr. nes tai buvo tik klaidinantis juos miražas.
©grafiškiems, teip ir magnetiškasis ekvatorius
jančių brolių, tai neatidė žiniškus šešėlius aut žemės. jęKartais miražiai padidina ir sudarko ju neatsako geografiškam. , Paprastuose kom- Bį
,,
Varpo
”
N
11
ir
12,
05
m.)
liok, bet siųsk savo dalį kai Stiebai šventinyčių stiebėsi Baigdamas, nusisuko ant. gauta 64,77 m k. fr. 7Q.76 atmušamus daiktus. 1837 metuose, apval- pasuose arba busolėj magnetuota adataitė H
po dovanų anl tautos aukuro įsmigę į gelsvai žibančias pa aukuro ir pradėjo žmonis
dant prancūzams Algierų, prancūziškų karei arba rodyklas, užmautas teip, kad jis rodo 9
šaukdamas: Iš pereitojo trečdalio buvo li vių dalis, vedama pulkininko Bonnefout’o, tik nukrypimus į šalis, kadangi tie prakti- S
Centr. kaperiui revoliucijos danges, o mėnulis klojo jų hypnotizuoti
kę 60.15 mk.
fr.73.40 patėmijo šitokį apsireiškimų.
. K. p. T.R.Dūdai,921 — S. 2 ilgus šešėlius. Senam švėnti- ,,Viešpatie! nusileisk nuo
škuose reikaluose daug svarbesni už nulinki- 9
fr. 153.16
Pulkas paukščių flamingų, kurių daug mus žemyn.
B
st., Philadelphia, Pa., paaiš nyčios stebe, nuolat žvangi kryžiaus ir nušluok visus Viso labo
yra
Algiere,
plaukė
ant
pietvakarinio
krau

Išlaidom.
piktą
sėklą
sėjančius
ant
že

Nukrypimai
magnetinės
adataitės,
teip
B
kindamas, ant kokio mierio namas, varpas tylėjo ir klau
to
ežero
buvusio
7
kyliometrai
nuo
prancū

kaip
parodymai
termometro,
turi
ir
dienines
B
Išsiųsta
,,
Kankinių
Kasos
”
mės! Gailėkitės, atleis jums
aukauji, o tie centai bus sės staugimo šiaurės vėjo.
ziškų kareivių stovyklų. Plaukiant pauk permainas: nuo 2 ar 3 vai. iki 9 vai. ryto, B
perduoti tiems, kuriems tu Drąsiai, dideliais žengė visogalįę!........ Nuplaukite Komitetui 50.00 rb. fr.132.50 ščiams ežeru nuo kranto, jie teip persįkeitė, šiaurinis
galas Lietuvoj krypsta į rytus, pa- K
juos pavedei. Neapleiskite žingsneis, šiurkštus šiaurės jūsų piktybes ašaromis gai Krasos ir biuro išlaidos 4.45 kad išrodė visai kaip! arabiški raiteliai jo skui iki 2 vai. po pietų krypsta į vakarus, 5!
Išleista
nė jokios progos, susirinkę vėjas į šalis sermėgos skleidė lesčio”.
fr. 136.95 janti viens po kitam. Kadangi proncuzai paskui iki vėlyvam vakarui vėl į rytus, o 9
du, trįs, keturi — sumeskit skvernus, bet jis žengė pas Mergos žliumbė, į saują Įplaukų buvo
fr. 153.26 ištikro laukė arabų užpuolimo, tai jų vadas naktyj vėl į vakarus. Taigi nukrypimai B
išsiuntė raitelius ištirti arabų skaitlių. Pa kompaso adataitės seka saulę, ji mat teipgi
J
po dešimtukų, po kvoterį, tai mokančių jausti lietuvaitę, Vi nosis susėmę; ašaros krito, Kasoje liko
fr. 16.21 siųsti raiteliai leidosi išsyk per ežerų, bet turi,
nors'ir nežymių, įtekmę ant kompaso B
vis bus plytelė pridėta prie li jų. Nuėjus arti namų savo kaip žirniai ant aslos.
P r i e r a š a s. Prieraše prisigriebus jiems į vietų, kur ant vandens
musų budavojamų laisvės rū linksmybės, mąstė, ar ras jų — Gana jau,gana, pliuški, prie pirmosios šių metų apy- darėsi vilnys, arklių kojos pradėjo augti parodymų. Persitikrino, kad magnetiški 'S
su laiku keičiasi, magnetuota
į
— tarė ji, linguodama gal skaitos buvo tarp ko kito pa teip, kad raiteliai išrodė sėdinčiais ant nepa nukrypimai
mų. Atsiminkit, kaip susiė- namieje.
kompaso adataitė per tūlų metų skaitlių
j|
jų su dragų, kitu, įsukę į Abejodamas, įėjo į butą. va. <
stebėta: „iš apyskaitos ne žystamų milžiniško didumo sutvėrimų, turin krypsta į vakarus, paskui vėl į rytus, vėl į B
— Gana, reiks eit, — kel matyti jokio „K. Kasos” de čių kelis metrus augščio.
karčiamų bešnekučiuodami, Niekur niekas nė blėst..'..
vakarus ir tt.; tie nukrypimai vienok ne B
Miražiai būva apatiniai, taigi atmušanti kiekvienoj vietoj vienodi.
■
praleidžiat 20, 30, 50c., kar — Gerų vakarą — tarė gar damas nuo kėdės tarė pliuš ficito, o tuo tarpu tasai defi
daiktus
prie
žemės
paviršiaus
*r
viršutiniai,
kis.
Todėl ant magnetiškų žem lapių pažen* B
tais ir doliarį!
siai.
citas .... siekia viršaus 1000 taigi rodanti atmuštus ant dangaus, viršuti
klina,
kokiems metams jie padirbti, o jei* B
—
Ačiū,
kad
atsilankėte,
Tėvynainį, suėjęs su drau — Gerą, gerų — atsiliepė
rub.” Buvo tai kalbama niuose oro sluogsniuose visokių daiktų pavi gu jie padirbti seniau, tai pasinaudojant B
—
tarė
Vilija,
—
kalba
jūsų
gu ar pažystamu ir priėjęs kas žin kas tarsi iš po že
apie ,,K. Kasos” Suvalkv dalus. Prancūziškas tepliorius Veruet sykį jų parodymais, reikia žinoti ant kiek per tų B
daug
įspūdžių
ant
mauęs
pa
prie diyų karčiamos, pamis- mių.
gub. skyrių. Tasai deficitas, sėdėjo lauke ir piešė dangų. .Ant syk aut laikų persikeitė toje vietoje magnetiškas nu- -9
dangaus jis pamatė paveikslų miesto, bet
liko.
lyk, jog tu ir draugas galite — Kaip einasi? — paklau
kuris turėjo būti įtrauktas triobos, namai buvo atbulai atmušti, taigi krypimas.
—
Žinau,
kalba
neįžeigyventi ten neėję, jog ten sė. — Ar gyvuojate?
Maskolijai, antai, paskutiniai žemla
pirmojoje š. m. apyskaitoje, stogai ir bažnyčių bokštai kybojo žemyn.
Lietuvoje, urvuose kalėjimų — Ačiū!— atsakė,—einasi džiau, nes akįs daug švieses o kuris vos vasarų tetapo, Tėpliorius greitai nupiešė visų paveikslų, ti pini padirbti jenerolo Tillo 1880 m..
Ant tų žemlapių matyt, jog magnetiškai
pūva nevalgę tavo broliai, labai gerai; tvirtai laikome- nės kaip tų, kurie daugiau kaip reikiant, apskaitytas, kėdamasi vėliau dažinoti priežastį to apsirei
nieko
nežino,kaip
tik
žliumbt
nukrypimas
Europinėj Maskolijoj kraipo^
tavo
giminaičiai-lietuviai. si.
siekia viso labo 984.51 rub. škimo ir nuėjo pavėjui į kalnus. Kaipgi jis si terp 9° į vakarus
ir 15° į rytus, taigi 9J
į
kunigą
žiūrėdamos.
nusistebėjo,
įėjęs,
7
mylios
nuo
vietos,
kur
Atsiminkite, jog yra žmonės,
Visi?
(pasirodė kiek mažesnis, ne ant dangaus matė paveikslų, į tikrų mie W. ir 15° E.
kurie už visus lietuvius, už — Visi, visada ir visur — — Teip! ne mėgstu svajoti gu buvo tikėtasi). Jis bus
Didžiausias vakarinis nukrypimas (r.a
stų? kurio pavidalų jis nupiešė.
išeivių ir ten gyvenančių ge atsakė mandagiai ir paprašė be apsvarstymo.
toliaus apyskaitose skyrium
prie
vakarinių rubežių, mieste Kališe, Lėni'
Tokių
apsireiškimų
patėmyta
daug
ir
— Na, tai labą naktį. — įtraukiamas, kolei nebus pa
rovę ir ateitį kraujų lieja, sėstis.
joj. Linija nukrypimo 5° W. (į vakarus^
jie
pasitaiko
visokiose,
geografiškose
platu

stoja į kovų su daug stipres Susėdę, . rimtai kalbėjosi Padavė ranką.
gosi ntąg* -kaipo *.K. Kasos” mose, lygiai ant dangaus, kaip ir ant žemės. eina į Maskolijų nuo Švedijos, eina per šiaų-M^^
niu priešu; tų atsiminus, ne apie naujienas, apie liūdnu — Labą naktį, labą naktį skola.
Laike prancūziškos karės 1871 m. netoli rinę Finlandijų terp Bragestado ir Uleabor«B|B
pliuški,
—
linksmai,
šypsoda

Varšavos,
taigi keli šimtai mylių nuo mūšio go, perkerta Finiškų jūrių kojų, eina pru^^Į
sunkų butų paaukauti bent mų šalies, bet jiems rūpėjo
Platesnė Suvalkų gub.
masi,
tarė
Vilija.
lauko,
matė
atsimušusį mūšį prancūzų su Revetį, Vilnių, Rovno, Kainenec Podolską ir BB
vienos iš 52 sanvaičių uždar- kalba apie svajonę....
skyriaus apyskaita apie tų de vokiečiais.
pereina į Rumuniją.
rSį
*
Jis
stovėjo,
žiūrėdamas
jai
- bį! Bent vienos san vaitas! Kaip padangėse skrajojan
ficitų bus pridėta prie pasku
Linija be nukrypimo, taigi 0° nukrypi- BB
Kaip jau paminėjome, daug būva ant
P-eaukaukim visi bent vienos čio lakūno šešėlis ramiai per į akis, o ji sudavė per petį. tinės š. m. ,,K. Kasos” apy
mo,
arba
magnetiškas meredijanas, kur kom- BH
žemės
įdomių
apsireiškimų
gimdomų
nevie

— Linksmų sapnų — tarė
dienos iš 365, o ir tai mes su kalnus ir daubas plaukia,
)aso
adataitė
rodo tiesiog šiaurius, eina per ^B
skaitos. Teip-pat metų ga nodų oro sluogsnių. Vienu iš įdomiausių
šelpsiu! laisvės karžygius! teip jų mintys visur skrajo jis ir pakėlęs kepurę, ateivei* le bus padaryta platesnė ,,K. yra teip vadinama Fata Morganą, teip pra Afurmano pakrantes ant Šiaurinių Ledinių ^B
kino.
Nebūkit tais, kurie, kolek- jo.
Kasos” darbų ir kankinių minta žmonių nuo vardo raganės Fata Mor jūrių, Archangelsko gub., perkerta Lodagos B
tuojant revoliucijai, meta — Apie kų jus tankiau Lydėjo jį mėnulis, seno šelpimo apžvalga. Dabar tik gano*. Tų apsireiškimą galima matyti ryt ežerą, eina per Novgorodo, Tvero, Smolennikelį į skrybėlę ir dar klau siai mąstote? — paklausė Vi raukšlėto žmogaus besijuo tiek teesie paminėta, kad, va mečiais, švintant, prie visai tykaus oro. Tan sko gubernijas, netoli Karačevo užgriebia ^B
kiausiai jį mato prie Napolės ir Sicilijos Orlovo guberniją, užsisuka į Charkovo gub., * jB
kiančiu veidu iš jaunystės
sia, kam tų atiduosi? Ar lija.
sarai pasibaigus ir rinkimams krantų.
perkerta Azovo jūres terp Taganrago ir
klausiat karčiam ninku, ad — Apie žūstančias toje šą svajonių.
į Durnų artinantis, polit ka
Ant oro, toli, pasirodo kaipi griuvėsiai Sisko, netoli Batumo pereina į Azijos Tur*
J. Šliburis.
vokatų ir kitų niekadėjų, li je lietuvaites, tamsybėje
linių skaičius, kuris vasarų tolimo miesto, koliumnos, puikus rūmai, vi
kuriems lietuvys, imant vi tankiai užeina į mintį.
Linija nukrypimo 5° E. (į rytus) eini ■
buvo sumažėjęs, pradėjo vėl sokį daiktai besikilnojanti iš vienos į kitą
teipgi
nuo Šiaurinių Ledinių jūrių, truputį B
dutiniškai, užsimoka ant me — Ką tas reiškia?
vietų
ir
nuolatai
mainanti
savo
pavidalų.
Kankinių kasos” apy augti.
į
vakarus
uuo Baltųjų jūrių, perkerta tas ju< fl
Apsireiškimų
tų
gimdo
atsimušimas
ore
viso

tų $50.00. Žinoma, daugelis — Atleiskite!— persiprašė,
Už ,,Kankinių Kasos” Ko
skaita.
B
nė cento ant to neduoda, bet — nepriskaitau jus į eiles Už TREČIUJU METU ANTRąjį mitetų — jo užsienio atstovas kių daiktų ėsančių ant žemės, bet nematomų res, pereina ant pietinių jų krautų terp Ar
changelsto
ir
Onegos,
paskui
eina
netoli
Ž«B
nuo tos vietos, kur pasirodo Fata Morganą;
tūkstančiams
nepakanka žūvančių, nes mėgstate skaiA. Vardas. jie pasirodo tik tąsyk, kada šviesos spindu mojo Novgorodo, Volsko, Gurjevo ir apatiH
trečdalJ.
$10.00, o tankiai dviejų ir ryt laikraščius ir knygeles
■
Spalių m. 1906 m. Paryžiuje. liai, atsimušę nuo tų daiktų, turi pereiti per nio Uralo paupiais.
(V. 06 — VIII. 06).
trijų ant to praleisti per me moksliško turinio.
Linija nukrypimo 10° E. (rytinio) eina
1
oro sluogsnius nevienodo tirštumo. Taigi
tus. Viešpatie! iš 400000 — Tai už žuvančias laiko Įžengiamoji pastaba. Klai
Fata
Morganų
gimdo
tos
pačios
priežastys
ką
Ledinių
jūrių
ant
Jarensko,
Glazovo,
I
nuo
dos atitaisymas. Kuomet alietuvių Amerikoj, jeigu te tingines? — stebėjosi.
Birsko, o nuo čia prie ištakų upės Tobolio,
ir paprastus miražius.
Siberijoj. Peterburge nukrypimas yra 1° »- B
kiekvienas aukautų 4.ik po — Teip. — atsakė jauni pyskaita už pirmųjį šių me
tų
trečdalį
buvo
jau
išsiunti

Ku
nigo
Gra
m
u
los
Žemės
magnetizmas.
Šiaurinė
šviesa.
W. (į vakarus). Naujoj Aleksandrijoj (Lu- B
B1.00, pasirčdytume žmonė kaitis, — laikau jas už
Raštinyčioje.
Komedi

1
nėta
j
laikraščių
redakcijas^
Žemė yra tai milžiniškas magnetas, ku blino gubernijoj, Lenkijoj) 7° W., Gorkuose
mis, o dabar, kiek me* revo^ džiustančius, • nevedančius
ja viename akte. Paraše kn. ris suteikia kompaso rodyklams arba magne- (Mogilevo gub.) 2° W., Humaniuj (Podoliaua
I
žemiaus
pasirasiušysis
užsie

