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maža yra viltis, kad ateinan- jai išk a dar gana tvirta: kar turės neatbūtinai užgimti ne šaukė tuos žmones ir prižadė viešpatavimui) tie šnipai, į- darbais ir buvusį Anykščių;
čioj durnoj daugiau butų eiviai dar stoja už carą, ne vėliau kaip į 20 metų. Iš jo jiems atiduoti gyvenimus, dukę, ėmė išdavinėt visus pristavą Orlovą. Tik kasžin,
rando šalininkų negu jo prie už žmonis; jeigu terp karei vengti jos nebus galima, ka buvo išdavęs kiekvienam po naujai išrinktuosius valsčiaus ar jam pavyks?- Žmonės pas
Revoliucija Maskolijoj. šų. Teisybė, dar Stolypin vių ir yra diktai susipratu dangi lygiai 'Amerika, kaip tam tikrą laiškelį (dokumen
perdėtinius ir,
apskritai muš . kalba, kad Orlov ne
Kad dabartinis Maskolijos susiaurino pačios dūmos tie sių, bet sulyginant su skait- ir Japonija nori viešpatauti tą) su savo grafišku parašu. imant, visus tuos, kurie šiokiu apkenčia savo konkurentų.
ministerių perdėtinis Stoly sas, jis nori, kad durna vien liumi spaugų įnagių, dar to ant Didžiojo oceano.
Ar Greitu laiku mielaširdingasis ar tokiu budu parodė savo O jeigu kur pamatąs, kad
pin veidmainiavimais
ir užtvirtintų rando sumany kių yra permažai.
tas pranašavimas išsipildys, grafas, užmiršęs savo priža didesnį politišką susiprato koks policija n tas savo šuny
žiauriais padavadyjimais ga- mus, o ne keltų randui nepa Renkant atstovus pirmuti negalima Įspėti. Tą parodys dėjimus, išsikraustė užsienin, mą. Atsėdėję po kelis mt bėmis aplenkiąs jį,, tai jis,
• na toli užpakalyj palieka tinkančių, nedarytų priešin nės durnos socijalistai rinki ateitis.. Tankiai atsiranda o savo vietoj paliko admini nesiūs, tie. veiklesniejie žmo nenorėdamas, kad pražūtų
prieš jį buvusį Maskolijos gų randui užgyrimų. Teip muose nedalyvavo; dabar gi svarbesni reikalai, kokius stratorių Kiselį. Tuos žmo nės sugryžo. Bet sunkus jų jam pirmojo kraugerio gar
nuramintoją Wittę, tą jau darė vienok ir Witte aprube- jie, kaip garsina laikraščiai, tautos turi ginti, nesutiki nes išduoda policijai, kaipo dabar gyvenimas. Tie juo bė, tuoj pasikviečiąs jį pas
visi pamatė. Norėdamas pa žiuodamas jo IšmIšlytoms pa nutarė dalyvauti, o kaip kur mai už mažesnius išnyksta. maištininkus ir kiša į kalėji dašimčiai ir šnipai tiek įdry- save.
laikyti valdžią savo rankose matinėms tiesoms durnos par bandė net tartiesi su kitoms Bet ištikro Amerikos poli* mus.
so, kad nė praeit neduoda:
,N.G.’
ir užsipelnyti garbę sosto iš eigas. Durna vienok nepaisė partijoms. Taigi reiktų ma tikierius apėmė baimė, jie Apie užveizdą poną Kisie visaip pravardžiuoja, koliogelbėtojo, jeigu tas butų dar ant tų išmislytų pamatinių nyti, kad bent dalis socijali- dabar visur jieško pavojaus, lių galima pridėti, kad tai ja. O pamėgink- atsikirsti, Iš Anykščių, Ukmer. pav.
galimu, Stolypin veidmai tiesų, kėlė užmanymus ir da stų mano, kad ginkluotam visur j ieško Japonijos intri yra žmogus, kuris jau daug tuojaus įskųs policijai. Ne 11 d. Kazimieras Justinaniauja ir visiems meluoja. rė užgyrimus priešingus ran sukilimui dar laikas neatėjo, gų. Dabar jie surado antai ką yra „gerai apdaužęs”, už bekalbant jau apie sentikius, vičius pardavinėjo ,,N. G.”
Kada prie jo kreipiasi reak- do siekiams, kuriuos žmonių reikia dar daug darbo ir lai terp japoniškų ateivių ant ką ir gavo vardą „Trepo- ir kaip-kurie lietuviai nuo jų Atėjusiu du sargybiniu nu
cijonieriška „Lyga maskoli atstovai suprato geriau negu ko patraukimui į žmonių pu salų Havai ir dalyvavusius viec”. Jis daugiau nieko nė neatsilieka. Teip, sakysim, vedė jį pas pristavą. Prieta
škos tautos” ir juodašimčiai Witte tikėjosi. Tą patį gali sę svarbiausio caro sosto gi karėj su Maskolija japonie- nedaro, kaip tik spaudžia vienur man teko girdėti kal ras konfiskavo likusius nu
su reikalavimu palaikyti se daryti ir nauja durna. Nieks nėjo — kariumenės.
Čius. Tas gal būt ir teisybė, darbininkus prie darbo. Al bant, kad tai, girdi, buvęs merius ir prigrumeno dau
nąją tvarką, niekeuo neapru- negali priversti vandenį te Randui tarnaujanti laik bet iš to dar saloms toms di ga mokama labai maža — 24 piemenų darbas.
Susidėję giau be leidimo nepardavinė
bežiuotą, niekeno nekontro kėti prieš kalną, negali nė raščiai nuolatai garsina, jog delio pavojaus nėra. Išti rubl. metams; trobos griū girdi visokį elgetos, bernai, ti, nes pasodysiąstrims mėne
liuojamą caro ir biurokratų ministeriai nė jokiais įna Stolypin pirm rinkimų du kro ne ateiviai kelia kares, vančios.
Darbininkų žmo piemens su tais soči jai istais siams kalėjimam Vaikinas
valdžią — Stolypin ramina, giais įmonių norų ir siekių rnos atstovų rengiasi panai tik randai. Tarnavusių ko nos eina po 20 dienų, kitur ir įtraukę juos į vargą. Da aiškiuos padavęs prašymą
jog apie tikrą konstitucijo- išlaikyti, o tie siekiai žmo kinti bent didesnėj dalyj kioj nors kariumenėj atkan musų krašte dienos panai bar, girdi, nė geruoju iš val isprauninkui, bet jokio atsa
nališką rėdą Maskolijoj ne nių Maskolijoj jau seniai ne Maskolijos karės stovį ir ka ka, be abejonės, į Ameriką ir kintos. Rudenį praėjusių džios nieko nebeišprasysi. kymo negavęs. Policija juo
gali būti kalbos, kadangi sutinka su caro ir jo tarnų rės lauko teismus, bet iki iš kitų kraštų, keliauja: gal metų jis atstatė nuo vietos, Vargšai, dar jie tiki, kad ap tolyn, juo eina drąsyn.
žmonių supratimas čia stovi siekiais. Kol žmonių supra šiol dar tie teismai, kokiems amerikoniški oficierai ir į ki susipratusį girininką, už agi skritai imant, galima ką ge
,N.G.’
dar peržemai. Stolypin ir timas nebuvo išsidirbęs ge lygių sandaros laike niekur tus kraštus, bet dar kitur iš taciją terp darbininkų. Ge ruoju iš valdžios išprašyti.
caras dekanoją Lygai ir juo- rai, kol mažai buvo supran nebuvo, darbuojasi ir be il to didelio pavojaus nieks ne ras valdžios ir poTrų tarnas,
Iš Panevėžio;
t ,N.G?
dašimčiams už jų patrijotiz- tančių savus reikalus ir ran gų tirinėjimų karia daugybę mato.
6
spalių
2 valandoj dieną
nėra ko sakyti. Kurtavėmą ir atsidavimą sostui. Už- do pančius, jis su kareivių, žmonių. • Bet patarlė sako:
niečiai tyli ir kenčia, bet Iš Aluntos, Ukmergės p.. pabėgo iš Panevėžio kalėji
rubež nių vienok laikraščių šnipų ir kalėjimų pagelba ga nėra to blogo, kuriame nebū
kasžin, ar ilgam dar jiems Seniau „užlaikymui tvar mo vienas kalinys. Draugas
korespondentus jis užtikrina,, lėjo žmonis maldyti, bet ky tų gero, kaip nėra ir gero,
N. N. buvo areštuotas 7 sau
užteks kantrybės.
kos1’ musų miestelyje užtek
jog senos tvarkos palaikyti lant žmonių supratimui, tas kuriame nebūtų dalies blo
sio
Poltavos gubernijoj, Pe
,N.G.’
davo vieno urėdninko. Bet
nemislija, jog jis nepaisys bus jau vis sunkesniu ir sun go. Ir tie karės teismai vis
ri metino miestelyj su PotruIš Vilniaus. *
dabar, kada žmonės sujudo
ant prieštaravimų „Lygos kesniu.
ševskio
pašportu iš Biržių
Iš
Žagarės.
Ištikro, jau nuo gi atgabena šiokią tokią nau
ir pradėjo kovot už Savo tie
maskoliškos tautos”, kuri šimtmečio randas savo įtek dą. Jie net menkai išma Lapkričio 2 d. Vilniaus
valsčiaus.
Žandarams pasi
Išnyko pernykštė barono sas, valdžia ir musų mieste
protestuoja prieš kokius nors mę galėjo palaikyti tik sėda nantiems atidaro akis, terp karės apskričio teismas na
rodė
tas
pašportas
netikru,
Liveno (Kurše, Bukaičių dva lyj padidino policijautų skai
,>paliiiosavimu8 pančių ant mas terp pačių žmonių vai žmonių . platina uekentimą grinės bylą Rąžos Levin, ku
ro pono) šnipų gauja. Vie čių: atsiuntė iŠ Utėnos 3 sar dėlto jie atgabeno Petruševr | žmonių sprando
uždėtų. dus, nesutikimus. Pirmiau svarbiausios caro sosto para ri* kaltina kurstyme terp ge
J Taigi aišku, kad Stolypin siai bėrė trupinius malonių mos — kariumenės, užtrau ležinkelių' Tarnaujančių st. ni krito ubo a t keršy tojų gybinius. Sulaukęs tokios sirodė,-kad uftikrųjų ta L be* ;
kulkų, kiti gi, pabūgę tokio- pageltos, musų urėdninkas
meluoja, tik nežinia kam: tikriems maskoliams ir sta kia panieką ypač ant oficie- Vilnius, - prisidėti prie gele
pat galo, išsidangino kur to ėmė smarkiai darbnotiesi. vo netikras pašportas. Nors £
juodašimčiams, ar užrubeži- čiatikiams, o pančiojo nema- rų ir nors palengva, visus žinkelio streiko.
liau. Dabar jų darbą pradė Nakčia, 28 d. rūgs., jisai su sulig musų „įstatymų” kiek
nių laikraščių koresponden skolius ir ant tų siundė ti doresniuosius stumia į žmo Lapkričio 6 d. Vilniaus
jo paryti Bukaičių dvaro savo pagelbi n inkais nubaldė- vienas žmogus, kuris negali
tams? Greičiausiai jis me krus maskolius. Tas sekėsi, nių pusę. Dabar dar tie tei teismo rūmai nagrinės politi
urėdninkas Remešis. Spalių jo pas siuvėją Augustiną Pa parodyt, kur gyvena, turi
luoja ir vieniems ir kitiems kol žmonės nesuprato, kad tie smai darbuojasi. Štai Kron- kos bylą Antano Uiasiko,
5 d. jisai su 18 narsių dragū beržį, gyvenantį Kaniūkų so būt atiduotas per 4 mėnesius
ir dar gal pats nežino, ko pri siundymai ant nemaskolių stadte kąriškas sūdąs pa Eleazaro Šostoko ir R. Černi- nų išjojo už miesto į ,, me
į teismą, kaipo valkata, vie*
džiuj.
Jam čia pasisekė.
sieis jam griebtiesi. Dabar yra tai vienas iš gana svar smerkė kalėjiman 683 juri kovo, apkaltintų slaptos
Remešis, turbut Atrado namie patį Paberžį, nok žandarai, jausdami, kad
spaustuvėj slėpime ir Bole džioklę”.
klaidina jis savo melais už- bių rando ginklų ir prieš ap. ninkus kariškos laivynės.
neturėdamas
pakankamai kurį jau seniai policija gau tai nepaprastas valkata, lai
rubežius todėl, kad dar vis dovanotus trupiniais tikrus Didelį Maskolijos plotą vėl slovo Smolskto, apkaltinto
kė jį Panevėžio kalėjime per
drąsumo, nusiuntė atnešti du
tikisi ten kur nors išmelsti maskolius. Tik nesutikimai pasieks badas: užderėjimas revoliucijos demonstracijos didžiuoju buteliu degtinės. dė, tik tas mokėdavo iš jos ištisus 9 mėnesius; jo foto
nagų išsisukt. Mat, jį kal
naują paskolą, o užrubežiai terp visokių tveriančių Ma- javų gubernijose: Samaros, organizavime Kamajų mieste Žinoma, jie, kaip prityręs
grafijos buvo išsiuntinėtos į
tina
už išdaužymą apylinkės
jos nenori duoti, kol Masko- skoliją tautų ir tikėjimų, ne Saratovo, Si m bi rako, Penzos lyje, Zarasų p., Kauno gub.. žmogus, numanė, kad ir jo
visas „ochrankas”, vienok
monopolių. Padarius apie jį
M lija neturės konstitucijonali- sutikimai tyčia rando kelia ir Tambovo buvo visai nie
visi
„rūpesčiai” paliko be jo
Iš Kauno.
sėbrams trūksta vikrumo ir kratą, atrado, kaip sako kai
škos rėdos, kol paskolos ne- mi terp atskirų luomų, buvo I kai, javai prapuolė; 20 kitų
kių
vaisių. 6 spalių, kuo
kad degtinė būtinai priduos mynai, šautuvą, revolverį,
Streikas
žydų
ligonbutyj
bus užtvirtintos žmonių iš tvirčiausiu ramsčiu skriau-''gubernijų surinkimų neuž
jiems visiems pageidaujamas patronų ir prokliamacijų. met sargas atsitraukė į kitą
rinktų atstovų. Užrubežiai džiančios lygiai persekioja teks gyventojų maistui. 20 prasidėjo panedėlyj 2 d. spa ypatybes. Pasistiprinę, jie
kalėjimo kiemo galą, užmetė
Ant nelaimės, tuom laiku
tiki, kad tik prie konstituci- mus kaip ir apdovanotus ca milijonų žmonių prasimaiti lių. Streikavo 10 žfnonių. pilni narsumo ir drąsos, pa
jis ant muro, kuriuo yra ka
pas jį buvo atėję pasišnekėti
jonališkos rėdos Maskolijoj ro valdžios. Bet per ilgą nimui reikalaus rando pagel Streikavo 4 moterys ir 6 vy traukė ant Rengiu sodžiaus.
lėjimo kiemas apmūrytas,
du
žydu, atvažiavusiu iš Vil
rai.
Nuo
pradžios
buvo
pra