» liucijai suaukavoiųe? Giria vaisių medžius.
Fr.
Hodur.
Chicago
111.
gub.)
8°
—
4°
W.,
Charbove
0°,
Maskvoj
ir
I
tuotoms-adataitėms galę kreiptis visada vie
mės, šaukiame, o sudėjome Valandėlę abudu tylėjo ir nio atstovas gavo 20. VI š.m^ 1906 m. 14 puslapių.
Lipecke
2°
E.,
Kazaniuj
7°
E.
Teip
buvo
I
nu galu | šiaurius, arba, geriau sakant, ro
iš „lę K”. Komiteto laiškų,
nedaugiau kaip septinius leido mintims plaukt.
Komedija,arba, geriau* sa dyti magnetinį polių; toms ypatybėms ro- 1880 metuose, dabar nukrypimas pasisuko . .3
y
tūkstančius beveik per dve — O ant neskaitančių vy kuriame buvo pranešama a- kant, farsa, parašyta pusėti d^klų Chinuose nuo seniai naudojosi kelio truputį toliau į rytus.
pie
įsibrovusių
toje
apyskai

nai.
Akcija
gana
gera.
Vei

Laikui
bėgant,
keičiasi
ne
tik
magneti%
I
jus metus! Ištikro yra žmo rų ar nieko nesakote? — klau
nese ant jūrių ir kitokiuose atsitikimuose.
kalėlis
parašytas
žinomo
len
toje
klaidų.
Ta
klaida
buvo
škas
nukrypimas
bet
-ir
nulinkimas
magneEuropoj prietaisa su rodyklais rodančiais
nių aukavusių jau penkis ir sė mergina. •
kiškų neprigulmingo vysku šiaurius išrasta daug vėliau, rodosi be susi tuotos adataitės, keičiasi ir padėjimas mag!
dešimtį doliarių, yra draugy — Abelnai visus prilyginu šitokia: „K. K”. Komiteto po Scrantone.
netiškų polių: šiaurinis dabar traukiasi paI
žinojimo
su
chiniečiais
seniai
tokias
prietai

išlaidose
po
No
2
įrašyta
bu

stės pridėjusios savo dalį, bet prie gyvulių, — tarė jis nera
į
K a d a i r kokiu budu sas turėjusiais, kadangi * tąsyk europiečiai lengva į vakarus. Pradžioj pereito amžiaus
vo:
330.00
rb.,
turėjo
gi
bū

kur kiti tūkstančiai? Auka miai.
jis
buvo
netoli
Baffino
jūrių
kojos,
dabar
I
svietas
susitvėrė.
Pa

neturėjo
susinešimų
su
rytinės
Azijos
tau

vę gausiai ant pirštų suskai — Na tik žmogų, ar šiaip, ti: 805.00 rb.; teip-pat turė raše prof Df.ę, M. W. Meyer. toms. Kompaso adataitė, arba rodyklas, vi gi traukia link Behringo jūrių siaurumos,
I
tomi? Skaitytojau, čia tavo ar teip, negalima prie gyvu jo būti tam tikrai mažesnė Iš vokiečių kalbos vertė Jo sada vienu galu nukrypusi magnetinio po jungiančios Siaurines Ledines jūres su Di- '- I
‘
I
darbo, tavo pagelbos mes rei lio prilyginti — teisino Vili (25.00 rubliais)ir visa išlaidų nas Ugaudas, Chicago, III. liaus link, kuris ne toj pačioj vietoj, kurioj džiuoju oceanu.
suma,
būtent:
vietoj
1812.56
1906
m.
140
puslapių.
yra
žemės
polius
arba
šiaurinis
žemgalis.
Apart
dieninių
ir
daugmetinių
magneti|
kalaujam! Kiek aukavai tu ja.
Todėl
ir
kompaso
rodyklas
nukrypęs
ne
tie

rb.
turėjo
būti
1787.56
rb.,
Kas
telpa
šitoje
knygutėj,
škų
persikeitimų,
apie
kų
augščiau
kalbėjoC
J
pats? Kiek davę pašelpinė —r Na gerai! — rimtai dė
tų geriausiai aiškina pats jos siog į šiaurius, bet truputį nusikreipia nuo me, būva teipgi nepastovus maguetuotos
draugystė, prie kurios tu stė: — vienoj valstijoj piau- o likusioji ,,K. k.” Komiteto už vadinimas. Yra tai priena- jo tai į vienų, tai į kitą pusę, tas paeina nuo adataitės
besi kraipymai arba perturbacijos;
|
priguli? Kelis sykius ragi ja karves, o kitoje ramiai jos kasoje suma vietoje 77.07 rb. mai parašyta kosmografija. vietos, kurioje yra kompasas. Kompaso ro jas vadina magnetinėmis audromis. Įtekmė
nai aukauti ant krikštynų, graužia žolę, nieko apie anas turėjo būti 102.07 rb. Šiuo Knygelė moksliška,verta skai dyklas rodys tiesiog į šiaurius, taigi rodys magnetiškų audrų neapsirubežiuoja teip ma
tymo. . |
šiaurinį žemgalį vien tąsyk, jeigu jį patalpin žais plotais kaip elektriškų audrų, jos apima
vestuvių, sueigų?.... Jei nežinodamos. Teip ir ne ta klaida yra atitaisoma.
ti ant magnetinio meredijano, taigi ant lini visą žemės paviršių. Laikfc tokių magnetiI
dar nieko nedarei, daryk, ir skaitantis nežino, kas kitur
Vsefolod
Gar
ši
n.
L Komiteto apyskaita.
jos
jungiančios magnetinius polius, kurie škų audrų visose abservatorijose pradeda ro
prie to darbo pridėk-savo dedas.
Karės
.Laukuose. teip jungia magnetinius polius, kaip geo
dyti neteisingai visi kompasai, magnetuota
spėkas, energijų ir pasišven — Tai ir gražiausių mergi
Kareivio Atsiminimai. Iš grafiškieji© meredijanai jungia geografiškus adataitė kraiposi neatsakančiai; laike tokių
1) Iš užsienio atstovo gau
timų.
Sutiksi priešų, jie nų statote gyvulių eilėj? —
rusų dalbos vertė A. L-is. polius arba žemgalius; į vakarus nuo mag magnetinių audrų telegrafų d ratais bėga
ta — 50.00 rb.; 2) Mas. —
yra idiotais, prasiblaivinę, paklausė.
Chicago, 111. 1906 m. 81 netinio meredijano, magnetuota kompaso elektriški tekėjimai pagimdyti magnetiškų
10.00 rb.; 8) Šlekis iš Škotiadataitė nukrypsta truputį į rytus nuo tikrų pajiegų; kartais tie tekėjimai įgauna labai
taps tavo padėtojais. Dirb — Gražumų — atsakė jis
pusi.
* jos, vietoj atsilyginimo J. B.
šiaurių,
o į rytus nuo magnetinio meredijano didelę pajiegų. 21 d. pintas 1859 m. Pran
Garšin
yra
tai
vienas
iš
ge
damas, neužmiršk, jog tavo rimtai — užmuša kvailumas
ir Jur— Ui' iš Paryžiaus, — resnių maskoliškų raštiniu* — J vakarus.
cūzijoj, o iš dalies visoj Europoj visi elektri
darbas taps užrašytas su ir jis vienas protingo ne pa
10.00 šil. 4.62 rb.; 4) Juozas kų, daug jo raštų yra verstų
Geram
supratimui
parodymų
kompasų,
ški
varpeliai skambėjo be perstojimo ir siun
juodu ant balto, kurio tai traukia.
į svetimas kalbas, kadangi taigi geram supratimui žemės kraštų beei- timas telegramų nekartų buvo pertraukomai
Pliaučis
iš
Glaagovo-47.55rb.
užrašo nieks neištrys, tas pa — Nepatraukia? — pridū
5) Dg. — 8.00 rb.; 6) bend- parašyti jie užimančiai. Vei naudojant iš kompaso, būtinai reikia žinoti, neatsakančiai besidarbuojančių po įtekme
siliks nuo vienos ge n t kartės rė.
rasis Vilniaus Raudonasis kalas augščiau paminėtas kokioj vietoj žemes paviršiaus kompaso ro- magnetiškos audros aparatų.
kitai ant atminties: kas dir Vėl nurimo gilios kalbos.
apima kareivio atsiminimus dyklai nukrypsta nuo tikro kelio, turinčio
Kryžius — 80.00 rb.; 7) pa* iš laiko karės maskolių su rodyti šiaurius, arba, kaip sako — gerai ži
bo, kai p dirbo ir kokių naudų
Ji, norėdama jas pertraukti, skola iš Viln. Rand. • Kryž., turkais 1877 m. /Atsimini- noti magnetinius nukrypimus parinkto* vie- liais gema puikus apsireiškimai, vadinami
šiauriuose šiaurės šviesa, o prie pietinio žem,
visuomenei jo darbas atnešė. skardžiai jausmingu balsu
kuri reikia eugrųžinti,-50.rb.; nimai tie verti perskaitymo. .
galio pietine šviesa. Muųų kraštuose toki

Apsireiškimai atmosferoj
. arba Meteorologija.
Pagal Prol. Vojeikoi’a.
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apsireiškimai pasirodo labai retai, todėl jie
gazdina žmonis, kurie juos, dėl reto pasirody
mo, laiko ženklu karių ir kitokių nelaimių.
Musų kraštuose, jeigu kada pasirodo šiaurės
šviesa, tai ji išrodo kai pi atsimušimas ant
dangaus tolimo gaisro. Šiauriuose, vienok,
laike ilgų, besitraukiančių ten kelia mėne
sius xnaktų, šiaurės šviesa šviečia nuolatai,
užstoja ten nepasirodančios visai per ilgų lai
kų saulės šviesų, bet ne visada su vienoda
pajiega: tankiai matyt tik neaiškus šviesus

giai yra būtinais apturėjimui protiškos ir fi turime pasipriešinti, kad jokios tikros žinios mas, kuomet minerališki dalykai kraujo nu
ziškos jiegos matomai yra dar vis išsiplati nepaduota sulyg; elementariškų sudėtiniu sideda daugiausiai iš natro ir chlpro (nuo 60
nęs net terp kitaip gerai patvrusii| žmonių.- minerališkų ^alykų. Pasakius teisybę, tai iki 90 nuošj. Geležis randama hemoglobine
Ponas Artnur Brisbane, - redaktorius New jokia amerikoniškas chemistas niekuomet raudonų kraujo korpuskelių; dėl savo dide | Kadangi Amerikoj vai.
Yorko „Vakarinio Journal’o” ir „America- nebandė analizuoti minerališkus dalykus lio vienijimos su degiu, jis greitai paima jį į džios ne tirinėja mikrosko
n’o”, paduoda nuo savęs šitokias pažvalgas: musų valgių į jų intymiausius gaivalus, kas, plaučius ir neša į arterijas bei plaukinius piškai siunčiamos į užrube„Vegetaras sako, kad tai yra biaurus matomai, parodo,11 jog mažai, ar jokios ati indus visų dalių kūno; jis todėl yra didelės žius kiaulienos, Prancūzijos
daiktas valgyti mėsą — ir ištikro tas yra džios nebuvoįkreipta ant šito svarbaus klau vertės užlaikymui degiavimo eigių audiniuo
biaurum. Vienok, tuo tarpu valgymas mė simo šitoje šįjyj. .į Šitai yra laiškas vieno iš se, ir tuomi patim padarymui gyvuliškos ši valdžios uždraudė gabenti
kiaulieną iš Amerikos, kol
lumos bei magnetizmo.
sos yra reikalingas — teip ^reikalingas kaip geriausių chemistų Amerikoje:
kvėpavimas oro ar gėrimas vandens.
Trukumas geležies kraujije padaro bly ne bus terp abiejų kraštų
SUVIENYTUM VALSTIJUN AGRI„Gyvenimai žmonių yra apkrauti, jų or KULTURpS SKYRIUS, CHEMIJOS škumų, menkumų ir tolygius mažkraujybes padarytas naujas sutarimas.
padėjimus. Natras, iš kitos pusės jungiasi Amerikos ambasadorius pa
ganizmai gali lengviai perdirbti mėsą į ener BIURAS.
WASHINGTON, D. C.
su
karboniška rūgščia, kuri tolydžio yra pa kėlė protestų prieš tų padagijas, su kuriomis jie atlieka savo darbą.
fe ..® įsį
Rugpiučio* 1, 1904.
daroma degiavimo procesų audiniuose ir iš
Gromuliojimo pajiega, kuri butų sunaudota
metama vėl plaučių. Natras ir chloras, su vadijimų, bet jam atsakė, jog
sugromuliavimui augalų į kraują ir smege
Pone Otto Carųue,
sijungime chloruotasis natras yra reikalingu permainas gali atgabenti tik
į. £
nis sueikvotų perdaug naudingos spėkos.
765 N. Clark St., Chicago, I1L
padarymui
seilių, skilvinių ir popilvinių sy naujas terp abiejų kraštų
„ Męs turime valgyti mėsą — męs turime
Malonus Tamista: — Nesmagu man vų; natras yra teipgi randamas tulžyje. sutarimas, kadangi ir Ame
valgyti karvę, ėdančią žolę, duodami jai sugro- pasakyti, kad Ritoje šalyje nėra nė vieno,
'■■•K'
muiluoti žolę, kadangi męs neturime ne laiko kuris butų daręs pilną analyzą visų minera Stoka šito mineralo musų maiste ir tuomi rikos muitininkai daro Viso
patim musų kraujije, padidina rugštumų jo
nė gyvumo tą padaryti. ”
liškų sudėtinių maistų. Analyza paprastai ir sukelia gromuliojimo kliūtis, ilgainiui kius apsunkinimus gabenant
Ponas Brisbane yra puikus raštininkas atsineša prie maitingosios vertės ir abelno
į Amerikų prancūziškus tair jo pažiūros į politišką bei draugijinį klau sudėjimo, bet anaiptol nepaduoda sudėjimo gimdydamas chroniškų dyspepsiją vandeni vorus. Matyt tuom uždrau
nę ligų, sausgėlų (reumatizmų), podagrų ir
simus yra kaip reikia, nuosaikios ir pertikri pelenų.
Šiaurus arba potiariška šviesa,
tt. Be to natras kraujije esti padarymu de dimu Prancūzijos randas
nančios, bet chemiškuose ir fiziologiškuose
Aš manau, tas yra labai geistina, idant ginto kalkio esančio musų maiste, tirpesniu stengiasi priversti Ameyikų
dryžiai. Bet jeigu ji parodo visą savo pajie- dalykuose jis rodosi kiek klysta. Aš pirgį. ai gimdo apsireĮžkimą, kokiam lygaos mjansiai trumpai atsakysiu aut jo tvirtinimų sudėjimas pelenų butų akylai ištirtas ir pa ir dėl užlaikymo jo skystame stovyje pride padaryti paliųosavi mus pran
nėra niekur kitur. Kas syki mate t, šviee.r pa(Įuodamas tVliaua Mtame gvildinyj aiJke- sitikiu, kad koks nors chemistas atliks tą ar rančiam supanašinimui. Paskutinysis gai cūziškiems tavorams.
valas drauge su fosforu, magniu ir titnagu
apSneCiančią^mego ir ledo užklotus laukus.guins davadQB ,W8k(> klaidingumo jo argu- timoj ateityj.
Su guodone,
padaro musų kaulus ir dantis. Siera ir tit
po lariskų kraštų, tas joe neužmirš per visų men,1| fcurie gali rodytis labai galimatsklai| Mieste Pignan, Prancugyvenimą.
H. W. WILEY, Pirmininkas. nagas reikalingi gausiam augimui plaukų.
gy
venimų
Aprašymų tos šviesos yra daug, diugai suiinodintinoms minioms, bet ne inF ’
*
cijoj, sąrašinėjaut bažnyčių
Floras yra randamas emalijoje dantų.
Pnvemmečm aprašymus daniškos laivyngs teligenliškam protni.
Vokiečių mokslinčiai šitam dalykui at
oncierų Brewe ir Loten.
oficierų
'
A f.
a
.
turtus, užgimė maištai. Atė
Kalis,
kurio
mėsoje
kuone
visiškai
nesi

,r .
i ..i_ .
Viena; žodis „vegetaras paeina nuo lo- kreipė daugiau atidžios ir kaipo išeiga to,
, Meteorotogiska observatonja, knr šitie- (t iško žodžio vegetare, reiškiančio „gai skaitlingos analyzos buvo daromos, kurios randa, padaro beveik 50 nuošimtį minerali jus kommisijai į bažnyčių,
dų oficierai išbuvo 8 menesius buvo pareng-Liutin Seuiejie romėnai vartojo užvardį su tikrumu parodo nuošimtį vaisių chemiškų škų dalykų musų kūno. Stoka šito gaivalo rado jų pripildytų sieros gata ant salos Islandijos, aut West F inmarke- lhorao vegetus gyvam, drūtam žmogui, gaivalų visokeriopuose maisto produktuose. musų maiste yra priežastim negamtinio išsi tų. Moterys ir vyrai mėtė į
nokranto, Bosoekope. po .0“ siaurines geo- 9veikam kunu ir p?'tn. Ankštas panašu- (Pilna analyza tankiausių maisto medegų vystymo skeleto ir kaulų ligų, angliškoji li kareivius puodus, akmenis,
gratiškes platumos. Į 206 dienas temijimo mas dvlej todiių atrodo nežinantiems, jog paduota yra toliau). Tyrinėjimai aiškiai ga (vaikai serganti ja yra didelėms galvoms, bet kareiviams pasisekė mi
iškrypusiais strėnkanliais ir sąnariais ir iš
užtemiyo jie 143 šiaurines šviesos pasirOdy- >>vegetaru- yra tiįiog vaIgytojas augalų.
parodė, kad, nors minerališki gaivalai pada pustais pilvais, vadinami Lietuvoje,,Laumės nias nuo bažnyčios nuvytu
mus, 64 matė laike besitraukiančios čia be
Antra; prigimta fiziologiškai ir anato ro atnašiai tik mažą dalį musų maisto, vie apmainytai?”), bu krypimas strėn kaulio, su Pašaukė ugnagesius, kad lie
pertraukos 60 dienų nakties, būvančios nuo
miškai
geriausiai pritaikyta valgyba žmogaus nok jie yra svarbiausiomis sudėtinėmis, bū minkštėjimas kaulų, pirmalaikis puvimas
17 d. lapkričio mėn. iki 25 d. sausio.
jant vandenį, išvalyti bažny
„ ,
.
, . o
_ [nėra nė žolė, nė mėsa, tik vaisiai, riešutai, tinais sveikatai priderančiai maitybai ir kad dantų.
čių nuo sieros garų. Atka
V akare, terp 4 ir 8 valandos, rašo Lo-! ekyetimingraugalai ir grudai; jie vieni gali męs teisingai galime pavadinti juos „statyTitnagžemė, kaipo geras neperleidovas kus ugnagesiains, pasirodę,
“’E'* besilaikanti paprastai ant įdaryti augščiausių typų žmogaus fiziškai ir jno kūno akmenimis. ”
(izoliatorius), turi teipgi savybę užlaikyti ži kad vandens traukimo dū
4—6- ties honzontu, viršutiniuose sluog-; pfcjtižkai. ’
lumų ir elektrybę musų kūno krūvoj; ji,
sniuose atmuša esančios augščiau šiaurės.
x i
.
: :WS 123,
:S
šviesos paveikslų. Tas atmušimas paskui;. .. Trec,a;. “es8’ to11.
nebūdama reio© kaip visi kiti alkaliniai mineralai, turi stip dos užkimštos ir jie čirškytveria neaišku lankų gelsvos parvos. Kra. kahngu rnaistn žmogui, yra nesve.ku dalyku
rių antiseptišką veikmę, saugojančių musų nėms vandens negauna. Pa
(a is)
S52Ž3 :
:3
o o -o o !
«*<e4K~cai««Mieo'
.m.e m kūnų nuo epidemiškų ligų. Chloras teipjau sipriešinimai buvo St. Bauštai jo nelygus, o ‘galai remiasi ant žemės,
>r daugelyje atvejų kuoarsiausi.i e
taigi ant horizonto.
’ kenki, sveikatai. Mėsa visuomet yra uz- E i
suteikia tvirtumų audiniams ir padaro va- zille, Couronsee, Grabele ir
(tos)
T ,
teršta išmetamais dalykais gyvuliškos gyvy- 2!
oo~«<o* :
hum^****
laknus nervų, lendančių per sienas kraujinių kitose vietose.
. w ”^an^as*a palengva augštyn,
fcaOmet jai trūksta tūlų minerališkų
I
indų, getrais perleido va is elektriškosios sroSliSSS
H8aS«3882M
228^3
virsus jo visada būva ant magnetiško mere- gaIValų (organiškų druskų) būtinų prideran«Š2i3t:2£S—’
.vės, kuri tolydžio yra padaroma tekančio,
dijano, arba arti jo.
| Prūsų randas rengėsi
čiam degiavimui ir grynijimui kraujo.
(BOUJ)
83293 :
33SS82S38S8
833 8 magnetiško kraujo.
,,Paskui juosvi siūlai •lygiai skirsto ži- . Ketvirta; energija ir išlaikymas nėra
--do lenkams
tėvams atimti tiesų
Idant turėti gerų sveikatų ir nesibijoti
bančų lauko medegų; darosi spinduliai, ku- padaromi ne’proteino (Šarminio baltymo),
auginti
locnus
vaikus, atimti
£8^828
:«882S82S2
8^$3£ ligos, musų kraujui reikia turėti visus tuos
(0»K> 1
ne palengva ilginąs), tat vėl susitraukia. kuris yra vienu iš svarbiausių sudėtinių mė- .u
gaivalus jų stebuklingame sudėjime, kadan juos nuo tėvų, jeigu vaikai
meta smarkią šviesą, ją didina, arba urnai Į sos., bet ypatingai degimo vandenėtųjų anI
£-88288
28838333858
86883 gi tik kraujas, ką neša juos įvairioms dalims nesimokys tikėjimo vokiškoj
temdo.
Apatinė dalis, pamatas, leidžia gledarių, kuriuos męs randame supanašinakūno, peni ir valo audinius, padarydamas kalboj. Mat Prusai dabar,
daugiausiai šviesos ir tveria teipgi aiškų lan minusioje formoje, kaip cukruje, saldžiuose
328888
2^883283363
fiSąSS gyvastinę šilumų, magnetizmą ir elektrybę.
ką. Ilgis spindulių nevisada vienoks, bet vaisiuose ir skystiminguose augaluose.
kadangi Maskolijoj pradėjo
Vėliausiejie ištyrimai aiškiai parodė, jog truputį mažiau persekioti
visi jie eina iš vienos ant dangaus vietos,
868838
82832288888
28882 metaboliškiejie eigiai,
0»M»
vaisiai, riešutai, daržovės ir gru
tolydžio vykstanti
kurią rodo pietinis galas magnet uoto kompa dai, Penkta;
<3$ zisifa
*”•>• ii
rC
jei
su
išminčia
vartojami,
padaro
gere

musų kūne, yra paremti ant elektrolyzos.. kitų tautų kalbas, stengiasi
se rcdyklo, tos vietos link nukrypsta pieti snį ir grynesnį kraujų ir tuom duoda dau-<
i»T<r»p
nSšSKSm !!HS sutveriamas milijonų molekulų pripildytų Maskolijos apleistų vietų už
nis rodyklo galas.
giau gyvumo negu mėsiški valgiai, kurie yra,
elektra, kurių pozityviškos ir negatyviškos imti. Teip toli dar valdžios
»»Lal}kas kyla zenito link, meta sviesos papragtaįs dilgalais; mėsa susilpnina musų
ixq*»ns
veikmės priklauso ypatingai nuo buvimo ir Maskolijoj nenužengė, nors
Shšl!
3B2??!!535i
P««A
vilnis, taigi sviesa didinasi ir silpsta, mažina gromuliojimo pajiegą. kadangi ji neduoda
chloro, natro ir geležies kraujuje!
ir buvo atsitikimai atėmimo
savo pajiegą Pnplaukimai sviesos pasirodo ?eikalingų gaivalų atnanjinimbigromultojlj praitMWH 5S35|5
§3111
Nėra galima šitoj mažoj vietoj gilintis lenkiškų aristokratų vaikų ir
kehs kartus ir jie tankiau ema nuo vakarų mo PyVq; toliaus ji netinka dėl stokos joje
toliau į smulkmėms sulyg įvairių atnašų
rytų link negu iš priešingos puses. Kar- fcietijimo padarymui mechaniškas veikmes
33838* mmgaž n-pi dvylikos minerališkų gaivalų musų kūno, auginimo jų maskoliškoj
tais, nors tas pasitaiko retai, po pirmam pn-jant sienų žarnų, kuri yra reikalinga sutraukvienok gana yra pasakyta pakreipimui ant dvasioj, bet veržė vaikus be plaukimui šviesos iš vienos puses, ateina ir finiam judėjimui vidurių. Dyspepsija, užonpvtA
toliais tyrinėjimų chemistų, fiziologų ir vi- tėvų likusius ir tai tik tur*
kita tuojaus i s priešingos pusės. Kaip tikį kietėjimas, uždegimas spangosioe žarnos yra
sųlabiausiai, gydytojų linkui šito teip svar tingus palaikėjus.
šviesa .per visus spindulius perbėga nuo va- paprastais dalykais pas mėsą valgančias tau- <z>
baus dalyko., Akyli bandymai daryti suse
karų rytų Imk, gryžta ji tuojaus atgal.
; tas
kimui svarbos minerališkų dalykų musų • į Varšavoj gazo kompani
„Tokiu budu šviesos lankas gimdo vil
Šešta; pono Brisbane pasakymas, „męs
maiste, parodė, jog gyvuliai su prievarta še ja pranešė jeneral-gubernanis, stulpuojasi teip, kaip stulpuojasi vėjo turime valdyti karvę” yra neteisingas, ka
riami pašaru, nuo kurio atskirta minerališki
dangi tik dalį karvės, antai raumeniškus au c/>
dalykai, gaišo greičiau už tuos, kurie visai toriui, jog dėl rengiamo dar*
(Toliaus bus.)
dinius vartojama per valgi žmonių. Jie ne
nebuvo šeriami. Tas pats atsieina su aug bininkų straiko, ji neima at
tyčia sulygina save su draskančiais žvėrims,
menimis ir medžiais, kurie tankiai nyksta sakymo, jeigU žiburiams ne
kurie sudrasko visą gyvą gyvulį; jie, matyt,
dėl stokos reikalingų mineralų žemėje, kas galės gazo parūpinti. JeneOtto Carųuė
nežino, kad įvairus chemiški gaivalai maisto
888388823883
' to)
38.8 J :3 :gU3 būva priežastim menko užderėjimo javų ir
ral-gubematorius užtai liepė
yra poliarizuojami kūne sulyg eigio gromu
ligoto jų stovia
suareštuoti
gazo įtaisų di
323332282828
liojimo; kitais žodžiais pasakius, chemiškas
:8S8 :32«28
ton)
Nuo senų-eenovės žmonės laikosi nuomo rektorių, paleido darbinin
* « O* rf
e ag M < SS*
infosf
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
sudėjimas įvairių anatomiškų dalių kūno
nės, jog žemė reikia tręšti, tiesiog pasakius,
888888888883
icn ę
:33S 88883
teršti su gyvulių, paukščių ar žmogaus mė kus, o jų vietoj į gazo dirb
Populiariškas raštas apie Klausimą Valgybos. yra labai skirtas,, ypatingai prietaikmėje
aiatf
prie jų minerališkų sudėtinių.
šlu, supuvusiais kaulais, džiovintu krauju, tuves pakvietė kareivius ir
Su raštininko leidimu vertė
•Č8882388883
88333E838S
(90 ld'
Bet košnas žino, jog nežiū kariškus inžinierius. Dabar ■
Nuomonė,
kad
mėsa
yra
savo
budo
perSX«M*-38i8»2
88863681(33 sutromis ir tt.
J. Laukis.
rint
į
visą
tokį
tręšimą, žemė povaliai, bet kareiviai rūpina miestui gavirintu augaliniu maistu, patiektu ryti ir
«£28ąąs88382
ŽMM9
s^sąsąąąsą
elgimas su silpnesniu ir žemesniu, ištikro supanašinti, yra visiškai klaidinga, kaip nuo
vienval, žudo savo derlingumą; jog vabalų zų žiburiams.
•Wf)
gludo tikras išmėginimas žmogaus budo. Vi chemiškos, teip ir nuo fiziologiškos atžval
plėgos didinasi, ir, kas nėra teip gerai žino
(01K)
si tie, kurie turi tikrai pirmaivybą ir gerovę gos; ji, be abejonės, nuvedė prie dabar išsi
ma, kokybė dirvos produktų menksta. Iš
| Odesoj pulkas ginkluo
• žmonijos prie širdies, turėtų liautis persekio platinusios amerikoniškos įstaigos, žinomos
kitos pusės, didis vokiečių mokslinčius Ju
8.9.88888888.28
(BK»
8S*«S8Č882
tų
vyrų bandė užmušti poli
ję
ir suvienyti
pajiegas,
idant ndljJv
lius Hensel parodė savo nenuoalsiais tardy
JY viens kitą
X *
v j ** savo
v ^
“J*
kaipo y|^a<71W
„greito ILoAaimiilv
užkandžio BbcLlttD
stalas”| , JVLia
kur pietus
cijos
viršininką. Išvaikymui
gailaus męs galėtume išvysti įsteigimą nau- penkeriopų valgių gali būti nugokščiota su
mais, kurie ant nelaimės nėra pilnai supran
8022832223
• r»ji)
jos gadynes išsivystyme žmonijos, charakte- kelioms minutoms. Gamta aprūpino mus s
•*n»M
tami ir vertinami, kaip net tiesiausia dirva užpuolikų ir gelbėjimui polirizuojamą viešpatavimu žmogiškos išminties, dantimis ir seilinėmis gromulomis kramty*
viršininko policistai
8ą288£ą88882
tora)
s233323343 pastebėtinai gali būti pagerinta minerališko- cijos
2fcBZMa«8J568
Z966882688 mis trąšomis, kuri išduos kuosveikiausius, j puik^ žmonių pradėjo šau<
augščiausios sanlydos ir visuotinos sandoros, mųi ir seilinimui ir męs turime pašvęsti tam
skaniausius ir patinkančiausius produktus. dyti iš revolverinės kanuolėa.
Dabartinis laikas yra aušra naujos gy- tikrą ilgį laiko kasdien maitinimui savo ku
286£833Są382
> 1»VI«P
J-oeS-odsc-Hensel pamatė tą, ką ilgainiui visas svietas
ry bes ant šito senojo svieto. Tie, ką yra no, arba mums anksčiaus ar vėliaus prisieis
Šūvių 3 vyrai likosi užmuš
jmt kaukarų gyvenimo, mato puikų vaizdą; kentėti pasekmes. Kasgi yra, kad vidutinis
I.iąjįJIS URbO
8882238338 pamatos, jog augmenys reikalauja sveiko
333Į31333331
883<?6Z6C^ maisto savo patarpumui teip lygiai kaip ti, o 3 sunkiai sužeisti, kiti
.
jie yra džiuginami, ar geriau, apšviečiami ilgis gyvenimo „civilizuoto” žmogaus vargiai
828288828282
išbėgiojo;
Kitas
vėl
pulkas
žmogus
ir
gyvuliai;
jog
neužtektinai
maiti

vaiskia ankstyva aušra. Milijonai esančių yra daugiau kaip 33 metai, vietoje šimtme1»tnnqani
,,doooooooaaod
nami augalai, kaip ir gyvuliai, būva auko revoliueijonierių įsiveržė į
klonyje nemato dar aušros šriesos. Veski- čio? Kas yra, kad męs turime šitoje šalyje g
ii
mis ligų greičiau už stiprias ir sveikas rųšis. biurus garlaivių kompanijos
me juos iš tamsių klonių Igos ir >usiminimo armiją suviršum 100,000 gydytojų, kurie 1 —• (•vsaAipg)
Išnaudojimas reikalingų minerališkų gaiva ir paėmė iš kasoš 2000 doL
į augštas augštybes sveikatos ir laisvės, kaip tik išlaiko saiką sveikatos? Tikrių-ti; ,ą288881!ą8888
8883883922 lų žemės yra gan greit didesne priežastim
idant jie galėti} įgauti naują viltį ir įkvėpi* kriausiai yra tas. kad daugumas žmonių yra
—
<M*mA
Bsšąssažaif
nederėjimų vaisių, negu visos kitos imant
mą nuo tekančios saulės naujos ir garbingos vis dar apgailėtinais nežinuoliais mechani
| Dėl Stolypino pagarsiną
drauge.
zmo savo kūno, ypatingai tiesų maitybos.
dienos.
to
* sumanymo paliuosuoti
Tuo tarpu daugumas gydytojų vis dar
Visos dalys musų organizmo priklauso
tebejieško perų ir bacilių, sumaišydami pa raiščius varžančius žydug
vienvalinei atmainai medžiagos, gimstančiai
Priedas. • .
sekmę su priežastim, visiškai nežinodami Maskolijoj, konservatyviško*
dėl procesų degimo, vykstančių audiniuose.
svarbiausių chemiškų ir fiziologiškų dalykų. eios partijos siunčia protą^
Neišmanymas mėsą valgyti.
Išmotam i ejie dalykai yra vienval išmetami 8
Męs reikalaujame ne Čiepų, ažiovaskysčio,
per plaučius, inkstus, odą ir žarnas, nauji
„Sveikata ir gerovė tautą
antitoksino,
nuodingų vaistų, dilgalų ir mig- stus ir gazdina pristojimu*
priklauso nuo išmintingo
dalykai įdedami ir su keliais metais musų
Baaitinimoei.”
dalų, bet gamtiško ir sveiko maisto, tyro prie revoliueijonierių, jeigu
kūnas visai atsinaujina.
tasai sumanymas butų įvik(Šitas straipsnis buvo išleistas 1904 m
Kraujas turi duoti visus reikalingus gai
Kūnas nugarkanlinių gyvūnų susideda vandens, tyro oro ir saulės šviesos, kurie
vieni
gali
duoti
mums
sveikatą
stiprumą
dytas. Gal tie protestai yaatskiroje knygutėje kaipo atsakymas rašėjo valus maitybos, kad pataisyti kožnos dienos iš penkiolikos gaivalų, antai: degio, va n don" įžengtiniams straipsniams laikraščių New nudėvėjimą ir nuplėšimą musų kūno. Krau dano, azoto, angledario, kalkio, fosforo, gyvumą ir didžiausią pajiegą atsipriešinimo! ties Stolypino surengti.
Parodymui visiško klaidingumo nuomo
Yorko ir Chicagos „Vakarinio American’o” jas vėl pasidaro iš musų maisto ir gėrymo ir chloro, sieros, kalkio, natro, magnio, gele
ir San Francisco ,,Examiner’o”, kurie dėl bu anaiptol, nėra mažu dalyku tas, ką męs val žies, titnago, fliuorio ir manganio, kurių nės, jog mėsa padaro kūną ir kraują, atliko visokius cirkų juoke
vusio straiko skerdyklose Chicagos pasiga gome. Fiziologai sako mums, kad vidutinis iėdnas yra svarbus augimui ir išlaikymui jog valgant, daleiskime, gyvulio sme
vo rašinėti apie valgymą mėsos. Atsakymą žmogus be oro ir vandens kasdien reikalauja gyvu no gyvasties ir atlikimui visokių fizio genis, męs galime padidinti savo pro darių Šokinėjimus. .
tą rašėjo paduodame žemiau ištikai. Vert). keturių uncijų proteino (azotinės medegos), logiškų funkcijų organizmo. - Bet dvylika tiškas pi “ jas, as privesi u čionai įžymi)
| Mieste Plonghuerneau,
ėlesniuose savo metuose NapoPaskutiniai darbo sumišimai skerdyklo trijų uncijų riebumų, dvylikos uncijų van minerališkų gaivalų nėra lygiai paskaidyta paveizdą.
1
eoną
s
pirmas
pasidarė
labai
nerviškas
ir
"tu