užgims ramumas. Meluoja vartojimą tas ginklas atšipo, tos, o tuom tarpu tam reika
Bejodami lauku ir besižval- niaus pas savo gimines, ne virvelių kopėčias ir.... išsijis ir juodašimčiams ir Ly pakilus žmonių supratimui, lui randas pinigų neturi, dėję ir žydai tarnaujantiejie
■ |
gydami, pamatė kokį vaikiną. toli nuo Paberžio gyvenan kraustė.
gai todėl, kad apart šitos net tikri maskoliai suprato, meta trupinius, kurie žmo streikuoti, bet nežinia dėlko
Dabar
jau
antra
naktis,
\
!
Tuojau visi, kaip vanagai, čius. Ir nieko nežiūrėdamas,
pametė.
Prieš
streiką
dar

niekiausios veislės maskolių, jog ne kiti tautiški gaivalai, nių negali užganėdinti, o dar
puolė ant jo ir ėmė rodyti ar jie kalti kuom, ar ne — kaip „nelaiminga” policija
daugian neturi parėmėjų nė ne kiti tikėjimai yra didžiau ir tų trupinių didesnė dalis bininkai gaudavo po 9 rubl.
dūksta: 'dirba kratas, bėginė
savo narsumą. Smarkiai jį tuojaus suėmė visus tris ir
vienoj partijoj, bet kad Ly- siu Maskolijos žmonių prie paskęsta juos dalinančių ca ir 3 svarus duonos. Butus
sumušė, sudaužė nagaikomis nuvežė (Jtenon pas pristavą. ja, kaip pasiutus, po miestą,
i ga silpna, susideda vien iš šu, bet caro valdžia ir pulkai ro urėdninku kišeniuj. Vie darbininkams duoda ligon- niekuom nekaltą vaikiną.
bet.... jau vėlu.
Tenait, sako, juos primušę,
biurokratų, popų ir niekiau Urėdninku skriaudžiančių ir nam iš tokių dalytojų pašal butis. Darbo diena be jokio Jo pravardė Schefer. Jau
pasodino „šaltonjon”.
Reikalavimus
Iš Smilgių, Panev. pav..
sios veislės maskolių, susiri išnaudojančių visus, lygiai pos baduojantiems, sunui bu apribavimo.
seniai jo j ieškojo policija.
Pasisekus
vienoj
vie,toj,
jis
padavė
tokius:
vyrams
kad
Visur priviso šnipų, ne
šusių su randu kokiu nors maskolius, kaip ir kitus, sta vusio kitąkart Varšavos jeJisai kaltinamas už sužeidi manė, kad ir daugiaus ką- trūksta jų ir pas mus. Mu
mokėtų
po
14
rublių.
mote

budu, tai Stolypin, vilioda čiatikius ir kitokius.
neral-gubernatoriu, lietuvi rims po 12 rublių į mėnesį. mą šnipo Rosenwaldo. Tą nors suras: kitos nakties su
sų apylenkėj narsiausiai va
mas pažadėjimais Ii bėrai iš keKaip tik žmonės tą supra škam išgamai Gurkai atsiėjo Vyrai visą, k* reikalavo, ga baisiai sumuštą vaikiną ant laukęs, jis nusibaldė jieškoti
ro judošiaus darbą .Pakalni
snes partijas, tikisi jų pata to, kaip ant kokio raganiaus net iš komisijos pasitraukti,
rytojaus nugabeno į Šiaulių ginklų ir prokliamacijų pas škių sodž. Kazimieras Plun- . J
rimą ir paramą apturėti. raukos mostelėjimo išnyko kadangi jį, kaip sako, sugrie vo. Moters ir butų viską kalėjimą. — Teip tatai ei
Šteiblį Adomiškių sodž. ir gė. Pavasarį jisai įdavė Be
Bet kas bus, jeigu nė pasko Maskolijoj terp visokių tau bė ant kokių ten peiktinų laimėję, kad nebūt nusigan gias valdžios budeliai.
Vinc. Giedraitį Svobiškio nediktą Stumbrą ir S. Va
los negaus užrubežiuose, nė tų ir tikėjimų nesikentimai, darbų su kontraktoriais tu dę. Bet kaip atėjo keli pri„N.
Gad.
”
Bet niekais nuėjo lentiną. Valentinas suspė
dvaro,
veidmainiavimais
neišmels kovoj su randu, visi eina iš rinčiais pristatyti javus ba- stavo pagelbininkai su miestčia jų darbas. Nors ir iš- jo išsisukti, Stumbras pa
sargiais, pradėjo verkti, sa
•paramos
liberališkesniųjų vien; laikosi dar luomų nesi- d noj autiems.
landė visus palepins ir iškra'- kliuvo Panevėžio kalėjiman
Iš
Papilės,
Šiaulių
pa
v..
kydamos,
kad
Aančios
jos
partijų? Ką jis darys, jeigu kentimai, bet galima tikėti,
nekaltos. Žinoma, užveizė 8 d. spalių, Papilės tardy tė visus pašalius, dėlto bom ir pasėdėjęs pustrečio mėne
Japonija.
ir ateinaučioj durnoj bus kad ir jie priims švelnesnę
bų nesurado ir turėjo eu tu
daugiau rando priešų negu formą, nes greitesniam per Nesutikimai Amerikos su toje!, pamatę, kad silpnai lai tojas tardė kaip-kuriuos žmo ščiomis rankomis išsidangin sio, gavo geltallgę ir birželio
kos,
tepridėjo
vienu
rubliu
nes dėlei pereitųjų sujudi
1 d. pasimirė.
parėmėjų? Tąsyk, be abejo galėjimui netikusios caro val Japonija už prašali nimą jati atgal.
mažiau,
►
kaipreikalauta:
mų.
Buvo
pašaukti
liudyto