Prancūzijoj,
bandant urėd
se ir tolygiose pramonėse šitos šalies reiškiau denėtųjų- angledarių (cukraus, skorbylo) ir
negu kuomet pirmiau išvedė klausimą aik apiė vienos uncijos organiškų druskų (mine kauluoee ypatingai yra kalkis, kad raumenų rėjo tankius užėjimus nuomariaus. Kaip jo ui ūkams surašyti bažnyčioj
štėn: „Ar mėsa yra reikalingu valgymo da rališkų dalykų). Męs tuo tarpu priimsime audiniuose, kurie yra vartojami kaipo „mėlyku?” Įgimtas tikėjimas, jog mėsiški vai- j šitas skaitlines kaipo* teisingas* bet* iš sykio
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kalnieriaus pro duris išstunfė • Pajieszkau savo drangų Jono ir Juo ■ Isz Auburn, Me. Berinktos f. KrspoKaukazo susitvėrė
Pastorius už Indijonus.
i bažnyčią. Duota urėdnin-|i I■ Ant
Dunduliu, Kauno gub., Szlauliu vickans; O. Saballauskiute 11.50; K.
.
- •>esą, jeigu aš dar daugiau zapo
Mc Alibtkr, Įnd.Teb. Prieš
karna kariumėne bandė gi armėnų • draugystė p. v.
pav., Szlaulenu parap., Boroniszkiu kai Vllamiszkis, D. Baloziunss, P. Navickas
čion lysių į akis, teip jis mą mo. Kali menesiai atgaj gyveno Chlca- po •1.00; J.-Apsega 50c; J. Batonas 25o
nančius bažnyčią kaimie „Dušnakcutne”, kurios flate tirinėjančią indijonų reika
Jis pats ar kas Kitas taikais duoti Viso #5.25/ Kiti aukautojai: F. A. Nin
sugrąžys pinigus, kad ne sa goje.
čius išvaikyti, bet atsitiko rių yra—kovoti su tais, k utie, las komisiją ėtojo pastorius
Su įstojimas.
mont B5.00; J. Povilaitis S2.00; A. Kritu
žinia adresu:
. •
ežiukas •1.25;. J. Daneviczins •!.!•;
Jot Bunis
visai kas kitas: kaimiečiai at užsidengę vardu revoliucijo Murrow, sąnarys indijonų Arcivj :u0$ Mayence vy- vo vardo nežinosi u ”.
P? O Boz 228
Johna.on City, III* P. Pagojus, J.Zarkovakiz, J.Ppdvalzkis,
Tik
.
pamislyk
žmogau
nierių, rengia užpuolimus ir mokyklų užveizdos iš Atoba skupijos MtkyAvo, kad žmo
mušė kareivių užpuolimą.
Psjieazksu Tamosziaus Skirmanto, J. Krapevioky, M. Meszkeleviczius po
plėšimus.
Tokios draugy ir apkaltino baltparvius, kad gaus kuilys
kaip! kokios kaip labai aš nuaidi vijau, Kauno gub., Telsziu pav., Lukss parap; •1.00; B. Juzukevieziene 75c; A. JuzuM. 8. Pronckus, A. Zlatkus,
| Paryžiaus parlamentas stės visur butų reikalingos, jie skriaudžia indijonua, o girnos: j^guįfiili į jas kvie jau net kelintą kartą tą pik gyveno Chlczgoje. Jis pzts ar kas kitas kavlczluz,
F. Staniulis, J. Jurkus. M. Drlgots, F.
tą
dvasę
susitikęs
jau
kelintu
teiksis
duoti
žinia
adresu:
baltpar- čių, jos pavers kviečius į
Vaitiekus, J. Jasius, K. Jasiena po 50ct
vienbalsiai nutarė parlamen kadangi toki nepašaukti re randas padeda
Konstantas Navickas
K. Drigotiene, A. Jarkovskas. po25o; B.
labiausiai viame. Pastorius patvirtino, miltus, Wt * j|igu nieko į jai kartu, nes išvarydama mane 105 Foundry st.
tų atstovų algas pakelti nuo voliucijonieriai
Millville, N. J.
Levonas, Mn Brekeetpo 10c. VlsoS20 35.
atkirto,
kad
jis
čion
yra
bo

1800 dol. ant 3000 dol. per kenkia revoliucijai ir revo- jog baltparviai ir randas su neįpilsi j& yį|gi trinsis tolyn
Pajieszkau savo sesers Anastazijos Nuo angsicziau 05.25.
Viso <25.60.
Sesvitaites, po vyra Sediene, Kauno Skirti LSDP.
metus. Visgi dar Prancūzi liucijonieriams, teršia jų gar si kai bėjo paveržti nuo indi ir tokiu budu susinaudos. sas ne kas kits.
gub., Raseinių pa v., Bzveksznos parap.,
Haruhorn, Ind. Ter. J. Brazaitis.
jos parlamento atstovai gau bę. Be abejonės tokių nepa jonų jų žemės. Pastorius Žmogaus organizmas kada ap Tas siunubas mat, net tri Joneliu sodžiaus. Du metai atgal gyve J. Isz
Vasiltauckai po tl.00, A. Bastis75c;
galvį
daktarą
išperėjo
ir
do

no Schottlanda. Jis pats ar kas kitss V. Railiene, J. Virszutis, M. Bandikas,
na mažiau už Amerikos kon- šauktų revoliucijonierių, be Murrow pats yra baitparvis. turi pakaktiiją daugį mai
J. Totoraitis. A. Benoa, A. Bratenaa po
vanai
vaistus
prižada
duot,
teiksis duoti žinia adresu:
50c. Viso to.15. Skirti L. 8. D. P.
sidangstančių jų vardu at Be pamato jis, rodosi, nesto sto, assitniluoja ir paskirsto
gresmonuą^
Petras
Szertvitis
tų teip už indijonus.
kanka ir į Ameriką.
jį visam ofganizmui, kiek kad tik prisitraukus apgaut, 35 Central Viaduct
Cleveland. Ohio.
teip kaip tas pats Taninl pa
| Danijos policija jieško po
Pajieszkau zavo pusbrolio Antano
vienam orginįil; jeigu gi hu
NAUJI TAUTIBZKI
sislėpęs po New York Speci- Mocksiczio, Kauno gub., Raseinių jav.,
visą kraštą itališko anarchisto
| Bulgarijos randas išdavė
nas nepriimk įmaisto, jis su
Batakių parap., Stogvilu sodžiaus. Pir
Iš Bristol, Con.
Mat minėtas anarchistas per- padavadijimą, kuriuom vi
si na ūdos. jKdekvienas per alty Co. Elektro dirtus(hum- miau gyveno Brandford, Conn. 8 metai
bugo)
garsina
visai
dova

- keliavo visą Europą ir at siems žydams, teip vargšams, 44 Nr. „Lietuvos” patilpo sikeitimas ubu apetito yra
kaip Amerikoje. Turiu labai svarbu rei
kako į Dauiją, kur maskoli kaip ir milijonieriams, vis straipsnelis apie Bristolio lie ženklu neafęakančio veikimo nai duodąs, bet kuris prie jo kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai grąžąs tautiški Paveikslai (ab
tik kreipėsi, tai vardan do žinia adresu;
•
ški šnipai, jį dabojanti, pra tiek iš kur jie paeitų, iš tuvius.
gromulio’jlmd! organų ir rei
W. J. Mockus
rozai).
puldė pedsakį.
Jie mano, Maskolijos,
New York City.
Amerikos, ar Lyginai teip atsitiko Bris- kalinga vartoti Trinerio A- vanai iki po $10.00 reikalau- 483 W. 52od st.
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
kad .jis atkako į Daniją su Rumunijos, uždrausta ir ant tole, kaip piemenaitei ga merikonfšk^jĮ Eliksyrą Kar tojams prisėjo užmokėt, už Pajieszkau Vincento Preikszto, Kau Vytautas.
gub., Sziauliu pav., Joniszkes parap.,
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
nrieriu nudėti čia'apsigyve trumpo laiko atkakti į Bul nant gyvulius: šuo užpuolė čiojo Vyno, Į Apetitas grei sulenktą skurlį, su blekute no
Jakiszkiu sodžiaus. Neseniai atvažiavo
Keistutis.
ir
dratu
viduryje.
kumelį, kumetis, bėgdamas, tai sugryš ir ?
nusią maskoliško caro moti gariją.
isz Lietuvos, redos in Philadslphija Jis
organai pra
Už Ui pabuskite lietuviai pats ar kas kitas teiksis duoti žinia adre 3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
parmetė veršį, o piemenaitė dės veikti ai dučiai. Vinu
_________
Algirdas.
| Peterburge, 23 d. lapkri suriko: Dede, šuo padarė suose atsitikimuose nesvei Amerikos ir Europos ir pa su: Kazimieras Andriejunas
| Ant pasažierinio laivo
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
čio, policija padarė kratą kumelį, o kumetis veršį. Teip kumo skilvio ir žarnų, var žinkite apgaviką, kuris po Rox 371
,
Duųuesne, Pa. Gediminas.
,,New Amsterdam”, šveicarė
vienuose namuose ant prie atsitiko ir Bristolyj. Rutkns tok Trinerio Amerikoniškąjį visokiais išmislytais vardais Pajisazkau Antano Bardo, Kauno Paveikslą miera 22x28 colią. ‘
guvernante, mergina No egle,,
miesčio Ochta ir rado 11 ga pagimdė Butkų, o Butkus Eliksyrą Karčiojo Vyno, ant slepiasi, kaip it po ličyna, gub., Raseinių pav., Konstantinos vol.,
Prekė 35c kožnas.
Podvarkiuo kaimo. Jis pats ar kas kitas
pagriebė vienų metų žyduką,
kaip
ir
po
trims
dakUrais.
tavų bombų, 1800 patronų, Neseniai pribuvusį.
Nusipirk po vieną šią paveikslų,
teiksis
duoti
žinia
adrosu;'
kurio visada gali pasitikėti
Aroną Gzowskį ir juokdama
o galėsi gražiai papuošti savo rui
Antanas Skripeikls
J. ŽemanUuskaa,
daug karabinų ir revolverių,
Neseniai čia užėjo žmoge- kad pagelbės ir sustiprys.
si, nuo laivo numetė į jūres,
4455
So.
Woodst.
Chicago.
Dl.
mą.
teipgi paslėptą spaustuvę. lis ir prašė'paTengt prakal- Gaunamas yaptiekose, arba 73 Grand St. Brooklyn N. Y.
kur vaikas prigėrė. .Mena,
Prisiąsdamas pinigus adresuok:
Magde
bzesztokiute,
po
vyru
Rama

Namų savininką ir du juose bas, o jį užprašyt kalbėtoju. pas patį fabrikantą Juozapu
nauskiene, pajieszkau savo brolio Juozo
kad mergina tą padarė įpuo
A. OLSZEWSKI,
gyvenusiu nuomininku su Pasisakė esąs Rutkns, o ant Trinerį, .799 f. Ashland a v.,
Chicago, IU.
Ant išranda v ujimo geras Szesztoko, Suvalkų pav., Vilkaviszkio 924 33rd st.,
lusi į beprotystę.
pav., Alvito gmino, Verzznuplu kaimo.
areštavo.
rytojaus išgirdome jau • apie Chicago, III, I
Storas po nr. 928 33rd Street, Pirmiau gyveno Mahanoy City, o vėliau
Butkų, kuris teipgi prašė pa
| Spccijališku caro palie
prie pat lietuviškos bažnyčios. Brooklyne, Jis pats ar kas kitas teiksis
| Anglijos pakrantėse, rengti prakalbas.
adresu:
pimu, Kubaniškų kazokų že
Dasižinokite „Lietuvos” re duoti žiniaKasys
Ramanauckas
Tris
daklartj
paveikslai,
Breinos
pasažierinis
garlaiVienas lietuvis atsakė ant
mė likosi pastatyta po karės
dakcijoj.
209 North 8lh st.
Brooklyn,N. Y.
pabuski
lietuviai.
vys
„Kaiser
Wilhelm
der
prašymo: mes Butkaus pra
laiko tiesoms. Matyt revoPsjieszkau apsivedimui gražios liotuGrosse”, plaukiantis į New kalbas girdėjome VVaterbu1903 metuose užtėmi jau
vaitss nuo 18 iki 22 metu senumo; asz
liucijinė dvasia pradeda pla3426 So.Halsted št. Chicagojll.
Yorką,
susimušė
su
anglišku
apgarsinimą
i su išvadžioji
turiu 23 metus. Vistiek kokio tikėjimo
ryj ir New Britain, bet jo
tintiesi ir terp kazokų.
Ar keti pirkti azi rudeni ziutz ar overnes tas pnvatiszkas dalykas. Turiu už
garlaiviu „Orinoco”. Kalba, prakalbos niekam netikę, nė mais.pkad ūgį $5.00 galima
sidėjęs saliuos ir biznis labai gerai eina- kotl? J e iru teip. Ui pirm ejimę ant
Prauesziraas.
pirkt ak^Ją, kuri į trumpą
Norėdamos dasižtnoti daugiau, atai' Šute zt. ar kitur viduryj m tento, ateik,
| Ant reikalavimo Stolypi- buk ant laivo ,.Kaiser Wil- Dievui, nė s....
Prineizame visiems Cblctfoe lietu
paa m u« pažiūrėti m užu audimu, kuriu
azaukti
ant adreso:
helm
”
4
ypatos
likosi
užmuš

laiką,
tuKr:
dertės
kožna
po
Tai
kaipgi
nepykti?
Ir
no, Finladijos senatas išleido
viams ir draugystėms, kad Jeigu kurios
tarime kelk szimtua ant paiirinkimo;
A.
J.
Bakshar
padavadijimą, kad gaudyme tos, o 12 yra sužeistų. Nuo užpykęs Neseniai pribuvęs, $500.00. Nusidavęs į nuro nori daryli perstatymus su pagalba elek P. O. Box 2.
Kandai!, Mont. vili naujauzioz madoe.
tros, kad labai paalakubintu, nes mes te
užu aluti, drabužiai Movi labai gerai
revoliucijonierių Finlandijos „Orinoco” trūksta 12 ypatų, kad pliekė, tai pliekė bristo- dytą vietą, ne-* iž $50.00 pir- busime czlonai tiktai iki 7 d. Vasario, Pajieszkau Juozapo Pauiauskio ir An ir Mpagal
naujauzia mada. Jeigu Jumz
kurios,
turbut,
prigėrė.
liečiams nž visokius nebūtus kau 10 akciją tai yra nuo 1907 m., o paskui iszvažiuosime in ryti tano Antanavicziaus. . Abudu Kauno nepatiks musu aluti drabužiai, ui galite
policija padėtų maskoliška jai
Minės (Jo., nes valstijas. Mes duodame puikiausius gub., Szlaullu pav., Lukas parap., Jok* sugražinti, o mes atiduosi m pinigui.
daiktus. Matyt jis vien svie Columbia Gc
Tas atsakymas pringlaudos
perstatymus, uitai pasiskubinkite. No sziu kaimo. Jie palys ar kas kitas teik
Didžiausios
Lenkijoj
Statai nuo $20,00 iki $36.00 .
to garbės jieško, bet sutverti kurios tai Co. >su ir vado- redsmi susiiinoti atsiszaukiie pas
Finladijoj, be abejonės, tru
sis duoti žinia adresu:
Overkotal nuo $20.00iki $36.00
J. Daugveckis
H. Mockus,
vu buvo J'Anujj, bet netruputi apsunkys besidarbavi. medvilnės dirbtuvės, ,Scheib- ką gero negali.
New Britain, Conn. Kelnes nuo $6.00 iki $10.00.
129 String SU
Chicago, Ui. 226 Park st.
ero ir Poznauskio Lodziuje,
Šįmet pas mus atsilankė iš
mą revoliucijonierių.
" Pajieszkau savo tėvo Juozapo Vaitkedėl nesutikimų su darbinin Waterburio Antanas Žilins nupirktasjaukso mainų akciNepamlrszkite adreso:
vieziaus. Suvalkų gub., Mockavos pav.,
87.KUTAE k. LEPA
PftlieszkoUmal.
| Revoliucijonieriai buvo kais likosi uždarytos ir per kas, sutvėrė kuopą S. L. A., ja^, tai jiEu^ražioa butą įsipuncko g tai no, Rzdžinsklu parapijos.
fiakted SL
tavo draugu, Vincento Žla Pirm penki u metu gyveno Cleveland
Prieszais Freikeit Turaer sale.
nutarę užmušti Astracha- tai 12000 darbininkų atsira į kurią prisirašė 10 sąnarių; kišta į tą dalyką ir paminėtas bio,Pajieazkau
A'ntano Biczlaus, Stepono Damos ir Ohio. Jis pats ar kas kitas teiksis duot’
niaus jeneral gubernatorių do be darbo.
dabar ji turi 16 sąnarių. To Tonini pateko už grotų, nes draugei Onoi Januly tęs. Viii Kauno žinia adresu:
“Lietuvos” Agentai.
Jonas Vaitkėvtoze
Sekolovą, bet vienas iš sukius mes laikome už mylin netik jis neturėjo tiesos par gub., Sslauliu pav., Žagarės parapijos.
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 179 E. Main st.
j
Lietuvoj
demokratai
pa