poniečių
vaikų
iš
baltvelŠtai dabar, spalių mėnesyj,
nės, jis bandys vėl neprilan- džios reikės daugiau pajiegų,
vieton 12 rublių, paskyrė 11 jai, kurie daugiausia laiko Matyt, čia gero šnipo buvo parvažiavo pas savo 'tėvus
džiains
paskirtų
mokyklų
kią sau dūmą išvaikyti ir o partijų ir luomų kova pavaldžios pusę ir rūpinasi ant užrodyta, nes visos apylen pasiviešėti vaikinas iš Rygos
stengsis vėl vien su pagelba jiegas mažina, Maskolijoj ko dar neišdilo.. Rods preziden rublių.
JN.
G.
’
įtariamųjų žmonių daug kal kės žmonės žinojo apie kratą V. D. Atsivežė kilis „Nau
kariumenės karabinų valdyti votojų pajiegas visai parali- tas Roosevelt stengiasi užga
.
v-5
1
t
Hį
'Įf
’
tybių išrasti. Ypač tuo at pas tuodu ūkininku— tiktai josios Gadynės” ir „Vilniaus
Maskolijoj, bet, turbut, Jis žiuoja, kadangi Maskolija ne nėdinti tuorri padavadyjimu Iš Kurto
Šiaulių pv. sižymi vietiniai sentikiai juokėsi iš to. ,,Nu, kur gi, Žinių” numerius, davė pasi
įžeistą
Japoniją,
bet
tą
pa

pats supranta kad teip vai pramonės kraštas, ten, rodo
dyti neilgai bus galima. To si, darbininkų yra mažiau daryti neteip lengva, kadan Kurtayėnų dvaras priguli (Fermos sodžiaus). Tai tam sako, pas' juos ten bus ar skaityti savo kaimynams!*
dėl, greičiausiai, išvaikęs an negu turinčių kokią nors ne gi Kalifornijos mokyklų nž- gr. Flateriui, kuris arti 30 sus, nesusipratę žmonės — ginklai, ar prokliamacijoe, įkalbinėjo .jiems skaityti laik
veizda ne po jo valdžia. metų aį£>l yra išmetęs vidur tikriausi valdžios šalininkai. kad jie, sako, per visą amžį raščius ir knygutes. Nepa
trąją durną, jis padarys tą pa judinamą savastį.
Supras Klausymas nesutikimų su žiemy J 28 šeimynas ir prisisa Bet atsiranda tokių pat juo kasžin ar yra matę, kaip iš
tiko tas musų j ud ošini Plun
tį, ką padarė Witte po išvai gal šiądien kovojanti, jog
kymui pirmutines durnos — luoiųų nesutikimus galima Japonija buvo pakeltas net vinęs jį gyvenimus. -Ilgai dašimčių ir iš pačių-lietuvių rodo revolveris ar ten kokia gei. Jisai spalių 7 d. atvy
pasitrauks nuo vietos mini- bus užbaigti išvertus caro so Washingtono senate. Kali žmonės landžiojo po teismus ypač iš turtingesniųjų ūki prokliaųiapija. ” — Bet kuo- ko su savo sėbru Smilgių
fornijos senatorius gynė savo ir, niętnr teisybės neradę, ninkų. Dar pereitųjų metų gi urėdninkas kalias: juk jis
sterių perdėtinio.
stą, kol tas sostas laikosi, ne šteto mokyklų užveizdą, ki pradėję vėl įpįioju prašyti liuosybių laikais jau kaip- turi klausyt šnipų! O jeigu urėdninku to vaikino suimti, , \
bet šis, apie tai patyręs, su
Nors tiesos žmonių ren galima žymiai pagerinti bū
koks
payebeliojo,
tai
jis
ir
kurie
šnipinėjo
kartu
su
sen
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grafo:
\,Musų
grafas
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eenatorltiš
atvirai
j«aspėjo
laiku išsikraustyt: Psi- ;
kant durnos atstovus likosi vio nė luomų, - nė atskirų
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surasiąs.
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geras^
jtfiT
ir
jflbtsAtiduos
”
—
sakė,
jog
nors
dėl
padavadystebėjęs,
kad neberado, kurs i
Btolypino susiaurintos, nors Maskoliją tveriančių tautų.
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musų
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atvirai
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užsiimti.
Pra

teip
jie
sakydavo.
Praėjusių
jimo
Kalifornijos
mokyklų
jiems
reikalingas,
urėdninjis daugeliui žmonių atėmė Morališka caro įtekme rods
balsavimo tiesas, bet visgi jau baigia nykti, bet materi užveizdos karės ir nebūtų, ji metų rudenį pats grafas su sidėjus reakcijai (valdžios pasirengęs yra užviršyt savo kas išvažiavo, judošius gi
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nors nuveikti, jeigu supratima lietuvių kalbos pamokyt. nas nušautas, o jo draugui
žnyčioje
įerzinti
len

jūsų,
nė
penų,
nė
Dievo.
”
Pasiliktų tik viena mokykla, kpja pažeista. Dabar Rygos
kur dėl neatsakančių moky policistus sergsti kareiviai j kai gerokąf apgulė keliatą Norėčiau paklausti, ar ga manė paaukauti revoliucijos
tojų negalėtų būt pildomas prie kiekvieno policisto po 2 lietuvių ii$ žyd,ų, kunigėliai li mylėti artimą toks žmo naudai. Surinkta 20 šil. ir nykščios medvilnės dirbtu
gi Lukiškoje ir , jcitur ne tik gus, kuris kelia vieną tautą 3 penai. Vieni norėjo pini
18 d. berželio paliepimas. kareiviu.
vės susitaikė su darbininkais,
Su laiku, žinoma, ir tas gali 2 d. gegužės Joniškėj atsi nedraudė ^ušil^ų, bet dar prieš kitą, vieną tikėjimą gus siųsti per Lizdeiką, kiti kuriems pakelia algas ant
ma butų pataisyti, jei.... lankė Kauno gubernatorius, šaipėsi ir g^rčjo^, matydami, prieš kit% ar gali jis. mylėti priešinosi, tai ir šiądien pi- 10%.
Dirba čianykščise
butų noras. Nuo to noro sprauninkas, Joniškiečių vir kad jų pįynokį^ai apie suk Dievą ir jus, vargdieniai nigai nepasiųsti,
medvilnės dirbtuvėse išviso
Lietuvis.
čionai daugiausia h* priguli: šininkas, Žagarės žemiečių čius žydu|:: ir ;gpie pagonis darbo žmonės?
apie
30000 darbininkų.
nepraėjo ir Galų-gale vyskupas prietjei panorės parapijos valdžia viršininkas ir lakiojančius lietuvius
Cincinnati, Omo. Di
ir lietuvių vaikų tėvai, tai ir kariumenės dalies viršinin atnešė vaistus, kokių jie no-1
rektoriai
iš čia bėgančių gerėjo. •
mų. Paleistoji durna buvu J
bus. Apie tėvų, norus sun kas.
ležinkialių nutarė pakelti al
ku spręsti — jie esti visokį. • Rinkėjai buvo sušaukti į( Toliau vyskupas Ropp sa si netikosi, nes joje buvę at-*'
gas
tarnaujančių ir darbinin
ko
ravo
rašte:
„daugelyje
stovų, kurie „nemylį nė Die
Geležinkelių pelnas.
Apie parapijos valdžios no Joniškės raštynę: Joniškos
kų.
Monopalių piešimai.
rus, neilgai trukus, patirsim: valsčiaus rinkėjai,Pašvintinėe musų krašto vietų yra kata vo nė žmonių.” Bet atsimi Pereituose metuose, iki 30
Gubernatorius likų, kurie visokiomis kalbo nęs, kad ir pats toje dūmoje d. berželio šių metų, Ameri
Monopolių plėšimai nesi- jei naujoji mokytoja galės ir Krukų.
Toronto, Kanada. Strei
mažina, bet kaskartas vis di lietuvių kalbos pamokyti, tai atlankė katalikų bažnyčią, mis kalba: , vieni lenkiškai, i buvo, susigriebia ir pasitai kos geležinkeliai turėjo išvi koja čia tarnaujanti aut gat
dinasi.
bus noras duot lietuviams, kuri 1905 m., 17 d. liepos, li kiti liet aviškai arba baltaru so. Buvo, sako, durnoje ir so įplaukimų *2312'700000, vinių geležinkelių.
30 d. spalių mėn. likosi iš kas jiems jau viršiausios val kosi dragūnų sušaudyta. siškai. Taigi privalome bū tokių atstovų, kurie darba arba *10543 nuo mylios. Už T Denver, Col. Denver *
plėšti Kauno gub. dviejų džios duota; jei ne, tai turė Paskui atėjo į valsčiaus ra ti santarvėje terp savęs ir rū vosi, kaip Dievas prisakė (į važinėjimą žmonių įplaukė &, Rio Grande, Colorado <£
miestelių monopoliai: Kriu sim pavyzdį kovos prieš lie štynę ir tenai viršaitis prie*! pintis, kad mušu bažnyčiose tokius, žinoma, priskaito jis *618555934 arba *2811 nuo Southern ir Medbund gele
kų ir Pašvintinės. Plėšikai tuvių netik prigimtas, bet ir mė jį paduodamas duoną ir niekam nebūtų skriaudos ir ir save). Pagaliau® carui mylios; už važiojimą tavorų žinkeliai ant 4c, už darbo va
hesuimti.
4
rusų valdžios jiems duotas druską. Paskui skaitė lietu kad kiekvienas galėtų klau-1
surinko *1640942862 arba' landą pakėlė algas šernų nu
Merkurius.
tiesas. Nenoriu tikėti, kad višką atsišaukimą kalbinantį, gytis pamokslo ir giedoti pa- leidęs atstovus namon.” Ži- *7458 nuo mylios. Uždar statytojų.
parapijos valdžios noras pa ūkininkus nurimti. Atsišau skirta diena ir paskirtu me noma, vyskupo nuomone, „ne bio geležinkeliai turėjo *153
Iš Rygos. ,
sirodys toks lietuviams prie kimą skaitant, ūkininkai tu taja kalba, kuri yra jam myli nė Dievo nė žmonių” 2163153 arba *6963 nuo my T ClNCINNATI, Omo. Big
Šio mėnesio y9 d. Rygos šingas. Bet jei teip bus, šaukė: „Nereik mums tokių brangiausia.”; Teip kalba tie buvusi ejie durnos atsto lios. Dividendoms akcijo- Four geležinkelio kompanija
mokslo apskričio globėjas į- tai išsiaiškis dar ir kitos pai atsišaukimų,
neskaitykite! Vilniaus vyskupijos galva, vai, kurie reikalavo atmai nieriams išmokėjo*229406559. pakelė algas šėnių nustaty
sakė, kad, „iki bus išdirbti nės, kurios stovi lietuviams Tokius- męs seniai žinome!” kuris siuntinėja lietuvius nų, naujų geresnių įstaty mokeščių gi tik *68903288. tojų ant 4c už darbo valandą.
Pabaltjurio žemesniųjų mo skersai kelio.
Ant sueigos atvyko L. Lo kunigus toMosna parapijo- mų, laisvės; „mylį gi Dievą
^Greenblrg.Pa. Matininkai
kyklų reformos pamatai ir Lietuvių apšvietimo drau pas, buvusia durnos atstovas. sna,
kur nėra lietuvių, ir žmones” jis ir kiti buvu jv Pabėgę kareiviai.
ženklina naują Pensilvani
iki tas bus įvykdinta gyve- gija „Žvaigždė” tuo tarpu Perskaičius atsišaukimą, bū duoda lietuvių parapijoms siejie durnos atstovai, kurie Washington, D. C.
Nuo jos geležikelio alkūnę žiuc
niman”, visose pradedamosio tolyn varo savo sunkų darbą. va pnimami prašymai ir apie kunigus, nemokančius lie norėjo, kad viskas senoviškai 30 d. berželio pereitų metų Unter iki Irvinas. Darbai
se (sodžiaus ir miesto) moky Terp visokių painių, su ku kitokius reikalus pasikalbėji-. tuviškai.
Kada lietuviai liktų.
iki tokiam jau laikui šių me prie pylimo tos linijos neuž
klose, kuriose mokiniai vie rioms prisieina kovoti stei mai.
prašė savo vyskupo, kad jie Išpeikęs ir išniekinęs pa tų pabėgo nuo tarnystos išvi- ilgo prasidės.
nos tautos, butų pirmu du giant mokyklas mažiems ir Gubernatorius iš Joniškės Vilniuje „galėtų k 1 a u- leistąją dūmą, Ropp liepia so 6258 Amerikos kareiviai,
New Kensington, Pa.
metu išguldomi prigimta mo suaugusiems, rūpinantis apie
s y t i s pamokslo ir] žmonėms ruoštis į naujuosius arba 7,4% visų kareivių. Sustreikavo čia darbininkai
kinių kalba visi dalykui, iš naudingus suaugusiems skai žydai teipgi priėmė jį paduo giedoti }paskirta durnos rinkimus, kurie busią Tiek kareivių, turbut, nie
Window Glass Co. dirbtuvė
skyrus rusų kalbą. Trečiuo tymus, rengiant bibliotekas, dami duoną ir druską.
diena ir paskirtu vasario mėnesį 1907 metais. kur nuo tarnystes nepabėga. se Arnolde ir dirbtuves at
sius metus ir toliau visi da yra viena didžiausia painė —
Merkuriue.
metu ta kalba, k u-| Jis ragina valstiečius tokiu Matyt amerikonai nemėgsta sėjo uždaryti. Darbininkai
lykai, išskyrus religiją, gie tai stoka pinigų. Negalima
r i yra j ie m s bran budu: „Jieškokitės atstovų tarnauti kariumenėj.
sustreikavo todėl, kad nega
dojimą ir prigimtąją kalbą, skųstis, kad šitame reikale Vyskupo Roppo atsiliepi giausi a”,
jis atsakė terp savųjų, terp valstiečių,
lėjo uždirbti daugiau kaip
turi būti išguldomi rusiškai „Žvaigždė” neturėti! iš lietu
Naodintojal.
teip: „Jus ^neištiki bet jeigu tokių išmintingų,
mas į žmones.
50c. ant dienos.
Rusų kalba turi būti išguldo vių pusės paspirties. Štai
mi, j ų d1 n d*r i t e ba mokytų, teisingų ir dievobai Philadelphia, Pa.
LiJau
nebepirmą
kartą
Vil

mi visi dalykai, išskyrus ką šio spalių mėnesio 28 dienai
Enyon, Pa. Darbai čia
žnyčią agitacijos mingų nerasite, nesibijokite kosi čia suareštuota 32 metų
tik įvardintuosius, tiktai to lietuvių dainininkų draugija niaus vyskupas Ropp krei į r a n k i ti * p *a v e r s t i. ” ir dvarinink o.”
eina
labai prastai: vieni darBridget Carey. Ją apkalti
se mokyklose, kur mokiniai „Kanklės” rengia savo pir piasi į Vilniaus vyskupijos Teip kalbi11 Vilniaus vysku Iš praėjusiųjų Vilniaus na, buk ji,paėmimui posmer- darbininkai dirba truputį,
įvairių tautų. Šitas globėjo mutinį šiame sezone viešąjį žmones ilgu, labai ilgu raštu, pas Ropp, fcirid'vyskupijoje, gubernijos rinkimų matyti, tinęs iš apsaugojimo drau kitiems visai nėra darbo.
įsakymas suteikia Pabaltju vakarą. Pusė gryno pelno kuriame išdėsto įvairias žmo Vilniaus ^tiberiiijoje, yra į kad tie valstiečiai, kurše rin gysčių, nunuodino savo vyrą, Mat niautosios čia vėtros iš
rio mokykloms didesnes tie skiriama , .Žvaigždės” nau gaus kataliko priedermes. 300 tūkstančių1 lietuviškai kėjams daugiau tiko atsto dvejatą vaikų ir pas ją gyve naikino Ontario Coal Co.
sas. Tuo jis įgauna didelę dai. Bus lietuviškos dainos Mat jau eina artyn vyriau kalbančių fr tiktai į 130 tūk vais, vyskupui išrodė neiš nusius: Patriką ir Ciciliją brokerį. Čia todėl dabar te
vertę akyse svetimtaučių, gy ir operetė „Kaminšluostis ir sybės žadėtiejie rinkimai dn- stančių lenkiškai kalbančių, mintingi, neteisingi ir ne
Coale. Kūnai pasimirusių gul nieks nekeliauja rl arbo
venančių Pabaltjurio krašte, Maluninkas”. Reikia tikė mon, tai Ropp nurodo žmo tuo tarpu gi letikų kalba vi dievobaimingi, teip gi jis pa
likosi atkasti ir pilvuose vai j ieškoti. nes jie susitelkę miestuose ir tis, kad vakaras duos gerą nėms, ką jie turėtų rinkti. sur bažnyčiose Įvesta, lietu sirinko sau ,, dievobaimin
"
PoRTLAND, OREG.
kų ištikro rado nuodus.
Darkaip-kuriuose jau tur savo pelną ir „Žvaigždės” kasa Tačiaus savo rašte tą tikslą vių gi kalba tik kaip-kur ba gus”, kaip antai Gotoveckį Ir
bai
eina
čia
ir
gerai
uždarnori paslėpti visokiais žo
Auburn, N. Y. Nese
mokyklas.
šiektiek pasipildys. Bet ta džiais: ragina artimą mylėti, žnyčioje tėra kenčiama.
Aleksandravičių, iš kurių niai apsirgo čia divonų fabri biai geresni negu kut kitur
Rygos katalikų parapija kasa labai daug reikalauja,
Išniekinęs socijalistus ir pirmasis, lapės uodega prisi
Amerikoj.
turi keturias savo pradeda- nes apšvietimo Rygos lietu gražiai, gerai gyventi ir teip revoliucijonistus, Ropp pri dengęs, besvyruodamas du kantas Wait, jo sūnūs ir pa
Adams, Mas. Medvilmasias mokyklas, Minėtasis viams labai trūksta. Nepa toliau, ir tik pačiame rašto eina prie dvarininkų ir pri rnoje terp Roppo. kompani storius Harvey Clements; len
nes
audėjams Bershire Co,
gale
pasisako,
ko
norįs.
gviau
sergančių
yra
9
ypatos.
globėjo įsakymas leidžia jose žinodami rašto, daugumas
sako žmonėms juose globos ir jos ir terp darbo žmonių Kaip pasirodė, visi jie apsir pakėlė ant 5% algas. Dirba Jau
pačioje
savo
rašto
pra