NEW YORK, N. Y.
New Brtain, Conn.
kalbininkų išdavė susikalbė
čius savo brolius ir tautą. davinėti aukso mainų akcijų, adresu.
A. Lesnievekia, 144 E.Houston St.
darė
sutarimą
su
žydais,
su
jusius ir jie likosi suareštuo
Joseph Žlabli
Ant užsipuldinėjimųNeseniai bet nė jokios durpinyčios.
80. BOSTON, MASS.
kuriais jie, renkant naujus
ti
Išlėkęs paukštelis iš klėt- P.O. Box 4006 Johannesburg. Transvaa AukM reikalams revoliacijlnlo. Nikod. Gendrolls. 287 3-rd Street
pribuvusio nieko neatsakom,
So. Afrtca.
durnos atstovus, eis iš vieno.
NEWARK, N. J.
judėjimo Maskol(joJ.
| Pagarsėjęs Poznaniaus Demokratai pasižada reika tik reikalaujame darodyti kos, jau pagimdl National Pajieatkau savo dėdės Jono Budrai,
V. Ambrazeviozia, • 178 Ferry st.
Med.
Association,
pasisplėežio, Kauno gub., Raseinių pav., Kelmio, AUKOS ATĖJUSIOS CENT. RER. 8Z.
A. Šienelis, 66 West St.
archivyskupas Stablėwski, lauti žydams lygių tiesų vi teisingumą to šimto doKA8IERĮUJ T. DŪDAI.
volootles, Maneikiu sodžiaus. 10 metu
pęs
po
Dr.
Drakė
vadu
dar

liarių,
kuriuos,
kaip
sako,
pasipriešinęs mokinimui len soj Maskolijoj.
BROOKLYN. N. Y.
Isz Lorence, Mass. K u n. A. Jusaitis
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno Philakliubo viršininkas gavęs- nuo bavosi viliodama pinigus nuo deiphia. Pa. JispaUarkas kitas telk, •100; kun. M. Pėža 850; P. Szarkauckas, Stan. Rinkeiricziua, 73 Grand st.
kų vaikų tikėjimo vokiškoj
žinia adresu:
J. Lukauckas, A. Jaudina, K. Kokma8HENANDOAH. PA.
kalboj, staiga pasimirė. Ra | Tiflise, ant Kaukazo, li miesto gaspadoriaus už ko sergančių, nes ir aš besergu- ■ii duoti
• ■
Frank Gužaitis
nas, V. Laurynas, J. Stekas, J. Abokas, Andrius Maciis, 131 S. Mainst.
liuodamas,
pagal
apgarsinikius
ten
balsavimus.
Mes,
3015
Mary
it.
8.
8.
Pittiburg,
Pado jį negyvą sėdintį ant kė kosi ant gatvės sunkiai pa
J. Zalubaa, D. Vatkiavyežius, J. Pet• WATERBŪRY, OONN.
į pasislėpusio Taninis Pajieszkau lietuvaites apsivedimui. rauckaa, J. Buiiavycrius, F. Siekia
dė?.
Žinoma, Vokietijos šautas vyriausias inžinierius kliubo komitetas, reikalauja
Vincas Žubrickas
gali būti nuo 25 iki 80 metu. A. Ramanauckas, J. Keutra, P. Oziurlio- Jonas ŽemanUuckas, 39 W. Porte? St.
randas stengsis išderėti vo Užkaukazinio geležinkelio me tamistos Nesenei pribu ofisą nusidaviau, 10 dolerių senumo
Mylecziau kad turėtu kalis centus, nes nls, po 11.00; M. Susniavite, O. Jekt*
užmokėjau
ir
likausi
apviltas
kietį pasimimisio įpėdinį.
Ir asz turiu kelis centus. Gali atsiszauk- niavycziute, O. Totoriene, V. Latauckas,
Berdt. Jį užpuolė dn vyriš vusio nuo redakcijos pilno
ir
tie
pinigai
nuėjo
į
to
siurvardo
ir
pravardės.
ti ir netariau centu arba ir naszle, tu* J. Strazdai, N. Kavlonas V. Primai, K.
kiai; vieną peršovė Berdt, ki
OFFICIAL PUBL1CAT10N
rtnti pradžia gyvenimui. Ataiszauku- Volunglavyczius, F. Potrauckas, F. Ža
| Tonlono porte, pietinėj
.
belės
Taninio
kišenių,
kadan

Neprigulmingo
Kliubo
ko

tą
gi
guėmė
ant
šūvių
subėgę
stos
teiksis
prisiųsti
savo
fotografija,nes
lotas,
L.
Bieliauckaa,
P.
Mlcziunai,
F.
Prancūzijoj, sudegė kariškas
gi kaip vėliaus persitikrinau, kitaip negaus atsakymo. Adresas:
mitetas:
Baltuszis, S. Pauliukai, J. Sakavyozius, BANKERS SURETY COMPANY
mokintinių laivas „Algeci- policistai.
J. A. Lietdvis
V. Bolių te, P. Auryla, E. Ci ložių te, J. oi Cleveland in the State si Ohio. on the 31«t
tai
tas
Ofisas
prigulėjo
TaSelvester
Žigman,
ras”. Ant jo buvo 500 žmo
814 Hamilton st. Grand Rapida, Michl Urbsiąs, V. Juoieoas, K. Pasukami!,
dny oi December, 1905, made to the Inniniui,
bet
už
nepagirtinus
Jurgis Tamošiūnas,
surance Superintendent oi the State
| Užgimus gaisrui Berlyno
nių. Mena vienok, kad jie
P.
Baliukai,
P.
Zulubaa,
P.
Zablackss
Pajieszkau Antano Bogdan; 21 metu
oi Illinois, purinant to law.
darbus
ir
tas
ofisas
likosi
už

J.
W.
Svingle.
J.
Patrikas,
J.
Akstinas,
O.
Marcinkiaišsigelbėjo.
restaurane vadiname Rathsamžiaus; liesas, veidas atsakus ir pailgas,
vyoziute,
K.
Indrsliunas,
O.
RamanaucCmpitaL
darytas.
nosis ilga ir dikeziai kumpa, gelsvi
keller, užtroško nuo durnų
F. Dvareckas, B. Jenkauckiene, Atnount of Capital btock pald up In cash
«...
000.03
Nuo laiko per Taninis-Dra- plaukai*' be usu, kalba lenkisskai Ir an- J.ktsne,
| Vokiškose valdybose ant amerekonas Gildenbach.
Vecskys, A. Meszkelyte, E. TraiikaiKlaidos atitaisymas.
gllsskai
nepergeriausiai.
Kas man
Income.
salos Naujos Gvineos ir Bis
ke gydymą, tankiai sergulia- duos žinia apie ji, tam duosiu gera’atly te, J. Paazakarnis, J. Petrulis, J. Baro Premlums nenived during the year 157.426 71
,,Lietu vos” No 47, straip vau, paskutiniam laike pa ginimą.
nas, M Tamaszauckas, A. Kalpokas, A. Interest and Oividends
....
24.407.68
marko salų žemės drebėji| Tiflise, ant Kaukazo, li
Bitus, M. K ie vieži u te, A. Stravinskas, Profi's fre m sale or maturity of iedger
snyje
,,
Apvaizdos
Dievo
Pa

Antanas Krovelskis
UMt>
over
book
valu*
....
1.073.23
. mai daug nuostolių pridirbo, kosi nepažįstamo žmogaus
matęs apgarsinimą su trims 85 Dayton avė.
Pasaalc, N. J»( po 50c; smulkesniu suku sudėta •0.58.
125.00.
pražuvo laike žemės drebėji ant gatvės mirtinai pašautas rapijos” per klaidą tapo pa daktarų, kurie save gerais Pajieszkau savo draugo VladislovaLa Bridgewater lietuviai
•18U.M7J9
>
Totai Income
Viso ' «20.58.
mų labai daug žmonių. Iš jenerolas Golochkapov, bu sakyta, kad „iš vyskupo pu vadinai šaukd a m i, atsibuski pinsko, Kauno gub., 8 metus gyveno skirti Tautiszkiems domkratams.
Expenditures.
llt.7li.7S
pald durlag the year
....
mestos jūrių vilnys užliejo vęs Ęlizabetbpoliaus guber sės stojo advokatas Covette” te lietuviai, o dėlei privilio Silvertooe, Anglijoje. Jis pats ar kas įsi So. Boston, Mass. Kuo. J. Ži Iu- Locsea
lavetfiftatioa and adjnitment of
kitas telk sis daotl žinia adresu:
ką
turėjo
būti
pasakyta:
„ad

....
krantą prie Finch uosto iki natorius.
jimo žmonių sako, jeigu jų
skai 850.00; P. EepUkas •5.00; A. Žvingi- eisime
Cb. Krestln
31.7W.47
ComisiMion or brokersĮf*
....
vokatas Belasko”.
Monteilo, Mass. las M. 00; J. Bar taisius 82.00; 8. Norkū Salart- e. feea and all other chargee
40 mylių ir viską nuo kranto
vaistai nepagelbės, tai liku 745 N. Main st.
nas, V. Daruiska, K. Meszlisne, J. Ea'.- of cfftoers, clerkt, agenu and employee 40.774 28
| Toulone, pietinėj Pran
nuplovė, Ant Chiussi salos
sius atnešus atgal, tai jie su Pajieszkau savo brolio, Vladislovo Bag cztunas, J. Urbonas, Iz. Lapinskas, tg. Renis pald dnrlng the year ...« • 4J39.9C
Kauno gub,, Kluboku kaimo. Gy. Kovena, P. VinciMs, P. Paulonir, M. Ali other tazee, Uoenees and Insurance
neišliko nė viena čiabuvių cūzijoj, sudegė laivų dirbtu Palinksminanti nanfiena. grąžys įmokėtus pinigus. Už dono,
dtparuneatfeM
....
veno
Kensingtou, III. Turiu labai svar Česnį kas, J. Leikus, A. Daucziunas, A. Amoont of all other espendltures
Prieš mus guli ant stalo tai kad pasinaudot iš progos bu Ysikala;
trioba, viską nunešė išmestos vės. Nuostolius skaito ant
kas priduos jo adrese gaus Surinskas, J. Vaskeriozius, M. Szilalis,
*222 438 63
Totai expendituree
labai puikus sieninis kalen ir n u si skubinau ant parody •1.00.
jūrių vilnys. Ant salos Nau daugelio milijonų frankų.
L. Grikštui, K. Kučui pc 11.00; JLed^er Asuet.i.
Franclszkus Bagdonas
dorius 1907 metams, išleis to adreso, bet nuėjęs tik vie
Visznlauokis, I. Marcinsks; J. Jankūnas. Mortgsge loans on rcal estete
jos Gvineos kalnuose pasida
11512 Front si.
’
Konslngton, UI. M Jankun’.ute, P. Mikalauckas, P. Kar Loans on oollateral security
26.876.08
...j
tas
Juozapo
Trinario,
fabri

|
Mieste
Kungur,
darant
rė olos 200 pėdų ilgio ir 100
436 217X1
ną apsiginusį* radau, kuris Pajieszkau savo brolio, Adolfo Gai velis, A. Kaszeta, A. Zajenczauskas, A. lk»k raine of bonde and etoeks
on band and in bauk
....
pėdų gilios. Kiek iš viso kratą vienuose namuose po kanto Trinario Amerikoniš save taiD'ofiseidaktaru vadi džio, Suvalkų gub., Seinų pav., Llszka- Nėviera. P. Korsay, St. Auksstakalnii, Cash
4-2Ol.lt
Blile rcoelvable
....
kojo
Eliksyro
Karčiojo
Vy

voepar., Rodiszcziu kaimo. 7 metai kaip Su Csyias, Bt. Bailinas, V. Czlunls, M.
licijos
kamisoriul
Rosi
ši
n
ui,
laike tų žemės drebėjimų
na, o daugiaus tai tik trys Amerikoje. Gyveno Allegbany, Pa. Jla Pailso avy ežius, J. Urbszaitis, J. Garbu,
AueU
•anx3i.es
pražuvo žmonių, dar nežinia, nušovė jį namų savininkas. no. Originališki piešiniai paveikslai pakabinti ant sie pats ar kaskitaa teiksis duoti žinia adre szjs, K. Plioplys, J. Surinskas, J; Pa. Toul Ladgrr
Non-Ledger
Assets.
daryti garsaus čekiško arti nos, kurie1' iri laikraštyje pa su:
ciavyežius, A. Tautkevyosius, J. Sabas, Intereal aecraad
. bet žinia, kad pražuvo jų ne
....
6 216.97
Paulina Galdiiute
B. Muzinskas, K. Ambrasas, P, Peleez- Otker Bva-tadgar »M«to
....
10000.05
sto,
pono
E.
Natherny
ir
yra,
mažai.
*
rodyti. • Užsimokėjau už pa- 86 Jackson su
Redakcijos atsakymai.
Nemirk N. J. kis? K. Pritaps po 50c. Visa suiyg su Gium Prem-a i* ėonnc of colleotlon 44 279.It
ištiesų, labai puikiai pada egzaminavimąar duotus vai Pajieszkau savo žmonos Bronislavos rusi 890/0. PrisiunsU viso 1105.35.
GtUM AiaaU
•879 727.73
| Kaime Kucz, Temes ko Grite, Clev. Vis tai pri- ryti.
Vienas iš paveikslų stus iki išgydymo 25 dnl.
Deduct
not .Admitted.
Baunoruvoj, po vyru Varas zuikiena. Turbut klaida suraižė ant 114.75. Skirti
DeprvcUtion f roto book valee of real
mitete, Vengrijoj, vienuose vatiški dalykai. Nors kuni perstatė atvykimą ateivių ši
Antri jnetai kaip prasiszalino nuo ma Dem. Paru
13 818X1
eatate, bond* attd ilocka
....
VaistuOTaitojau,
bet
kad
gas
ir
negerai
daro,
bet
kaip
PnuIum* in ooaraa of eolleoUon
turi dvi mergaites: Ona ir Brigida
lis Helneman, Wis. J. Petrovą kas, J. GroM
metuose pasimirė 40 apsive
ton šalin, kitas — rinkimas* nepagelbėjo, "'tai pagal pa irnas,du vatknezia:
writu n prlor to Ooc 1, 1906
13X02X0
Joną Ir Miką, moteris Mikalovskas, M. Žukas, J. Petrovskas, Other a nadmitted umt*
dusių vyrų ir moterų, ir likę matyt ir kiti vargšui žmoge visokių vaistinių žolelių Eu
vidutinio ūgio, Kauno gub. ir pav. Gir K. Mikszis, J. Petrovskas, 8. Andrikss,
garsintas
Informacijas
nune

Toul
j
našliai ir našlės tuojaus apsi liui nepadėjo. Taigi jeigu ropoje ir rinkimą vynuogių
dėjau kad gyveno Haselton, Pa. kas K. Rozgo, J. Walsman po SOc; J. Jokū
Toul Admitted AtMU
•
šiau
atgal,
kad
sugražyntu
duos žinia gaus 81.00 atlyginimo.
baitis, J. Raudis po 25c
Viso 15.00.
vedė antrą kartą. Neseniai kaltinti, reikia kaltinti ir ki Californijoje, vartojamų pa
Liabilitieb.
J. Varanovskis
pinigus, bet ir vėl tą patį dakSkirti LSDP.
tus.
4t.410.SS
valdžioms, nežinia kas, prane
Troy, N. J.
darymui garsiam Trinerio tarpalaikį radau, kitų kaip 600 Fourth st.
Tolei unMrned premisas
7SJMM
AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON CotnmUrlon and broketage
šė, kad daugumas pasimiru J. Bubgevičia.
Eelėms vaistui. Kalendorių gali kiek nebuvo teip nebuvo, tik pa Pajieszkau savo brolio, Šimėno Kui
ATĖJUSIOS.
A.n other įlabillUM
so i m kio, Kauno gub., Panevėžio pav.,
sių buvo nunuodintų. Atka daugelio trūksta, į spaudą vienas žmogus gauti, kuris
įsa Maryvilią, III. T. Kaszuba, V.
Totai llabUlUes
•127 837 N
veikslai ant sienos kabojo, Pumpenu parap., Podainiu pili v. 8 me Katilius.
L Plaotkaiti8,'P. Ganutfk, L
sė kunus 21 numirėlių ir iš netinka.
Pataisyti jų ne prisius 10c markę arba pini- bet pareikalavus atgal pini tai kaip iszvatiavo isz VTiscoosino in
Kaspare vieži us, M. Vakzauskaa, po Toul Pt«u>ium> noeired dari ag the
jų viduriuose 13 rado arse galima. Geriau ir lengviau gą, teipgi ir savo teisingą ad
WuhlDgtono valstija, buvo pirma Pe
year tai lillaoit
....
•S5.374.1S
gus, tai iš šalę esančio rui- Eli, o .vėliau lloquiam, Wasb. Taria la •1.00. P. Kraivenaa, 8. Žalnieraitia, J. TvUi
loaeea incurr*d dnrlng Um
niko nuodus.
Suareštavo mislis išreikšti proza,negu ne resą Juozapui Trineriui,
ynr ta UUsote
Blalata, A. Andriusskevlczius, g. Ramo
melio išsivertė auksinių mai bai svarbu reikale. Jis pat* «r kas kitas naiatis, A. B išlak us, F. Tamulevicze, po
Gm. B. Olmtltd. Vict-prtMnl.
tuojaus 9 vyrus ir "'keturias geroms eilėms; prozą ir patai
799 8o Ashland avė. nų akcijų, senei pažystamas teiksis duoti ži-ne adrosu:
P. IV. B»rtey, SMrttury.
50c: B. Kisielius 25c.
Viso <9.75.
Julijonai
Kuzminskas
moteris.
syti lengviau.
Chicago, III. parduotojas, p nutvėręs už 410 Ptersa
Merrill Wia 12 ęa?,U^‘>o10cgauta *0.54.
Merrill, Wis. akini L. 8. D, P,
j

APGARSINIMAI.

PAVEIKSLAI.

Szkuias Lepa
Kriaiicziai

Draugysčia Reikalai.

"M

v

Laivu Kalendorius.

Dykai. Per menesi dykai. Dykai
Durys Vienna Medical ir Electrical Instituto bus absoliutiškai atviros kiekvienam sergančiam Lietuviui per ČIELA MĖNESY.
Daktarai Vienna Medical ir Electrical Instituto, 106 Kast 11th st., New York, arti Fourth avė, nori duoti suprasti kį jie 1
mano padaryti pasiūlydami šit) DYKA GYDYMĄ, jie nori parodyti kiekvienam Lietuviui ką jie gali dfl jų padaryti.

Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkortės 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^

SERGANTIEJIE MUS SUPRANTA
ŠifkOr16 kaštuoja
nuo Porto Į

Jeigu sergi ateik pas mus arba parašyk mums, mes nereikalausime nė vieno cento nuo jūsų.
Męs norime, kad Tamista mus išmėgintum.
Męs tenorime, kad Tamista ateitum, arba parašytum mums prašydamns
musų pagelbos, o męs parodysime Tamistai, kad uorime ir galime Tamistai pagelbėti: męs apsiimame visus klupatus ir kaš
tus, o Tamista nereikalauji nė cento rizikuoti.

Pertas

LAIVO VARDAS

AB ABIC................................
AMERICA ...............
BLUECHER........................
BARBARO88A................. .
BREMEN............. . ..............
BRANDENBURG ...............
BALTIC... .........................
BATAVIA............... ; ....
CELTIC................................
CYMRld................................
CARMANLA..........................
CARONIA ............................
CAMPANIA..........................
IKJMINION..........................
CAS8EL........... ....................
CEHEMNITS.......................
EMPRE8SOF IRELAND..
EMPRE-8 OF BRITA1N...
ETRURIA............................
F1NLAND.......................... .
FRIEDRICII d. GROSSE..
HAVERFORD ...................
HANOVER;.........................
IVERNIA..............................
KRONPRINZ WILHELM.
KAISERVVIL. d GROS8E.
KAISER WILHELN II....
KROONLAND.....................
KAISER. AUG VK?TORIA
LAKE MATIBONA.........
LAKE CHAMPLAIN......
LAKE ERIE......................
LUCANIA............................
MAIN.....................................
M AJ ĖST IC............................
MERION ............................
MARQUETTE.......... '.........
MENAMIME..................
NBCKAR..............................
NEW YORK ..........
...
NORDLAND.........................
OCEANIC......................
PHILADELPHIA...............
PENNSYLVAN1A .............
PATRICIA..........................
PKETOIUA............. '............
RHEIN..................................
SAKONIA ............................
8EMLAND ..........................
8ALNT LOUI8.....................
SRAF VALDERSEE..........
8T. PANE............................
UMBRIA........... :.................
VADEKLAND....................
WE8TERLAND...................
ZEBLAND..........................
>ORK...................................

TAMISTA NIEKO MUMS NEMOKĖK - MES NEREIKALAUJAME NIEKO — MES NENORIME NIEKO.
TAMISTA MOKI UŽ DARBA, NE UŽ ŽODŽIUS.
Tamista pats gali būti sprendėju apie tai, ar musų gyduolės pagelbėjo kiek Tamistai ar ne. Tamista nemoki už tnutų
prižadėjimus už žodžius, bet, vien už atliktą darbą, ir tiktai tuomet kada darbas nuveiktas atsakančiai, kitame atsitikime Ta
mista nemokėk nė vieno cento.
Jeigu tamista negali pribūti pas mus asabiškai, tai gyduoles pasiųsime Tamistai ant išmėginimo, bile vietoj Suvienytų
Valstijų ir Kanadoj.
'
Sergantiejiė, pašvęskite kiek laiko ir mėginkite! Mėginkite, o nesigraudysite. Męs esame tikri, kad musų gyduolės su
teiks Tamistai naują sveikatą gryną kraują, naują pajiegą. naują energiją, naują gyvastį ir naują laimę!
Pradėk Tamista gydytis tuojau, ateidamas pas mus ar parašydamas mums šiądien, ne rytoj: jeigu Tamista ateisi pas
mus tuojau arba parašysi, tai dykai Tamista gausi per ČIELA MENESJ GYDYMĄ.
Jeigu Tamista kenti nuo kokios ligos, ir manai kad negali išsigydyti, arba daktarai pasakė, kad negali išgydyti, tada
pamėgink, atsilankydamas ar rašydamas \ ienna Medical Instituto, 106 East 11 th st.. arti Fourth avė., New York.
Atsilan
kyk pas mus,kol da ne pervėlu, o męs suteiksime tamistai teisingą rodą ir jeigu galima Tamista -išgydyti, tai išgydysime, o
jeigu ne. tai Tamistai tą pasakysimi.
Jeigu Tamista kenti nuo reumatizmo, širdies ligų, odos išbėrimų, akių, ausiu, nosies, kepenų ir blužnies ligų: jeigu Ta
mistos plaukai krinta; jeigu Tamista turi hernorrhoidus, puliavimą lytiško organo, šanlterį, kraujo uinuodinimą. lytišką aejiegūmą, nerviškumą, džiovą, dusulį, kosulį, sunkumą atsikvėpti; moterų lytiškos ligos, neregu!iariškos mėnesinės, skausmui
nugaroje, žarnų užsikimšimą, dyspepsiją, nemiegą, negamtiškus išmetimus, negamtiškus nesveikumus, ir, teisybę sakant,
kokią nebūk ligą, kuri gali-užeiti ant žmogaus tai męs Tamistai visada page'.bėsime.
Įsidėk šitą pasiūlymą mintyje. Ne kiekvienas gali tokį pasiūlymą daryti.
Męs išdėjo m e labai daug pinigų ant šito pasiūlymo, musų daktarai yra geriausi šitoje šalyje, o*musų gyduolės geriau
sios ant svieto.
Ateik! Pažiūrėk! Išmėgink, ar mes galime Tamistą išgydyti.

BŪK PATS SAVO SPRENDĖJŲ.
Tamista gali pats apspręsti, Tamista gali pats geriausiai žinoti, ar Tamistai pagelbėjo musų gyduolė*, kurias suvartojote, ar negali pasakyti, ar Tamista jautiesi tvirtesniu, ar Tamsiai kaulai negelia, ar Tamistos skilvis veikia atsakančiai ar
Tamistos širdis sveika. Tamista pats gali geriausiai pasakyti, ar sveikata sugryila kunan, ar ne.
Jeigu Tamista nematai po vartojimo musų gyduolių palengvinimo. Jeigu Tamista nejauti, neesi tikras, "kad gyduolės
pagelbėjo, tada nemokėk mums nė vieno cento. Tamista gali suprasti, kad męs nenorime Tamista už kvailą palaikyti, Ir kaip
gi galėtume Tamista prigauti ar apkvailiuti, jeigu Tamista esi pats savo sprendėju.
Jeigu Tamista negali prie musų atsilankyti, tada parašyk mums, aprašydamas savo ligą ir parašydamas savo tikrą var
dą. pravardę ir adresą. Viskas, ką męs reikalaujame yra kelio* pačio markės už ka prisiusime Tamistai DYKAI MĖGINIMĄ IŠ
GYDYMĄ. 106 E. Htte St, New York.
Šitas pasiūlymas yra geras jeigu rašysi tuojaus. Musų prekės vaistų labai žemos.

THE VIEN na MEDICRL £ ELECTRICAL ĮEISI 11VIE
106 EHS1 ir-i’-Sf. hear 4t^flve hEW YORK.

A

Iszgydau in 5 dienas

Be Jokiu peršaunu arba skaudėjimu pagadintas gyslas, t. y.

Varlcocele Hydrocele.
Hgydsu kiekvieną *erg*nU Vsricocele, Strikters, teipgi utkrsžraaėiu* krtuijų itissodyjimu*, ntMilpnėjiiuf ihtvu, HydrocrJ{ arba vyrų lytiUca* iga*. Toki** gania* oferta* tel
kiame rtitim* Uem* kurie buvo gydom nuo keiioiUco* rlaotių daktarų M pasekmė* if iMa«4
savo pinigui dykai, vardan parodyti jog ai tariu riauiatelj būdų m kurio pagelta ant viaado?
Ja* il^ydyiiu.
Neaiokėklto už soHfHyną- tiktai už dgydymą

Skaudėjimus ikilrio, kepenų ir inkstų, aor labai ui*i*euėju*iu* ilgyd* a galuuuaL

SERGANTIEMS
Mes atkreipiame visa atida.

V veikslai isz Jėzaus Gyvenimo.
I .tereoskopas arba Teleskopas yra tai
| eta įsa su padidinau ežiai s stiklais, per
I ria kad žiūrai ant abrozelio, abrozelis
I .vintą in naturaliszka pavaikai*, kuI am* matai czielas grupes žmonių, trio| u ir tt. teip kaip juos matytumei gy1 >js, kur Don bevelkianczius savo darbe,
[les turime act perdavimo paveikslus
Lz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki
Muangun užžengimo. Paveikslai parodo
■visa Jėzaus gyvenime kaip Jis gimė,
F kaip bažnyczioje daktarus mokino, kaip
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis ke->
i lesi isz grabo, kaip ženge dangun, baži nyczios ir rūmai Betiejau*, Jerusoliaus
ir kitu ganiu vietų. Per Teleskopą žiup rint matai viską teip natūraiiszkai, kaip
kad butum*i toj* paežioje vištoj* Ir
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
veikslai* kasztuoja $2.00. Prisiuntimo kasztus mes apmokama. Nusipirk
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
rsai daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip
kad ka kita pirktumei už ASO CO.
Pinigu* prisiuskie per Money Ordery
ar registruotoje gromatoje adresuoda
mas:

A. OLSZEW8KI
R Station 60
Chlcngo, IU.
į
Mes turime daugybe ir svietiszku pa
veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu.
i miestu, bsdnycziu Europos Ir Amerikos
ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
lėlius gali gauti pas mus už •1.00, o te
leskopas vienas yra geras ant visokiu
paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka
ant tukstaneziu paveikslu.

Ant Pardavimo.
Pigiai ant pardavimo saliunas, hole
Ite Ir buezerne, lietuviu ir lenku apgy
ventoje vietoj*, arti galviju akerdinycrios, kito Itetuviasko n« lenkiszko biz
nio esi* nėra. Priežastis pardavimo —
savininke* aplalke palikimus Pennsylvanijoje. Atsiszaukti adresu:
Jos Kozlovskį
801 8. Stsuben at.
8ionx City, Iowa.

Ant pardavimo sankrova valgomu
daikto geroj* vietoje, per septynis me-

Pasekmingiausisi gydau visokias pa
slėptas ir paviršutines ligas, kaip antai
ligas širdies, plaučių, inkstų, pilvo, gal
vos skaudėjimus, silpnybes atminties,
dvasišką nusilpimą, lytiškas silpnybes,
šleivumą. sutinimą, vėžį, blykšlę pas mo
teris. kraujavimą fr tt., nervų ilgas, po
dagrą, reumatizmą, dusinimą ir tt. Pra
šalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus ir U. Nerviškus ligas
gydau su Dagelba geriausių elektriškų
prietaisų.

Moteriškas ligas.
Pailsima* stinta. ikMMHjlmat
pe«ii| haltligj, pagal mano meto
do* sutaisytus ratilo* ilgydau pa.•kramčiausiai
.

Kraujo užnuodyJiuiiiM

PrivaUnskas vyra
li^ae.

ir odo* liga*, paveizdan: llbėri
mos. akaadulini. plaukų rualin-

AI iigydau kiakvlesf greitai ant
visados ir didžiausioj paslapty j.

•si isigydau Mt rimta*.
SpMiali.ta* motum ir

Dr. Lr. E. ZIN8,

(Isaartod by V. S Fore gn Fres*. Vsaderbi b Bldg. N. Y.)

COLLCGIO

MPDiCO

Baltimore
New York

White Star
Cunard

Boston Mass.
Neir York
Boston Mass.

Dominion •
North German Lloyd

Montreal Que.
Baltimore Md.
New York
Montroal, Que.

Canadian Pacific R.

Cunard
Red Btar
North German Lloyd
American

New York
New York

Cunard
North German .Lloyd

Boston Mass
New York

Philadelphia Pa.
1

ReAStar
Hamburg Americt
Canadian Pacific

St. John N. B.

Cunard
North German Lloyd
White Star
e
American

New York'
Pbiladelphia Pa.

North German Lloyd
American
Whitą St*r
American
Hamburg American

New York

Baltimore Md.
New York
Philadelphia Pa.
New York

Diena plau
kinio
Gruodžio 6
• 5
Sausio
Gruodžio 22
23
28
19
19
24
Grodžio 12
22
18
Grodžio
10
Gruodžio 8
28
Gruodžio 0
1
1«
Gruodžio 15
12
27
24
Gruodžio 12
Grodžio
Sausio

8
2
Grodžio 13
5
Sausio
Grūodžio 0
22
24
Sausio
10
31
Grodžio 15
Grodžio 21
7
21
.15
Gruodžio 1
5
Gruodžio

North German Lloyd
Cunard
Red Star
American
Hamburg American
American Line . .
Cunard
Į
Red Star
/
American
Red Star
Nonh German Lloyd

Boston Mass.
New York

Philadelphia Pa.
New York

KNIGHT

DOCTOR SCHUH

Vs'stsi in istarstorijos Orosl yra prlpsi sti serissiteti ast viso »v tilo
Tikra* s*tTtrtlatteM, kad nwa n »taa»> remsiu vatais kaip tas iatatatorijta Oro" '
ratiUti HcMMiaSjM lifotį •
Patduodamai duodu ti

______ ’ tradteM dali* ratilų ta« tusaujota.

Jeifu Bebotame pmltiktias ap'.e serssia istita, tai Begalėtum* (rtaiaU po 1*Uranorta*.
Vaistai Oro»f yra rsnltato daktartiik* Bokalo, t y ris*to par daagall ■•ta ir *zi*Bdien salio* paaidJUaufU gsra vardo. Vaistai gydo: įsaaatitma. iMgsatfc *Upaa*ai, aifd irviaa* kita* liga*, kurio* dakianssko Botam yra 1aagyd*B*i.
Mea turima trla pripaStota* daktarus, Be* seserim* atiduoti aot fy^j mo- vieno.
Mea sersatiB taiaiaga gydjma bo*u pscijsata, datai gcaStaimlo ir gareanl* Būga
vardo, kadaauia valatai Oroai daoda didSlMii pagalbrjlma.
f?
f

Wilminglon, Del., 7 d. gegužio 19C6.
Guodotinas Prof. Dr. Landės.
Sunaudojęs prisiųstus jūsų vaistus li
kau išgydytu, už ką jum* siunčiu mano
Uipsžin'l IrprirąuyU stiaksnctla* ratilai, Mtra daktenacknaM InttitaiaaM. kar yra
širdinga ačiū. Palieku su visotina guovo« *te*M AakrSra*. • nitą* rkaaa, žlarma, a«j«htelp žarai vtes* Ils** pakisti, kaip
done " J. Sobeski, 293 Maryland Avė.
trys, uktel ir aagsll teip gerai Ilga Užgydyti.
Espanoia, Canada, 16 d. balandžio 1906.
Ar fa Igsatl gsrassi ažttkrtsia:* kaipbaU gydausi trtja *aiaah|* k;pgrmsMsGuodotinas Dr. L. Landės.
Dievui ir jums, daktare, dėkingas, nes
po sunaudojimo jūsų vaistų, jaučiuosi
farilomi* gjduulrmti Ores! tegyitte (velkate.
Matu daktarai yra la ai ntela^Misgi ir
esąs suvisu stsikas, už ką priimkite, po
per Jo paceiba likosi Jau takatautiai ligoniu tilfjrdyti,
Meretkailnsm dalyta* lanktal uždirbta* pinigu* dykai atiduoti lūrlass aor* dak
nas daktare, nuo manęs širdingą ačių.
tariukam institutai arta ktitest* apgaudinėtojam*, kada pa* mu* gaįl gau;i garinoaln
Su guodone
V. Bučkovski..
gydnoMe ant vti o i virto ir pogelba irlja gania daktarą n* Intai p'gW pMslV
Port Richmond, R. L, 14 d. berželio 1906.
▲MEB1CA EUROPE C D.
n.
Guodotinas Prof. Dr. L. Landės.
161 Colambas Avė.,
NetevFoaMr. N. Y.
Ai, A. Luno, pranešu jums, kad nuo
sunaadojimo jūsų vaistų prieš ui nuodi
jimą švinu, tuojaus jaučiausi sveikesniu,
Dr. ( has. Z. l'rnii li,
teip kad po trijų sanvalčių tikiuos su-n Kur gali gauti „Uetuvg”
visu pasveikti. Dėkavoju ponui dakta
Lietuvio
rui už teip gerus vaistus.
' „Lietuvos” redakcija turi savo agentus
Akiu Ilgu Bpeciąltetas-Opiikas.
Brooklyne,
PbiladelphijoJ,
Baltinoroj,
Su guodone A. Luno, 14 Grev Avė.
PuMkaingai gydo sietu ligas, atgrie
Bostone ir Brocktone.
bia nuo apakimo. atitaiso žvairas akte,
Vienas atsilankymas j mano ofisą reiškia
Šatai
a<entu
adresai.
prirenka akinius silpnoms akims, piadsMf (bii
Įimto
ssalina galvos skaudedejimua. Kasdien
Brooklyn, N. T.
ir
nedalioms nuo • ryto iki 4 vai. vakaro
B. Froomes,
73 Grand st.
arba raazyk 44—45 La Balte st. Chicago.
ą.. Diržulaitis, 155 Metropolitan ava

Naąjos Fortepijonu Natos.
Sinolenaki.
WiC*B»*i, 783 8o. Snd st
Baltimer*, Md.
F. Bakutis,
Jonas Pocius.
24 latesvaiiest,
Pas Mituos agentus gausite „Lietuvį
až 5c. kas subata,

v' '

iĮjžiš/'---ai y

W. Z1LESKL
Vyno Likleru ir Cigam Parduotuve.
8167 8o. Haiated ag.
Chicago.
Gubdotlni Lietuviai, jaigu norite pa
ragauti garo alau*, arielkos ir cigaru,
tai ateUrite pas W, Zstedri, nei pss Ji
ingyti daiktai yra ssvteži ir gardu*

29
1
8
11
11

Lapkričio 24
Grodžio 15
8
Gruodžio 29
.. 5
..
3
..
7
18

Valanda

Tilžę

išpiasUmo

38.65
37.80
37.80
38.15
38.15
36.65
41.80
37.80
41.80
37.80
41.80
41.80
43.8d
36.65
36 65
38 15
37.90
37.90
41.80
39.00
38.15
36:65
•46.65
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
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
37 80
43.80
41.80
39.80
36 65
39.80
38 15

4.30 v*k.
10 ryto
10 ryto
10 „
10 ,,
2 vakaro
8 ryto
12 diena

4.30,/
8 ryto
6 vakaro
12 diena
2vakaro
2vakaro
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 ryto
11.20dien
2 diena
6 ryto
10 „
10 „
10 „
10 „
2 vakaro
9.30 ryto
10 „
8 ryto

5 „
9.30
10 .,
5 ryto
8 vakaro
9 vakaro
5 ryto
9.30 „
2 diena
7.30 ryto
10
8.30.,
10 ,.