visose išguldyti prigimtąją atvykusių ir atvykstančių
išganymo jieškotis. Jis sa kuopos, nusviro ton kuopon. go nuo nuodų, kurių į cukrų tos kompanijos dirbtuvėse
mokinių kalba religiją ir pa čionai lietuvių gal užima tik džioje Ropp dejuoja, kad ko:
Bet jį pažino kuopa ir jau nežinia kas pribėrė. Nuo- 2500 darbininkų.
čią prigimtąją kalbą, o jei tai menkiausias vietas, nes Dievas davęs mums gyventi „Dvaruose geriau išdirbti
buvo
besiruošianti iš savo dintojo nesuėmė.
mokiniai butų vienos tautos visi vietiniai gyventojai yra labai sunkiu metu. Sako: laukai, geresnė ūkio tvarka, tarpo pavaryti.
Blackbird, Pa. Darbai
— tai pirmu du metu ir vi išėję mažių-mažiausia prade „Pikti žmonės, tartum žmo mokykitės nuo jų. Susitel Reikia tikėtis, kad vysku
čianykščiose anglių kastynė
Prezidentas sttgryžo
sus kitus dalykus, išskyrus damąją mokyklą. „Žvaigždė” nių gerovei, skelbia atmainų kę bendrovėsna ištisi kaimai, pas Ropp ir per vasario rin
sė eina labai gerai, bet iš vi
namon.
rusų kalbą. Reikėtų todėl malonėtų, kiek galėdama, pa ir neapykantos mokslą.... parsisiųskite dirbtinių mė kimus pasistengs, kad val
sų kraštų suvažiavo čia dau
Wa8htngton, D. C. Pre giau darbininkų.negu reikia,
tikėtis, kad bent religija ir statyti mūsiškius ant lygios nori sunaikinti nuosavybę, šlų, gerosios rūšies galvijų, stiečiai, jieškodaml, nerastų
prigimtoji kalba tose moky su kitais lentos, duot jiems į artimo meilę Xr valdžios drauge iš pieno dirbkite savo tarpe tinkamų atstovų zidentas Roosevelt sugryžo todėl daugelis dabar negali
klose bus lietuvių vaikams rankas tą patį ginklą — mo g e r b i m ą”. ' Dabar pa sviestą. Jums įkalbinėja, ir kad jis panorės jiems į- iš savo kelionės. Atlankė jis prie darbo patilpti.
Panamą ir salą Porto Rico.
klaustume), skaitytojau, kas
išguldoma lietuviškai. Pa
Fairdmont, W. Va. An
kalą, kuriuo teip galingi lat gi tie „piktiejie žmonės” kad mažai žemės j teturite, brukti tokius Gotoveckius, Paskutinėj vietoj gyvento
dalinus pirmosios kliasos viai. To ginklo reikia čio
Saugokitės, jams prižadėjo parūpinti glių kastynėsė Belmont Coal
teisybė,. reikia apie tai pa kaip pernai.
yra? Gi „sočijaiistai, revovaikus į skyrius, bent surin
nai suteikti tūkstančiams, o liucijonistai, anarchistai, žy galvoti ir pasirūpinti, kaip vilniečiai lietuviai, ir nesi Amerikos ukėsų tiesas, bet Co., perėjus į rankas VVinfrakus visus lietuvių vaikus į
ginklas tas dykai negauna dai (bundistai ir sijonistai).” čia daugiau gavus, bet žemė duokite įvaryti į tinklą, kurį jis pats nė jokių tiesų išduo de Co., kurios lyg šiol sto
vieną skyrių, galima butų
jums Ropp yra užtiesęs.
mas!
ti negali/ todėl negali išpil vėjo, pradėjo dirbti.
Tie žmonės, anot Roppo, be mokslo, be santarvės
per pirmu du metu išguldyti
jums nesuteiks nė laimės nė
V. 2.
Reading, Pa. Reading
dyti ir Porto Rico salos gy
skelbia „atmainų mokslą” ir turto.”
jiems ir visi kiti dalykai pri
Iron
Co. rengiasi neužilgo
Iš Anglijos.
ventojams duoto pažadėjimo.
nori.... sunaikinti val Matyti ir Ropp, beragin
gimta kalba.
Manchesteryj lietuvių yra
pakelti algas kalnakasių.
Teip reikėtų tikėtis ir bu Smalkios žinios iš Lietu džios gerbim ą”.
damas sodiečius imti žemę diktas būrelis. Darbai eina Suareštavo miesto bulmlr Kastynėsė minėtos kompani
vos
ir
Latvijos.
tų galima, bet ar teip bus —
Tokiu budu išeina, kad dirbti ir galvijus auginti
atrą.
jos dirba 3000 darbininkų.
tai dar didelis klausymas.
Po durnos išvaikymo kas „atmainų mokslas”, anot teip, kaip daroma dvaruose, neblogai, bet uždarbiai maži.
TrADES, K AL.
Atsakus
Terp
lietuvių
mažai
gero
ga

T akom a, Wash. Orga
Ir be globėjo įsakymo jau kartą girdėti naujos naujie Roppo, yra didžiausias nusi atsiminė kad valstiečiai mačia
kątik
sugryžusiam
iš
Eu

lima
išgirsti,
girtuokliavimas
galima buvo įvest parapijos nos Latvijoj ir Lietuvoj. dėjimas.
žai žemės tetari, bet kaip jos labai prasiplatinęs, tankiai ropos San Francisco bulmi- nizuoti laivų iškrovėjai pa
reikalavo, kad prie darbo
mokyklose išguldymą prigim Žmonės pradeda bruzdėti.
Paskui vyskupas bara vi daugiau gauti, nenurodo,
tosios vąjkų kalbos. Tą tiesą 27 d* liepos, Žagarės apie- sus, kurie nemyli artimo; nes čia vienu pažiūrėjimu į atsitinka muštynės, o kartais strui E. E. Smitzui, jis tuo- butų priimami tik prigulinti
jaus likosi suareštuotas. Mat į uniją darbininkai.
suteikė dar 18 d. berželio linkėj tapo padegta Bukai bet pats savo rašte kelia žmo jo išgirtus dvarus nieko ne ir langų daužymai.
1905 m. viršiausia paliepi čių dvaro 4 kaugės rugių. ] nėse didžiausią neapykantą padarysi. Tik įdomu, kodėl Kelios ranvaitas atgal pra Smitz apskųstas, buk gazdidėjo daužyti langus kliubo nimais nuo valgyklų savinin 5 Butte, Mont. Kalnaka
mas.... bet parapijos val Pas Mintaują „Žaliojo” prieš žydus, sakydamas: „žy Ropp,
durnoje būdamas, esančio prie bažnyčios šv. kų stengėsi savo naudai pini siams dirbantiems kastyn& '
džia tuo nesirūpino. Nevi dvaro teipogi neperseniai H-? dams rupi tik nauda, pini drauge su kitais dvarinin
šitų aplinkinių pakėlė algas
sai nepasirūpino, nes lenkų kosi sukūrenti gurbai. Pa-i gai, dėlto jie mus dažnai kais viešai prieš^isus durnos Kazimiero. Vietinis klebo gus išgauti.
po 25c. ant dienos.
kalba visose parapijos mo degėjus suėmė. Padegėjais skaudžia ir apgaudinėja, pa atstovus parakė,' kad Lietu nas per pamokslą už tai išba
Gaisrai.
rė. Pas mus terp lietuvių
T Mėklinoton, D. Č. Ci
kyklose išguldoma, tik su buvę 4 ordinarčikai.
skutiniu gi meto jie prikal voje valstieAai užtektinai tu sutaikęs nėra, jie dalinasi į Peoria, III.
Vyduryj garų dirbėjai čia buvo su
lietuvių kalba išeina visokios Sodžiuose tankiai atsitinka binėja kelti „buntus” ir rį žemės, dttbar gi ravo rašte
painios:tai mokytojai tos kal vagystės; vagys naktimis už tvarką ardyti. Ropp, - maty jau pripažyšta, ’kad jie ma kelias dalis. Vieni su len miesto siautė čia gaisras, ku streikavę, bet išpildžius darl>bos nemoka, tai tėvai nenorį, puola, išvagia žmonių turtus ti, tikisi, kad sukurstyti ir į- žai teturi. 1 Vyskupas giria kais draugauja,' ir už lenkus ris pridirbo nuostolių ant daviams visus darbininkų
save laiko, nors lenkiškai vi t100000.
reikalavimus, jie sugryžo
kad jų vaikus tokio nereika ir pasislepia. Šimkunių so
dvarus, kaiP tenir ūkis esąs sai nemoka. ,
8t. Louis, Mo. Užsidegė prie darbo.
lingo dalyko mokytų.... džiuj (Gruzdžių vai.) likosi žinos ką daqrti.
gerai vedaitišs * tf* viskas ge Išmmtingesniejie lietuviai
čia Lighthouse kotelis, ant
Kas kita lenkų kalba!
Youngstown, Orio. Ce
išvogta mėsa. Vagys nak Antra vertus, jis turi jau rai, tuom tatpu £i yra žino
užmanė
atsiskirti
nuo
Market st. Ugnyje pražuvo mento darbininkai štraikuoSu mokytojais yra teip. ties laike per stogą įlindo.
ir patyrimą iš pavasario rin ma, jog bemkža ko visi Lie
Besidarbuojant 4 ypatos, o 35 tapo sužei- ja. Jie reikalauja po 50c.
Vienoje parapijos mokykloje Latvijoj tokioepat naujie kimų. Tuomet atidarė Vil tuvos d virai 'prasiskolinę lenkų.
draugystę
atsi stos.
yra mokytojas, gerai lietuvi nos — visur užpuolimai ir niaus bažnyčių duria kuni bankose ir kasinėtai Imitaci
ant dienos didesnių algų.
rado
priešų,
bet
lietuviai
škai mokantis (ir tenai lietu peštynės.
gams kalbėti už lenkus-dva- jai statomi.
Ir jo paties priešus pergalėjo ir sumany Altona, Pa. Sudegė čia
Sacramento, Cal. Straivių kalbos mokinama), kitoje Ryg°j 26 d. liepos likosi rininkus.
Opera House ir medžių krau kavo čia darbininkai stiklo
Tie kalbėtojai, dvarai Vitebsko gubernijoje
mą įvykdė, sutvėrė Vytauto
— lietuvis, menkai savo kal nušautas policistas Balčiū drauge su lenkais, vyskupo užstatyti Vilniaus banke.
tuvės. Nuostolius gaisro pa
bą tepažystantis, o dviejose nas. Ant Mintaujos plianto• Roppo įkvėpti, tik rėkė, tik Toliau, gindamas dvari Draugystę, prie kurios pri darytus skaito ant *250000. dirbtuvių, bet jau susitaikė
ir sugrįžo prie darbo. Nusiguli apie 40 sąnarių. Parsi
visai nėra kam lietuviškai mat Hkosi išplėšta aptieks. šaukė, kad žydai esą sukčiai*, , ninkus, vyskupas
sako: siunčia laikraščius: „Lietu
leida abidvi pusės.
Evpliozįjes,
pamokyti. Vienoje iš šitų Matę plėšikus praeiviai nuro lietuviai gi, kurie išvieno sn „Kad dvarų nebūtų, jums
paskutinių dviejų mokyklų dė policistams.
ville, Tkx.
Netoli 5 Spbingfleu), III. WaPol leistaii jais susidėję, norėjo' riekti dėlto nebūtų geriau, bet ne vą”, „Vilniaus Žinias” ir
dabar reikalinga dar viena paėmė šautuvus ir pradėjo• atstovus, esą pagonys. Tai trukus butų dar blogiau, £aulę”. Turi ir knygelių
mokytoja ir neilgai trukus, šnipinėti; vaikščiojant Min gi reikią rinkti lenkai* kaip dabar. Turi būti ir vitautiečiai mėgsta skaitymą.
busianti tenai paskirta. Tai-' taujos priemiestyj, ant Gim-' katalikai, kuriuos nu-

Plungė pasilikęs ėmė jieškoti vaikino D. Bato, dar grū
mojo ant vietos suimti tuos
vaikino D. kaimynus, pas
kuriuos jis būdavo.
Per
Aniuolus Sargus Šeduvoj
Plungė, sutikęs vieną vaiki
no D. kaimyną, abiem kum
štini grasindamas, klausė:
„kur tu paslėpei vaikiną D.”?
, — Įsivyravo, perdaug įsivy
ravo judošiaus veislė.
,N.G.’

IŠ AMERIKOS

J* iftųgatnck Ir Union tuvės, kuriai tankiai pritru-1 aukautoju gi buyo paskirta šros” draugystės, tai pirma respondencija Sųjungos biu turės progos išgirsti apie vie
kata atsakančios medęgos; I pusiau:
kitų pusę pręlekdja atsibus nędėlioj, ro su jos sųnariais bei kitais, šuosius Sųjungos darbus, taCity, Conti,
Nekartų patėmyta lietuvių dirba su dviem darbininkų ri audingoms k^nygGms, kan 9 gruodžio, ’06 m. T. Radavi- tai jau Sųjunga gyvuoja, jo čiaua lai bus ji pertikrinta,
T Omaha, Nebr. Darbi tarpe išgamas, maskolber- atmainoms, po 9vai.per dienų. kiniams ir m6kslqįMviams.Už- čiaus salėje,' pn. 942 33 et., sios biuras fuukcijonuoja ir kad Lietuvių Mokytojų Są
ninkai čianykščių geležies nius ir Judošiškus pardavė Uždirba darbininkai į dvi gauti soči jal-^emolfratai norė prasidės 3.30 po pietų, įžan veikia, nes reguliariškos ko jungą gyvuoja, — nes Ji turi
respondencijos vedimas, bū gyvuoti!
dirbtuvių norėjo pristoti į u- jus savo brolių, kurie, pa sanvaiti $30.00, $35.00 ir$40. jo atsakyti, Sbet Žemantauc- ga 10 c. y patai.
kas,kaipo
stffrrinMimo
gaepaDarbai
ne
visai
lengvi.
Stan

Viengenčiai!
Nepraleiski

tent,
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Tautiškais
darbais
sinti.
Taip
yra
Jjuk
visame
šit
naudų mokslųeiviams, nes vadinamiejie „vieši darbai”.
mus, nors kitokiame pavida
T Renton, Wash. Reikia le. Parodymui,kad ir čia — neužsiima, nesupranta reika Bvietė, išėmus gal Maskolijos, jei bus pelnas, tai visas eis Pagalios, „viešiems darbams” Kitažemio laiškai iš Rusuos.
v
čia dadar daug darbininkų
Amerikoje — yra daugelis lų tėvynės Lietuvos. Daugu bet čia Amerikoj negalima fondan ,, Aušros” t. y. šelpi reikia, kad butų kiek tvirtes
taisymui tvanų pagadintų parsidavėlių carui, privesim mas labiau myli alutį ir ka- maskoliškos tvarkos įvesti.
Dulcissima Felicita!
mui mokslųeivių. Męs, ro nis medegiškų, aiškiau sa
geležinkelių, o jų ant vietos sekantį atsitikimų.
zyras negu savo tautų ir tė
Mylintis dorų. dos visi gerai suprantame, kant, pinigiškų dalykų stovis,
Revoliucijonieriai šaukia,
nėra. Nori čia dabar dirbti 6 d. spalių (š. m.), lietuvi vynę.
jog be mokslo vyrų mums ne kaip kad yra su L. M. Su kad Rusijoje liuosybių nėra f
pylimų apsaugojimui miesto škoje svetainėje atsibuvo 3 Žinoma, gėrimas ir kazyros
Iš Aubuni, Me.
sunku gyventi, taigi šventa jungs. Či%, išsireikštu,,Liet.
nuo tvanų. Darbai visoj ap mėnesinis susirinkimas sųna niekam neatgabena naudos, Per krikštynas pas Juozapų pareiga visų suprantančių Uk-ko” žodžiais — reikalinga Melas, melas, melas! Aš darodysiu, kad liuosybių yra,
linkinėj eina gerai. Rento- rių XX kuopos S. L. A. A- ir musų broliams Bayonie- Zurkauskų susirinkę svečiai vertę mokslo, šelpti mokslųvisuomenės pagelba.
kiek tik reikia, aš užkišiu
ne yra dvi anglių kastynės, part kitko, buvo pakeltas čiams nėr išto naudos, tas iš Leviston sumanėm pažymė
eivius! Pasižiūrėkim aplin Liet Mok. Sųjungos Biuro revoliucijonieriams nemazgo
stiklo dirbtuvė ir plytnyčia. klausymas, kų daryti su su gimdo vien vaidus ir nesuti ti tų ateiti kūnų dėdami aukas kui ir pradėkim svarstyti,
sekretorystę priėmiau dar aš tas jų gerkles!
■ Kalvaitis. sirinkusiais kuopos ižde per kimus. Čia yra 7 lietuviški Lietuvos reikalams. Susirin o pamatysim, kad viskas, kas
ne perseniai, nes tik Rugpiu- Pradedu nuo pradžios.
viršiniais pinigais, kurių yra saliunai, viena lietuviška mė- kę sumetė $25.60 (aukautojų tik yra šiųdlen ištirta, tai Čio 9 d. 1906 m. Buvęs biuro Ypatos paliečiamybė. Miapie $50.00. Kadangi susi sinyčia ir viena čeverykų vardai kitur) revoliucijos vien tik per mokslo vyrus. sekretorius ne tiktai kad ne nisteriai, kazokai, žandarai,
rinkime dalyvavo didesnė krautuvė; visiems lietuviams naudai. Paskiriem L. 8. D. Taigi šelpkime mokslųeivius, surengė atskaitos iš savo sek- šnipai, juodašimčiai liuosai
pusė progresyviškesnių nuo vertelgoms neblogiausia ei P. Pinigus siunčiam „Lie o iš jų sulauksime mokslo retoriavimo pabagtų bei pra gali kiekvienam caro paval
is Kensington, 111.
monių ypatų, likosi sumany nasi. Yra dvi lietuviškos tuvos” redakdjon.
dėtų darbų, kas man palen diniui išmušti dantis, nusuk
>vyrųČia atsibuvo prakalbos, pa
J. Kasparavičia Širdingai kviečiami visi, gvintų greičiaus susipažinti ti galvų, išlaužti šonkaulius,
ta pusę, $25.00, paaukauti draugystės: Šv. Petro ir Porengtos 139 kuopos S. L. A.
__ vilo draugystė turi 104 sųnareikalams revoliucijos Lietu?
kaip vyrai teip moterys ir su dienos reikalais, bet nė rankas, kojas, sutrupinti vi
Buvo pagarsinta plakatuose,
Iš Mlllinocket, Me.
voje. Vienok neapsiėjo be ‘tins, Šv. Mikolo draugystė,
merginos,
nes apart prelėk- pats nebuvo, visai, perduo
jog prakalbos atsibus Verdi
Šitas miestukas guli vidu cijų, bus rodomi paveikslai. dant man Biuro sekretorystę. sus kaulus, gali pakabinti
neseniai užsidėjusi, turi apie
triukšmo.
Viršininkui
kuo
ant kartuvių, visų Rusi jų išsalėje, 2470 Kensington avė.
pos užklausus, ar visi tinka 34 sųnarius. 20 d. lapkričio ryj girių, Čia buvo tik miškas, A. Žimontas, (sek. 1 kp.) Nebuvo nė Biuro iždininko, čaižyti rykštėmis; gali išver
bet tapo permainyta vietasuaukauti, kuopos iždininkas, atsibuvo metinis balius drau bet pastačius Z- didelę popie- P. S. Pranešu sąnariams kurs, rodos, tais laikais visai sti > kišenius, portmanėtus ir
sirinkimo, jis atsibuvo italiAndr. Armonaitis pasakė, gystės Sv. Petro ir Povilo, ros dirbtuvę, miestuke atsira „Aušros” draugyštės 1 kuop. nebuvo Vilnuje. Pirminin kas juose yra pasiimti sau,
jonų parapijos salėj, per tai
kad revoliucijai pinigų duoti kuris traukėsi iki 5 vai ryto. do. Šiųdien jame yra apie jog po prelekcijų bus eit ra kas gi ^negalėjo man suteikti nuvilkti visus drabužius ir
nesusirinko tiek žmonių,kiek
nereikia, bet verčiaus naš Susirinko nemažas būrelis 5.000 gyventojų. Lietuvių susirinkimas, ant kurio teip- jokių nurodymų bei instruk paleisti plikų. Kiekvienas
buvo laukiama.
lėms ir našlaičiams kritusių lietuvių; pribuvo draugystė yra 29 ypatos. Laikraščių pa gi kviečiami visi tie, kurie cijų, kadangi ir jam pačiam, pavaldinys gali liuosai nu
Kalbėta buvo apie musų
apginėjij caro sosto Mandžu- D. L. K. Algirdo iš Jersey reina: 3 ekzeplioriai ,, Lietu jau supranta mokslo vertę, kaip ir man Mokytojų Sųjun mirti badu arba sušalti pu
tautos reikalus ir vargus, ko
rijoj (sic!). Jam pritarė jo City, ir viena lenkų. , Ne vos”, 2 „Darbininkų Vilties”, prisirašyti prie -draugystės, gos reikalai buvo visai „terra snyne.
kius musų broliai Lietuvoje
brolis Aug. Armonaitis, ku buvo rengta nė prakalbų, nė 3 ,,Keleivio” ir 1 ,,Kovos”. įstojimas $1.00,mėnesi nė 25c. ignota” (nežinoma šalis). Ne Namų nepaliečiamybė. Kas
kenčia. Tarp susirinkusių ris kalbėjo ant tos pat temos, dekliamacijų. Netikėtai at Apie tautiškus reikalus ma
Tie pinigai eina „Aušros” žinau, kaip pirmininkas, bet valandų, dienų ar naktį, so
matyt buvo san jausmas ir no
kų ir jo brolis Andrius. Bet kako tų vakarų du tautiečiai žai rūpinasi, nes mažai yra fondan, iš kurių šelpiasi aš tai prisiėmiau ant savęs sto tarnai be jokio klausymo,
ras padėti pasiluosuoti nuo
kada viršininkas, matydamas išBrooklyno, N. Y., vienas apsigyvenusių ant ilgiau. Jo mokaiųeiviai. Teipgi bus rin pareigas L. M. Sųjungos sek be ceremonijų, gali liuosai ei
sunkios maskolių valdžios.
dvi priešingas nuomones, lei gavo daleidimų prakalbų lai kių organizacijų nėra.
kimas naujo Centr. „Aušros” retoriaus dėlto tik vien, kad
| Užmanius Jančauskiui, pri
Bet kad musų broliai visur draugyštės prezidento, ant reikėjo kam nors vis-gi sekre- ti į svetimus namus, miegan
do per balsus pakeliant ran kyt. Kalbėjo Grinius.
čius už plaukų išmesti iš lo
buvusiam iš Chicagos,susirin
kas, pasirodė, kad reikalau Trumpoj savo kalboj aiš darbuojasi, gelbsti savo bro vienų metų.
toryste
užsiimti,nes
daug
da