ĮEydtku■ nūs

36.70
37.95
87.95
38.20
38.20
36.7o
41.96
37.95
41.95
37.9?
41.95
41.95
43.95
36.70
36.70
38.20
37.95
37.95
41.95
39.95
38.30
36.70
36.70
36.45
44.20
44.20
44.20
39.95
37.95
36.70
36.70
36.70
43.95
38.20
43.95
36.70
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 Yorką.................................. 116.00
„
M Bostoną...........................
116.00
M
„ Philadelphią..................... ,.....>15.50
>
,,
o Baltimorę*.................................. f 15.00
,,
,, Monkeal..................................... >15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštais 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? Net Męs turinie dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
tios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau >50.00. Pamėgink ir persitikrink.
s
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:^

A. OLSZEWSKĮ f
/•
924 33rd Street, Station 60, Chicago, UI
Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.
. ‘
Darbininku Kalendoriui
metams. ’

1007

Pusi, virs* 100. Prek* Amsrikou 25
kapeikos. Kas daugiau ima, gauna 33%.
rabato.

PASINAUDOKITE VISI
F40 Motcrl&zkfls Žiedo*. Ilk, a dailiais
Akmenėliai* ir Deimantai*
..ĮS440
F41 Del m* nt inti i Atakariai....
..-teo.a>
su
tl&CO

t*, tinkanti* vyrai
... M.OO
F« Moteriška bzpil
maža Delmantn.............. ..Į
....................... 16.00
F45 Auksinti Žiedas,
puikia geriausio
Deimanto Akutei..................................
.85.00
FM MoterUska* Žiedą*, au dailiom Rau
donom Akutėm...................................... 15.00
F47 Motcriaaka* Žibiau, Caisto Aakso. m
dailiai* t Akmenėliai* apvestai* pulkini* Brilanuis.L............ ’......T.
F48 Deimantine Szpilk:*, rtsztajlniui K aklaeaiaatej...., .1................................ »».<»
F4S KaklaraiazUae 8:
virtini, ankslntai* --- -------------tai* maciukai* d,•iiiiatiteiiai*,.... , f500
F50 Vyrlaaka* lik Žiedus, au Deimanto
Ake..
.1........... •................. S64-®
F51 Vyriukai ii
.•*«•••'* **i
F52 Loketaitek.
taati* vyrui prie tenciuzclie o motm I ant jMsikabinhno
po kaklu, aa Insiintntn Deimantu.. .Sll 00
F5$ Moteriszka* ŽtetBaa. l«k. su 4 Aku□7............................ KM
ten*...........
i
ttnFM MęterUaka* Žititas, Ilk. labai tinkauti* pa lutiem .1.............................. stkoo
F55 Deimantini* Guitikutis, insisukimni
I
iu Marukiniu Kr ptlue...................... SS5.00
FM Deimantini* Gustikutis insisegimui
in krutinę.......
m Vyrlaakrt Žiedai
ritute.
F58 Vjrtitta* Žiedui
Akute........
N50 MoterUrica* 14k.
Akute ir 3 Deimat
F60 Motrrtiaka* 14k
Akntem ir S Deinj
FS1 Moteriškas Lai
akmenų. 1S kai
Mtnanta* ant
dani ryrtizk* a
gely dovanu Pi

Nauja Knyga.
Prisiunak savo adresa ir mark* už 4c,
o splaikys naudinga knyga dykai.

V. J. Petkom
803 N. Mala st.

Broekton, Man.

„LIETUVOS ŪKININKAS“
Lietuviu Demokratu Partijos Lalkrasztls skiriamas Lietuvos darbo žmonėm*,
basine dn kartus per savaite tes Vii
■ilsus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingos žinios įsa visos
Lietuvos Ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj
metu preke $1.80; Amerikoje
Kam yra miela prigimta szaits tevyneLietuva, tai užrirazzyklt minėtini laikv
rauti, o žinceit kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Ylenas num.
ant pamatymo 5 centai. Adresas:

* M. J. DmtaUonaltta,
8120 B.HjtesUd rt.» ChlcAffo, IU-

Gramatika
angliškos kalbos
Su ištarimu kiekvieno angliško todlio lietuviškai kaipo tai: beast (byet)
tverte; «igbt4«tt) aštnoni; eye (ai) akte
Ir tt. 174 puslapių, su prl»iuntimu41.2fli

Naujas Budas lisimeklaime fražial lietuvlttai
be pagalbos mokintojam, >4 puslapiai,
*u prt ui tinti mu.......................................... lOc

Piaigus nik sUpM. „UoMy Orderis”
ant šio adreso:

Box 16

New York,

iki Kalėdų,
ieda, Szpildovana.

Mes numažinome prekes visu savo
Kožnas perkantis Laikrodėly, Lenciūge!
ka, Auskarius ir kitokius aukso daiktus,

„Naujoji Gadyne“
.Jurgio Prospektas No. 39
Vilnius (LitlMMMiia-RuMia)

140 East 22 nd st. NEW YORK.

[•04 33rdSt

WhiteStar
Hamburg-American

Vienatinis darbininku lalkrasztis Lie
tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
ninkui skaityti. Preke In Amerika ant
metu 4 rnb. Adresas:

Špitolinis specialistas

Paėšksvonės už išgydymą.

Boston Mass.
New York

North German Lloyd

„Naujoji Gadyne“

* Dr. Landės
Valandos : nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nsdėliomis nuo 8 ryte iki 4 po pietų.
Negalinti asabiskai atsilankyti, gali
parašyt laišką: būtinai reikalaujame pa
cientų įsitikėjinao. Šneku visose kalbose.
Turiu praktiką. Lebanon Bsllevue Post
Graduate University Hospital — Direk
torius Mediciniško Instituto.

White 8tar
H am bu rg American

H kur išplaukia

VirĮ parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Kalbu lietuvlsrkai.

247 W. MadlRoa ir kampo Sangamou st., CHICAGOJE.

LYTISZKU DALIU LIGAS.
Stengiuosi visomis pajiegomis išgydyti
ligonius trumpame laike kraujo užnuodyjinaus, odos ligas, semens bėgimą, žai
zdas gerklėj ir burnoj, nesyj, akyse ir au
syse, netekimą vyriškumo, lyčių nusilp
nėjimą ir tt. gydau kuopasekmingiausisi
ir gvarantuoju jog visomis pajiegomis
stengsimės išgydyti. Chroniškos ligos
yra mano speciališkumu. Gyvasidabrio
nevartoju. Nuodugnus ligonio išegzaminavojimas ir išgydymas, yra mano prideryste.

Lietuviu Hymnas. Žodžiai fr meliotuviu, slovaku ir chorvatu; 84 koštu me dija V. Kudirkos. Fortepijonui priruonai, kuriems reikia nnvežioti. Parduoku dslto, kad turiu kita bizni; visas biz-

Fel. Nowacki
Kenoaha, Wis

Plsacslai.
SergaaUejie dusuliu, bronchitu
arfas džiova iigydonil galutinai
naujausia mano metodą per įtrau-

Vlsokivs patsrmšs dsvanai!

Kompanijos vardas

Srios žemos prekes laikys tik iki kalėdų, todėl noredai
turit pirkti prieš* ta. laika. Prie kaino pirkinio mes duod
pirkinio •10.09 vertes duodame 12.00 vertes dovana. Pne
ežio 120.00 pirkėjas gali iszsirjnkti dovanu išėda vertes ii .00. Perkantis už
•50.00 gali iszsinnkti dovanu ui •10.00. Duodame ežias įvadas dėlto, kad
norime pagarsinti savo bizny. Via musu tavorai yra 14 H 8 karato. Paauk
•uotu visai nelaikome. Nors ir brangiau užmokėsite, bet į uosite jog tai bus
_ ______
_antuoja vuka, tai nuant viso amžiaus, o ka perkate____
nuo____
žideliu
kurievgvarant
laike ir reikia mesti nes sarmata r.eszioti. O
t\uo ridelio tai sarmata apturėsi kaip nupl
trumpam laike, o
kalno per money
Orderi nokite
Visus Uordery arba regisi
grbit aptari
vorus siunčiame per
orderiuotus daiktu*. .

JOS BROTHERS
3612 SO. WOOD STREET,

CHtCAGO, ILL

EIKITE PAS DR. B.IM. ROSS

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
......... pas...........

SU SAVO NESVEIKUMAIS

Medical Clinic

'Ji

mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, P*^0^*'**1^
paakių, spuogus ir plemas ant veido ir kūno, k itara
nosies it gerkle, uiimą ir spingtmą ausyse, sunkuiną
ant krutinės ir skausmą duobiukeje, negalėjimąjaigyli, atsirūgimą veju ir skystimu, plakimą
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidunų,

“ado iTSusmą bėgiojimo po okura kas yrą ženklo nervą silpnumo, inkstą
Itali kraujo umuody iiną. paslaptingas hgaa kaipo tai: šankerj, tylių ir
tnpe’ri, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose drenoee, naktinius
kSŽinta nuMgimu. .Skl«» nerv’sį. sudimta-%'
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susiilapimmą lovoje ir taip tankų šlapi“S^pnunTą Ivtižkų dalią,Tylą, rilpnuruą kūno, .atrukimą. kiaura)
kaltūną, rože, niežus, sunkumą kojoee, nutirpimą dalią kūno ir tt. Jeigu
turi nors vieną ii viri paminėtų nesveikumų, tai tuoiaus kreipkis pas Dr.
B M R088, kJrioyra specijalistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą Yra
ėstžBŽbans'SSiSž:

BANKOJE!
GYVENK VIENOJE IR ISZRANDAVOK ANTRA.
Už 82.700 iki(88.500 gali pirkti viena tas

50 Nauju Dviem Auksztais Namu.

DR. B. M. ROSS '«aSL”-

. Arti Weotern Electric Coc, Sears Roebuck Co., National Melleable Castings
Co., Winalow Broliu ornamentaliasku geležiniu darbu ir amerikiniu
spiraliszku du du iazdirbiniu.
.

ANT KAMPO MONRO! STRBET, UZSIKELK ELKVEITOmUM ANT »TO PLONO
n*ian V*L*KPoe:— Ktadtar nuo 9 rytėtai 4 po pirt- Valmrale,
'lėkyrus UtarnĮką ir Ketvergė- nuo 7 iki & Nediltom nuo 10 tai ta-

20.000 Darbininku Žmonių. $300 inmokesties.
Liekinya po 832.00 kas m e nešit, imant palūki drauge. Randos 830.00
ant menesio; 5 ar 6 kambariais triobs au sukastu ir 7 pėdu poaamtu su leslietais pamatais. Georgijos puaziea a p dabai; maudykla, sziltas ir azaltas
vanduo. Visokį pagerinimai intaisyti ir aprpoketl.

■

■

■

I fitdl
■■vi UI

dvMMn

’

14ta Gatve ir 49ta Aveaue.
•
Granto Žemiazkoslos Bendrijos PodalyJ neuii,gio PakUs savo T«rt«Je- (Dovydas B. Lyman,.
globėjas. Willard T. Bloc k, iždininkas).

Mes parduodame juos dabar po $450*ir daugiau už Lota $50.03
inmoketi, likusiejle $10.00 kas menuo.

Penki centai nuvažiuoti in viduri miesto.
ISZIMTINIAT AGENTAI

Guodotinoms tautiszkoma ir bai-i
uvtinema '^raugyitems iszdirba:-'

Arnotas, Dalmatiwisua bai-

Kainavo, Amerikoaiszkas<

Noredansoa guodotiuoa Dr 1
Kepures ir dėl Marssallttt,
arba guodotini Kunigai, kad Ji
dLZ?tataū priderancziai atliktas iTtao’m'^elpti savo tautetj, pavreskite ji tikrai

’b*w*hl7

J

T.

andruszewicz

& co.
Chicago, HL

115 W. Divifion St,

Knott, Chandler & Co.
110 Dearborn Street.

Vietinis Ofisas: 12ta ui. ir 43ta avė. Atdaras kasdien tr nekėlioms.
Jas. E. Hildreth, užveizda, tavinybm skyriui. Liotuviazkas Pardavėjas
būva visada ant vielos: jis visame jums patarnaus.

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI

Pinigus paskoliname budavojimni.

Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

' LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D
3202 S. Halsted st., kerte 32os gat., Chicago, HL

Lietuviai, nesiduokite save apgaudtae*i visokiems profesoriams Ir sžandaktartamt, psa
kuriuo* tik pinigui sukiszats. o sveikatos ir tslslngos rodos nsgsunsts. Jei senti kokia Ilga, vta
r»s Dr A. L. Graiczuna, JI* duos tau teiti oga rodą O VKA.I, ir pasak it ar galima Užgydyti ir
ka.p ilgai gydymas trauksis.
Dr A L. Gr»i< zasas ne.uv.dtiojo dar Jok'o ligonis tr isz pirm> pamatymo pasako, ar
ligrnit yra isx ydomas, ar ne: kori apsiima užgydyti, iszgydo greita: ir už mada utaikesti,
turėdamas m tipe alga ano Jigonbuezio ir nereikalaudama* savo utsilalkymui ligonio klszaata*
tuasstan.
Gydo visokia* liga* be skirtumo: Vyrišikas, mcteriszkaa Ir vaiku ligaa.
Ne szteklingus gydo ir reikalui parojus operacŲa padaro CVKA.I ano 8 iki 9 vai.
ryto kasdien.
Valandos priėmimo ligoniu kasdien ir nedalioms: Nuo8Iki 10 vai. ryto; ano Įtiki l vai.
po pietų ir nuo 6 iki 10 vai. vakar*.

MORRIS FORST & CO.,
COR. SECOND AVĖ. AND SMITHFIELD ST.
PITTSBURG, PA.
* Seniausi ir didžiausi degtines parduetuve abelnai (Wholeaale)
Suvienytose Valstijose.''

vaistui, prirulnnmm Ranau*daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydama* aeagjg ialį. Al tinau ii
patyrimo, kad vaistas padirbtas pagal litą ruttcfitf
yrallfdian gar Įsu* ta silpniem*, nervliklem* tr
beivelkaėiam* vyrama. Al tinau (Mito, kad ji*
man lugrąilno «veikat| po ilgo sirgimo nMilpnljimu, nurvilkumu Ir ube los nesveikata ir U. Ai
pirma to Hmigioaa apecialistus ir įvairiu* vaistu*
bei gydymu* be matomo pagerij i mo. Telpgl ži
nau, kad daugel)* kitą,alrgnsiii tearkite liga nuo
persMirbimo, Jubnyslla paklydimą, prasižengimų
arperdljimų, taip nervilkumo, auoblglų, suny
Kaip busi Ohicagoj tai atsilankyk 1a
kimo vyryble. biegonuimtattes, sunaikinto gyvu
mo. stokos ambteijes, ImorknyMs, n-drys amo.
akaotMjlaao s Mausi, abelno nesveikumo ir 11., ku
844 South State St. Chica*o, IU. rie raM man, taipgi iiatgytM. kaip ir ai pato.
IneiintM Uylsai.
Žinodama*, taip tusiu lisigydytl iitoje Saly)*,
Patemyk stebuklus Osteologijoa ai užsimaniau pagelbsti kitiem* Ir kožnam reiks,,
.,
Fiziologijos tžujančiam tokto vaisiu paraiusiam pa* mane, ai
„
„
Neurologijos pasiųsiu nuonrfą.Mtattecepto ir reikalingus pata
Pathologljos rimu* uipečMytame tetikę dykai. Receptų gali
Mokykis pradžia imogiiskos rasos nuo sutaisyti cen>aptietou> ui matas pinigu*. Klau
lopasio iki grabui.
syk mano rodeo ir pamlgtak.o pamatysi, kad tai
Milžinlsskumai ir keistumai gamtos.
geras raistas, auo ktelo busi sveika*, tvirta* tr
Atdara kaadlea anot ryta tai 1S vidarnakczto, laiminga*. Al ui savo patarnavimų reikalauju
Papraazyk daAtarateje prta dura liatavlsskoa
SOo tau pasvefltua Niekuomet ai nereikalauju
Knygos, visai dykai! AtaUzaukHsstadtan.
344 SouUnttateSt. artĮHarrlson daugiau ni litą mažų aumų ir nereikalauju jos tai

GALERIJA MOKSLO

ITSR—žiinĮ-Uu. Alne
ir aetvria Jokio sumišto

Musu tavorai geriausi: musu piekes žemiausios. Kiekviena siuntini virssaus
35.00 pnsiunsime in namus ezpreso kasztus apmokėję in Vakarus iki Clilcagai tr
In Rytus iki New Yorkul. In visas vielas už Ohieagos ir New Yorko užmokėsime
„freighto” kasztus už siuntinius virssaus 810.00.
Pinigus galite siunsti registruotame lalszke ar Money Orderiu.
Iszsiraszyk privatiszku prekių surasza.

kalieji.

Keletas isz musu prekių:

C. Bantson, F. M. Bes 655, Chicago HL 1,

1TALJJI Tavorai
■_a^te5
•f®* JU AUJOS PREKES
ląarijas kataHogas! As

JSmBčmL

/r'

'.Š-

I, UI tlMlOf
Ilty lUkraių.

Ralyk llfdiea. kadangi Šita Stata gal seatslkar- '
toa daugiau Atmink, kad ganai
|r vt*us .
patarimu* dykai ir tu aarvlkalauji man iląati SOo
kol ocpetvelkiL Adreaaa:

Raudona ar Balta Degtine nuo 8T.50 galionas virszaus.
Totkoly ar Slyvine
„
„
2.50
„
„
Arbatinis Konjakas
„
3.00
„
„
Raudoni ar Balti Vynai
1.00

MORRIS ŠORST & Co.
Ccr. Second avenue & Smithfield Street. Pittsburg, Pa.

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. L
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir

F. P. Bradchulis
ATTOKNET A COUNSELOR at LAW
mase Tautai yra patokalngtaesL gydo daugybe
liga. Plauku tikrai ataugtas, sliaiktma, pleteknass, papucrku* ir daugel kita lig* n naujau
siu bude Rsdlkal gydymas, panasykita paa

Chamber oi

Comomfco

Bldg.,

Room

709

CHICAGO, ILL.

Prot. J. M. Brundza
New York ABrooklyn, U. 8 A

Ar nort gera ir geroje vietoj
Lota?

Jei teip, tai pirk lota ant Auburn uly
czioa arba ant :<3rd ui. prteazai uv. Jur
ki,OkiU *isokių daiktM- Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pa» gio bainyczta. Lotai dideli, turi dvi
man8: iš kitll miest1 parašykite laišką paduodami savo adresą, tai pri- al’.es, gražioje, ramioje, lietuviu apgyvestoje vietoje, prieszai hotuviszka b d
siųsiu Savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, nycsia.
W

Liotuvya advokatas, baigęs mokslf
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas Ir krimina*
liekas, visuose teismbose (suduota).
Gyv. 3112 8. Halsled 8L, arti 81*os gatvės

Lotu prekes nuo $900 ir augazcziau.

JEIGU SLENKA

Ssie lotai už metu bus verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:
A. Olsxewskis, 9?4 S3rd st.
Felix J.Weflgierskl, 3137 8. Morgan sL
J. M. Tananevlcsia, 3244 8. Morgan st.

tai belauk kol jie vldasira'
. nuslinks. Dailus, tankus
U Ir ilgi plaukai padabina
| žtnoyu kr yra didžiausia

Patentuotas regu Iiatorius susukta užsukaPrezidentas = P. W. Birttonas
mat ir nustatomas, vyriszkas ar moterlszkas.
205 W. Oak SL, Shenar. ioah, Pa.
ifk auksuotai, dvigubi
->
V' • llun’inc'
luksz ai,
Vice-Prozid. = J. Tareila,
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas
gražiai :szkvietkuoUs
22 Star St., Ansonia, Cpns.
Tikrai gerai laika rtdo. 3255 8.Halsted st., Chicago, I1L
ljBTKSrirįį?W7^Trti, Yra visur vartojamas
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
geležinkei.o tarnu,
kaipo geriausiai laika
Tapigi turi didele praktika ir gy
3120 So. Halsied St., Chicago, III.
laikantis; gvarantuo
tas ant
2f$ metu. do pasekmingai visokias limpanczias,
Kasierius = J. Skritulskas,
8xy laikrodėly pasiun
26 Broad SL, Now Britain, Cenn. time C. O. D. sntkiekvieno adreso, su pavelyji- užsisenojuslas ir paslaptingas vyra ligas.
mu iszegzamineoti. Jalas bus toks kaip rusi Daro operacijas pasekmingai.
me, utsimokek ezpreaui $S.7rt ir atvedimo
KASOS GLOBĖJAI:
kuziu ir paimk laikrodėly, jei ne, nemokša
A. Ramanauskas,
122 Essex SL,
ne vieno eento. atmink, kad ai toki pat laikro
KOZM1N8K1 & YONDORF,
dėly kitur mokosi 135 00. Prie laikrodėliu dar
Lawrence, Mass. pridedama 14K auksinta labai gražu lenciugely
73 Dearborn st.
su
kompasu
dykai.
A. L Povilaika,
824 Bank SL,x

A* Žilu* plaukas
Hm Iii nsturallazrva. Tiikstancžtai

\atrame yra iintiai visokių Liktų paveikslai ir (kainos) prekės.

R kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai Ir greitai pasiunčiu per
Expressą arba pačtą. 5 autai praktikes Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

-9
M. J. DAMIJONAITIS,
•
3120 So. HALSTED ST.f
CHICAGO, ILLINOIS.

ADRESAI
CENTRALIŠKU VIRŠININKU
SDSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

Matorbury, Cionn
Knygius = H. Paltanavičia,
28 W. Broadway So. Boston, Mass

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmončs užstriki mums ir musą
gyduolėms, kuriems duodame teisingiatisią rodą per laišką dykai.
Kaip lisigydyti Rupi urą. Akiu liga.
Galvos ligą. Slinkimą plauką ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Pidervines, Niežus Ir lytiškąjį bruda. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turimeapiepuse milijono laišką su jMdėkavonėmis
nuo žmonių visokią tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA C0.,
996-998 Broadway.
Brooklyn, N.Y.

Pinigų Preke.

Ant 17 Akmena
_ >y _ -

Excelsior Watch Co.

Mos skolljame PINIGUS ant turtonybiu Ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesimo, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
Brukuojamos Maszinos Pigiai! veikimas. Lengvos fsslygos. Agentai
apmokami dosniai. ’
1
m
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru ■■11
kuojama Mani na.

kurioą iksziolei preke buvo 810.00, dabar
ja galite pirkti ui...................
$0.90
Mat mes nupirkome szitu meninu
1000 in vienos subankrutytuaioe firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
glai. Mminos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.

Kas reikalaujate geros drukuojamos
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip ssi 1000 iszparduosi me. tai jau
kitu teip pigiai negausite.

Iki 500 rublių, rublis po........................52}
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis jo........ 52
Virš 1000 rublių, rublis po................... 51J
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti - Kitu reiks pirkti in fabriko, kur jos
90c ant pačio kaštą.
kantuoja po 810.00. Taig pirkite da
Jei nori re, kad pinigai greitai ir gerai bar pakol pigios yra.
suvaikščiotą ir niekur nežūtą, tai siųski
Gausite jas po 86.05 pas:
. -•
te per ‘Lietuvos’ redakci j a, adres uod a m i: -

A. OL8ZEW8K1
924 33 r d Street

A

A. 0L8ZKVBKI,
984 33rd bt.
Chicago, III.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

0FH8A8—Kampai 81-moi Ir
South Hahtid Gatvių :i;

CHICAGO, ILI
GYVENIMAS VIR8ZUI APT1EK0S

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR JOKIUS KAS

kori.

Darba gvarantųoja. ::

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodq«
OflltM įtrfarytas kožnų dtaų nu« 10 ryto iki 4 po pietų Ir vii
Me 6 Iki 7 vakare. Nedėllom Ir šventadienom nuo 10 iki 12.

Chicago Medical Clinic,
CHICAGO, ttL
344 S. State Street,
arti Barrison uL,
o

i VAISIAI SVEIKATOS
Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėkla paset i tinkančia žemę, — kurie
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil- *
į pnybiu
77‘
— vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- 1
nant gera sveikata.
Sveikata t_.
________ ____
B___ ___________
_
tai didžiauses
turtas_____
žmogaus.
Bet patekus__________
i nelaime ligos,
reik būt labai atsargiu,
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vart
vardais dengdamiesi skelbiasi,
lygti
viens ir tas____
pats________
daktaras* ant
— ar
_ . reik ir, sergetes : kurie vadinasi
____ —_________
visokiu ligų specialistas,
bet teisyngai negali b«t ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais viriais ir balsamais, ne jokios ligos iigydit negali.
Nuo tokiu Šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja šmerčiu, 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 sumanuš Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius —
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.
Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktan
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau Šimtams tūkstančiu žmonių sugražyno ir kasdien su^ražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS MED1CAL 1NSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikr-*
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystėj
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokiel
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In*
stituto Labatori jos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
savo gerą ^irmutin^sve^l^t k^p^girmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai .tą Institutą visi j

Kad toks gydimas daugiausia vaisia sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėka*
vonia, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba ;
Mielas Daktaria Profesoriau I

—/autTirtina ssakaia, in“ stalgia spartu auginta
ir vieton iszpuolaita stpurina Mulus, szvelnius,

Dr. J. Kulis

900 Central Bank Bldg, Chicago.

tu turi rašyti arba at«
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijc
zdymą,
kuris pasiliks
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąstantis, nespakainas ir užerzinantis?
j Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora*
liškus sapnus, nubčgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius' per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
o
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. į Ligoniai yra gydo- mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.

PLAUKAI

Laikrodėlis

Maszina Odeli Typevrriter No. 4»

Silpni, Nerviszki ir

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.

/ ’ ■Me

praplikimo vartodami
John * Uair Invigorator.
IM Kam vaikssrziot su ne
■EKn dailiais, retais, nutrlu
JįL
UI szusials plaukais ar pra
/ ra
^■plikutis galva kad gali
• ff
7,
ulstaugtati dailiu.
IjMy
ir W
ir ilgus plaukas.
J#//
L
'\ Pr‘ k' 1X00 Ui b”.
ZffiyŽ m
toly. 1 bu UI lai ui
.J
Didelis ryduc
llu kaUlloeas dykai
[ I

John*

Sflpply Ime, 22 Sti.H,*Cbor

J tu kaip ProUssoriui žinoma, kad labai sirtau ant katėto plaučio trumpo kvėpavimo,
•kaustau ir diegliu krutino i. bjauraus skreplia▼Imo. skaudenmo ir svaigimo galvoa, kaip ir
vaikSAtoianli reamatikoa diegtai po visa kuoa.
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu
liakarstu prigėriau bet via man darėsi aiiiaus,
taip kad iaa buvau Ūsai nustotas vilties Hgy-

P«r Isilką a pratisu savo lies ir kankinimus,tad (iškaršta, eurąs lūs atsiuntėt* ir suvarto
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasicennima
ant sveikatos bot kad dar ne suvisai buvan
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt,
dar vaisto, laituos paskutinius suvartotus pa
silikau sveikas kata niekad nešit sos ir dabar
esą persitikren*, kad likausi panatHkai iilTdrtasir li«a neatitnaujis. Stauėta Urdtartause
padekovaaia už suųratimma sveikatos, liukedarna Jum* ko didžiausios laimes; ir kad eelbetueaet mus brolius nuo kankiniu ii<os.
Su ruodone dėkingas

Daugaltngu Profescriau Institutai v

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau* apralytoa
mano lisos. guri* per du metu* kankino, vidu
riu sloga, skaudenma* po krutinę. Širdies liga
su abelnu nutalpnyneumu kankino, galvos sva
igimas. negalėjimas kvapo atgaut. vaikžiojanti diegtai PO visę kūną dusinant ir skaus
mingu neregrfiaritku mėnesiniu ir tekiiamas.
baltųjų
andrapanta — ners
gydžiausi
pas daugeli daktaru, bet toliau* peise i ki
mo. mano heą vi* ujo blogiu,'ir vilti* ttayiimo
nustojau. Betkaip paraitau Jums apie liga ir
atstuatu* vaistus ėmiau vartot, ii kart pasiju
tau suvijo kaip ir re volintūia. bet tolaius varto
jant jaučiaus lengviau ir geriau ir kaip suvar
tojau paskutinius. pssilituu sveika kaip nie
kad nesirgus, nors jau praėjo 5 nedėlios esu
'persitikrinu*, kad mano liga pilnai Hgydita,
Už toki akarba sveikatos tūkstančiais karta
dekaveiu. ne* pirma bnyau negyva na numint*,
o dabar sveika ir laimine, tegul bus palai
minta motina ii kurio* vaisiaus, iiaugo tok*
gelbėtojas nelamingu, M tikru talentu dekterystes. Meno dėkingume teiksitės pagarsint,
kad serganti kaip a* buvau, žinota kur raat
tikra pagalba.
t34 Leighton St., Fitchburg. Mass.

LHftuvhi Daktarai!

MarijaDowiatt

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

s. Szlaulta piviato.
Chtcmszo. 111l. Telefonas Canal 7082
:tokvi.aoi aptiakoe. Pa

7»3 W. j
Telefonas d
Te.ofnnuot gi
grtav Cbleage
pirmiau* snt

. JtĮ

Rautai kur tu
b<wi? Nugi paa
Petrą Salėki dm

isztroszkea, o
' pzs ji galima atai■ vedytl,
jis turi
puiku Ir įšalta bavarsk* >lu, gardžia
ruska ocziazczena
arielkA, cigarus net
i*s Havanos, o iaaiigerua rauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau
Ilgiau su tamteta kalbėti negaliu. Lik
velkas turiu akublntis. Prie to jie turi
puikia sale dėl veeetiu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaos ui tlumoosm
susikalbėti angį i ai kai. Ateikite paa ma
ne, o ass lum patarnnusiu už dyka viso
kiuose raikai uose ir provoee. Atvažiavę
Iss kitą tnlęąBi galite gauti pas mace
geriausia nakvyne.
-

dm

Petrai Szlakig,
8321 Auburn ar.,

Chicago, ni-

Chicago. Iii.

.

s iau mane iigvdtt nne taip aide
o. lytiiku daliu skandenmo. ir nut..
•■---•
‘ t_;juu
peiliais
pneumo o tankus ilapinimasi
kaip
rele, bid giu sapnu tr sekios nebegimo abelno
nusilpne limo, aerviskumo. skaude įima po visų
kūną ir Ii sbiaus Šonuose tr vidnrioose kaip ir
Uvaigym( tau sknudenmu galvos, atima ausis*
i -----------------nusiminimo,----------misliiau
kad------------iŠ pioto--irdidelii.
—----Hemu, kaip |sm buvan pirmiena t sies Nore
pas d suveli daktaru rydžiaust ir buvau pas ;
savo vadinančiais it Bot opos profesoriai* tad
ir persitikrinau, kad ners profesoriais bet nu
daktarais o tik iundaktar tai. daug visokiu liga
ištinsimo o ne vienos Hgydit negali. O k»ip *<
per jkačieu Jus paradyta vadovės ta Sveikata'
tai patinau savo jaunutes kladias iriitasupri- 1
užasčia. Jums apršilau ir prisiųstos vaisina
Bers dar Besu varto jan visus, kutious man pri
taikei, bet pasilikau sveikas,katp naujai atsf- '
gimęs, ai ką negaliu surast taip gratiu žodžio i
an kuriais |m aukitain tikt am mokslai in ut
gerus vaistu*, galečia atidekavot. Bet kur tik *
galėsiu ius varda auginsiu, kad visi žinota <
kaip nieks negali pagelbėt tai Jus ilgydite,
JJ1 So. Yordaa Street.

AUeatovra. Pa.

M. Makravickene,

Antanas Kavaliauskas, •
3105 So. Halsted Street.

Profesoriau ir kiti daktarai t

Taidi bar tai sn džiagsmn raian ii ta gf

*S sth Street,

Paaaaic. N. J.

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

SkMtytoieu jeigu Tau nieks nepagelbejo arba niekur dar nesigrdel o jantiesi savije nesveikame, tai netrotik laiko ne pinigo dovanai, jei ne
MibtMkai tai per grotaat* atsitaak apt aiant liga
________
Minimo kojfllm. Jtepeao. inkstą (kidueys). di.pepeuo*. vidaria lig**, kaip uiki*tMim<^"Mdirbi^TI1(^rpil^» k’*twS7gll'vM’\™ie
‘nmo
tkavdejttno
s* airitno Ir ūžimo ausis^. kranto nsčyitumo. niežu, parku ir
: no odos ligų ne u r aite nuo*, neural.no*. reumntianut ir vatSSZin.anAin
lt kVint anAlss
nub;T**
Nno^Kb^
iyt ttkM ĄM «tĮi tti ii krečiama Lffuf haipaiičia) kokio skiriaas ir vardo ioi nebūta, taipat ir per iaanistet klaidas bei aaveaevates
ttarfetaae.Hr skausmingo, patigsdmima. paVruklmT MdrpimaktinodLi^ne^
aeittnd StmkMM kolose bet rankoje tarmatirvnasa. lenkimą*! draugijos, pagadiatmo atminties, netureiima vaisiam, visokias rfapta* liga* tr
k,tp
MOTERŲ skausimingM neregaliarttta. iMMžines. bet netureiime andrapnta. kaip ir baisu kenkimą seeime baltum tekeiirV-°t‘'k lJ«°< «?.t ?'a±n‘u ’Mttmmo branda po tltyrimai, kup apis.m* iigydit, ir danoda vatatus, tai ttatikrmta saikam ta iJ^dtm.*-

. VAISTUS 1SSILNCIA PO VISAS PALIS AMERIKOS per Espresa ir Čita* dali. Mttaniaa Ve lw rakiu
,iu ... t
vydkoj kalboj tavo >.narnu*. geriauM gali tlkreiktt Daktarei.
u
taus pasaulės. Kaip raitu teip žodžiu tik prigimtoj

lietu

yra labai naudinga sveika ir sergančiam

__ K0**61

,r bot vargtuama* ligoms, kad lengvai gali būt luditas ateiiaektaat pa* t

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, r

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

RASItarpBroadvrayiryAvjkaadlM nao lolktypogiet š*«fitom£.4ianom* ano to i k l o vakarias «suo ?tki« vaL^

'
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