vos, vaikus išversti iš lopšių
kę sumetė po kelis centus, iš
jančių aukavimo buvo 14, o kino jis dabartinį Lietuvos liūs kraujų liejančius už lais
A. 2.
lykų
buvo
užsigulėjusių,
ir
ir
pažiūrėti ar jie neguli ant
kurių pasidarė $6.65. Nors priešingų aukavimui tik 7, padėjimų, nurodė, kaip mu vę ir geresnį (duono8 kąsnį,
labai,
labai
laukė
šiokio-tokio
bombų ir dinamito!
tai nedidelė auka, bet ir
taigi Andr. Armonaitis su sų broliai Lietuvoj guldo gal tai ir mes,nenorėdami atsitikt,
sutvarkymo,
o
niekas
nenorė

Liuesai galima grindis, lu
tokių
negalima
panie savo broliu ir dar keletu sėb vas už tėvynę ir kovoja su sutarėme paripkt aųkų revo Lietuvių Mokytojų Sąjun
jo
tuo
tarpu
tuomi
užsiimti.
bas
išlaužti, krosnis nugriau
kinti. Nutarta pinigus pa- rų. Tai matydamas viršinin despotiška caro valdžia kuri liucijos reikalams. H Perėjus
ga gyvuoja.
Teip
man
rodos
ir
su
pirmi
ti,
langus
išdaužyti, o reika
I siųsti L. S. D. P. kaipo dau
kas, pasakė, kad paskyri kankina mus kaip laukinius visus lietuviu^ pasisekė su Lietuvių Mokytojų Sųjun- ninkysta buvo.Turiu pridėti, le armatomis ir visus namus
giausiai atsižymėjusiai kovoj
. . ' rinkti $7.75. Ątitraukus 10c. ga (L. M. S ) yra visuomenės jog nė aš, nė pirmininkas nė- paversti į griuvėsius arba su
mas pinigų nubalsuotas ir žvėris.
už laisvę.
aukos ($25.00) turi tpiti iš Aiškino teipgi kaip čia į krasos lėšų, liqka $7-65., Ski įstaiga, visuomenės reikalams
Petras Limontas. siųstos. Bet čia pasirodė ka laisves šalį atkakę, radome riame L. 8. ,D. Ę., kaipo ge ji tarnauja ir jau toje visuo šame iš profesijos mokytojais, deginti, kaip atsitiko pernai •
nebus todėl stebo, kad mud gruodžio mėnesyj Maskvoje!
Iš Vestviles, III.
tė Hutu: iždininkas, And. retėžius kapitalistų. Kalbi riausiai kovojančiaj. partijai. menėje yra pagarsėjusi, kaip viem Mokytojų Sųjungos rei Žodžio ir spaudos liuosybė.
Pereitų sanvaitę buvo atlo Arm., perpykęs už jo valios no prie aukų revoliucijos Darbai popieros dirbtuvėse, sako „Liet. Uk.”. Be to yra kalai buvo, kaip pasakiau, Kiekvienas pavaldinys gali
štas Lietuviškas teatras; duo pažeidimų, karštai pasakė: naudai, bet iš draugų ne eina gerai, bet darbininkų ji tai visuomenei reikalinga, ,,terra ignota”. Bet kadan liuosai girti carų, sakyti kad
ta buvo versta iš lenkiško ko jei jus norite, aukaukite iš atsirado, kas butų galėjęs yra ant vietos užtektinai. kas matyt iš to, kad toji vi gi apiėmiau likti Biuro sek jis gudriausias iš gudriausių, .
medija p. a. „Pagirėnų Gob- savo kišeniaus, jis pinigų pradėt darbų. Gėda Bayo- Nuo 15 rugsėjo tapo pakelta suomenė jaja ir josios veiki retoriumi, reikėjo pradėti kų kad jis šventas ir nenuodė
tuvės”. Aktoriai savo roles neduosęs. Vietoj aukąvimo, niečiams, kad progų pralei visiems darbininkams alga mu interesuojasi. Kad teip nors veikti. Ačiū draugiškai mingas, kad jis dievas ant
nuo 18 centų iki 28 ant die nebūtų, tai „Liet. Uk.” tik pagelbai vieno mokytojo vei
gerai atliko ir teatras susirin jis rodi jo verčiau pavasary j džia be aukų.
žemės; galima garbinti minlkusiems labai patiko.
išsiųsti keletu delegatų (žino Berželio mėn. buvo atka nos, dabar gauna prastas dar rai nekeltų viešai klausimo kėjo, buvusiojo Biuro -ssna sterius, žandarus, kazokus,
Vienas iš buvusių. ma tokių kaip jis pats) į O- kę į Bayonne kun. Žindžius bininkas po $1-78 ant dienos apie L. M. Sųjungos veikimų. rio, galėjau gana trumpa lai visur skelbti, kad tie žmonės
Geras laikraštis, žmonių or
hio pasivažinėti ant „švie iš Elizabeth ir kun. Kaulakis už 8 valandas darbo.
ku susipažinti su Sųjungos tikri Rusijos sūnūs, labai
ganas
instinktyviskai atjau
Jurgis Tumosa.
Iš Clinton, Ind.
žio oro”, negu duoti revoMu- iš Newark N. J. su mieriu
dalykas ir, privedęs į šiokių-to naudingi ir reikalingi valsty
čia visuomet tai, kas visuome
Lietuvių čia yra apie 200. cijonieriam?, kurie (pridu pradėti parapijų tvert. Pa
kių tvarkų Biuro raštus, įėjau bei; galima maldauti val
Iš
New
Yorko.
N.
Ynei labiausia rupi, kelia aikš
Dirba anglių kastynėsė, ka riu nuo savęs) nabagėliui ca sirodė,kad dėl stokos vienybės
pagaliaus, teip sakant, į savo džios, kad prie kiekvieno
dangi kitokių darbų čionai rui baigia sostų griauti .•... negalima sutveri parapijų, ' Darbai Čia eina neblogiau tėn opiausius, apeinančius jų pareigų ratų. Padaryta bu žmogaus, pradedant nuo kū
nėra. Terp čianykščių lietu Vienok, kad žodis „stojosi bet visgi tūli lietuviai sudėjo, siai, bet pribuvusiam sunku klausimus, dalinasi su ja min vo keli Biuro posėdžiai, ant dikio trijų valandų amžiaus,
vių nieko gero nematyt. Y- kimu”, todėl Arm., matyda pas kun. Žindžių apie $300. darbas gauti, kadangi per timis, padeda jai surasti tik kurių ne tik buvo šis-tas nu neskiriant tautos, tikėjimo ir
ra čia 5 lietuviškos karčia- mas nieko nepešęs, suriko: Dabar, kaip girdėt, kiti at daug yra žmonių, o ant žie ras blogo priežastis ir v iešai tarta, bet ir padaryta. Kad lyties, butų pristatytas ka
teisia kaltininkus. Ir prieš
mos, iš kurių lietuviai protų jus neturite tiesos nubalsuo siėmė nuo kun. Z. pinigus, mos ir darbai sumažėjo.
geriaus galėtumėva Sųjbngos
New
Yorke
gyvena
daug
tokį visuomenės tardymų bei reikalus vesti, nutatėva su zokas su nagaika ir šaudykle;
semia,- žinoma ne visi, bet ti, kadangi nepilnas susirin tik nežinia ar visi. Čia yra
lietuvių bet ląbai išsiskirstę. teismų pavienios ypatos ir į- pirmininku ' kviesti į musų galima maldauti, kad dau
turbut didesnė dalis.
kimas. Tiesa, keleto nebu dvi lenkų bažnyčios: viena
giau pastatytų kalėjimų, kad
Suprantančių mokslo nau vo, bet kiekvienas gali pa prigulminga, o antra nepri- 2 d- lapkričio 1906 m. liko staigos, kaipo visuomenės da- posėdžius vienų lietuvį mo veikliau darbuotųsi karo-laudų yra mažai, bet per jų pa tvirtinti, kad nebuvę ant šio gulminga. Iš neprigulmin- si uždėta lietuviška tautiška lįs, turi nusilenkti ir prisipa kytojų, gvyenantį Vilniuje. ko teismai. Už tokias kaisidarbavimų tapo sutverta 8. susirinkimo neateina nė ant gos lenkų bažnyčios kunigas pagelbinė draugystė po var žinti prie kaltybės, jei kaltos, Biuro buvo pradėjęs visai bas netik niekas nebaus, bet
L. A. kuopa, prie kurios pri vieno, kartais netikėtai tik lenkas pabėgo, kaip girdėt, į du „D. L. K. Keistučio”, į ku arba nurodyti kų nors tikro reguliariškai funkcijonuoti. priešingai — žandaras pagibguli 10 sųnarių. Pasitaiko užkliūva. Taigi Arm., lau JerseyCity ir jo vietoj atkako rių gali prigulėt kiek-vienas savo i šsi teisinimu i, paaiškinti Teip buvo iki Rugsėjo dvide stys, pats Mikoliukas atsiųs
čia’ pakelti gerus užmanymus, žydamas kuopos nutarimus, lietuvis Dilionis ir tarnauja doras lietuvis nuo 18 iki 45 kaip tikrai stovi dalykai.
šimtoji dienos. Čia, dėlei tūlų telegramų: „Labai sujudin
bet kad nėra pritariančių,tai ketino atsigabenti savo „pa lenkams. Sn vietiniais lie metų amžiaus. Mėnesinė mo Pastačius „Liet. Ūkinin priežasčių, kurių dabar neaiš tas, širdingai ačiū!” Laik
ir pasilieka užmanymais. Pa- vapijonus”, kurie, sutikdami tuviais mažai užsiima, kadan kestis 50 centų. Apart po- kui” viešai klausimų apie L. kinsiu, Biuro turėjo nustoti raščių redaktoriai, kiek nori,
veizdan: 121 kuopa S. L. A. su jo nuomone, gali netik gi čia jie laikosi tvirtai pri- smertinės, sųnariai, susirgę, M. Sųjungos veikimų, turiu veikęs. Turėjau užmesti da gali rašyti: šiųdien Mikoliu-’
saukė visuomeniškų susirin laužyti 8. L. A. konstitucijų, gulmingos pusės, su Dilio- gaus paeelpos po $6.00 ant pareigų, kaipo L. M. S. Cent- gi pradėtąjį raštų ir kores kas labai skaniai valgė, die
sanvaitės. Draugystės komi- ralinio Biuro sekretorius šį pondencijos tvarkymų. Teip
kimų per plakatus ir žodžii\ bet su mažesne puse sųnarių niu ne turi susirišimo.
na giedri, vakare du lašu
. Juozuką. tetan išrinktos šios ypatos: bei tų tame dalyke paaiškin buvo apie porų sanvaičių.
bet koks buvo nusistebėji perbalsuoti didesnę.
pirms.—J. Ludavięzia; pro ti „Liet. Uk-ke” teip pasa Bet kuomet „Liet. Uk.” pa lytaus nukrito, nusprogo
mas, kada ant susirinkimo a- 'Armonaitis jau atsižymėtokolų rašt — A. J^esniaus- kyta: „Mokytojų Sųjunga”, kėlė viešai klasymų apie Sų penki sunes, katė atsivedė
Iš Waterburjr, Con.
tėjo vos 5 ar 6 ypatos, o kaip jus musų kaimelije. Pa va sa
trys kačiukus, valdžia pini
prieš pereitus rinkimus repu- vyj, susitaręs su keletu prie 5 d. lapkričio, čianykštis kas; fin. rašt. tr- A. Strokas, pagarsėjusi pernai, dabar jungos veikimų, jau buvome gų turi neapsakomų daugybę,
Tiesa, bepradedų pamažėli vėl stver
blikonų-kandidatas buvo pri lankių ypatų, bandė ardyti lietuviškas politiškas kliu* iždin. — Juozus Bąįczus; pri snaudulio apimta”.
vagonais veža į užribį, mono
žadėjęs 2 bertainiu raugalo, knygyno organizavimų, vie bas parengi vakarę savo nau žiūrėtojas knygų—ęjpnas Bal- pastaraisiais L. M. S. nieko tis prie darbo.
poliai visi sveiki, kasdienų.
tai be mažo visi lietuviai su nok las jam nepasisekė. Da dai. Buvo šokiai, dainos ir czus; maršai ką. j—^.Strokas. tokio viešo, apart apskelbimo Baigdamas šiuos mano pa vis daugiau išgeria degtinės,
bėgo. Tas aiškiai rodo, prie bar, išgirdęs, kad Rusijos dekliamacijos, traukimai lai Susirinkimai ajaibų^a 1. ir 3. Veiverių Seminarijai boikoto aiškinimus, turiu pranešti vi pavaldiniai įgavo protų, ėmė į
ko Clintono lietuviai linkę. liaudis batiuškai-carui žacla mikių ir teatras, kurį paren pėtnyčių kiek)ĮienQy mėnesio, ir išleidi iho aritmetikai vado suomenei ir mokytojams, kad su ašaromis prašytiea val
Yra čia broliškos pašelpos v. užgiedoti „Reųuiem aeter- gė teatrališkoji Slmano Dau po Nr. 166. A^. A. Komite vėlio, nėra padariusi, bet dar Biuro ruošias dabar prie dvie džios, kad priimtų į žanda-,
Kazimiero draugystė, bet a- nam”, labai nusiminė ir nors kanto Dr-stė. Žmonių prisi tas užkviečia ; lietukus New tas vienas visai nereikštų, kad jų susivažiavimų: 1) Lietuvių rus arba šnipus ...» Tokius
Yorko ir apliųįduįų prisira- Sųjunga „snaudulio apimta”. Mokytojų Sųjungos visuoti
p’ie jų bėra kų kalbėt, kadan stabdydamas aukaviroų kovai rinko diktai ir iš Ansouios.
dalykus galima rašyti liuo
gi svarbiausiais jos mieriais už žmonių laisvę, gelbsti ca Zemantauckas ragino susi šyt; dabar gerus lųįkas, nes Pagalios’ gal ir buvo su ja nojo Susivažiavimo ir 2) Vi
sai. Bet jei laikraštis ims
yra poteriai, po poterių vai* ro „naga i ko buržuaškų” so rinkusius rašy tiesi prie S. L. iki naujų metų parašymas teip, kaip „Liet. Uk. ” sako, suotinojo Rusijos mokytojų
rašyti apie revoliucijų, kaip«
dai, po vaidų vėl poteriai. stų. Vienok neilgas caro A. ir T. M. D. Taraila nu be jokio įstojimo mokesčio, bet negalima dar sakyti apie Susivažiavimo, kurs žada a •
tai:-pusė Rusijos valstiečių
reikia
užmokėti.,
tik
mėnesi

kokių
nors
visuomenės
įstai

Prie tos draugystės buvo pri viešpatavimas; jis grius nuo peikė Waterburio lietuvius
sitikti apie Kalėdas, o kuria-' baduoja, reikalinga demo
nės 50c., po n^ijų metų įsto- gų, kad ji „snaudulio apim
sirašę apie 30 sųnarių, bet da pagiežos prispaustųjų, o jo 1už girtuokliavimus.
me ir L. M. S. turi dalyvauti. kratiška respublika, visi mibar, kaip girdėt, sųnarių tarnai-išgamos kaitįs veidų iš Zemantauckas ant galo už mo mokestis bus sulyg senu ta” dėlto tik vien, kad nesi Per L. M. S. susivažiavimų ga
ant pernai išrinkto mo kaip ir kitose draugystėse. girdi apie jos viešus darbus lėsiu pranešti kiek plačiau nistoriai ir valdininkai vagis
skaitlius nesididina.
gėdos akyse kovojusių už lai- sipuolė
1
ir žulikai — tuomet redakto
J. Balczus. — tų pabriežin. Visus dar
Laikraščių čia ateina vidų svę brolių!
1revoliucijos šelpimo komite
apie Sųjungos veikimų ir jos rių už apikaklės ir kalėjibus gali suturėti stipresnės dalykų stovį.
Sųnarys.
1 kuris buk padalino žmo
te,
tinis skaitlius, bet kad jie po
man, tegul nekelia revoliu
Į
Chięagletfus.
už sųjungų aplinkybės, duo
■ ■"-’
1nių aukas ne sulyg žmonių
prievarta įsiūlomi, tai skai
Taigi tuo tarpu iki tam su cijos, ji carui ir ministeriams
Iš Bayonne, N. J.
,reikalavimo. Jie pasiuntė Kaip buvo garsinta ;,Lie kim, smarkiau įsivyravusi re sivažiavimui, apie kurį tam nenaudinga ir nereikalinga!
tymas ne atgabena pageidau
Darbai
šiuom
kartu
eina
jpinigus „Kovos” redakcijon tu vojb, . .apie c busiančias akcija ir 1.1, bet jeigu veda tikram laike bus pranešta,
jamu vaisių.
Sųžinės ir tikėjimo liuosy
Teisybę mylintis K.... pusėtinai, išėmus muilo dirbt iir tų sumų paskyrė 8. D. P., 3 prelekcįja;'•eu^ aas,,Au ma yra kaip reikiant bent ko- musų visuomenė gal ir nebe- bė. Esar4. ministeriu, galiT Hazletoh, Pa. Geležies
dirbtuvių darbininkams pa
kėlė čia algas.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

ina piauti derlius avižų tau. Dirbdinti kožnai kuopai tai spręsti, kokiame krašte ką tautišįujose^darbuose, jei
reiškė, jog poliariškąją šviesą negimdo mag
netiškos audros, bet priešingai, ji yra tik pa
kua, sutaisyti žydų ir inteli atskiras knygas centro sek butų tinkamiaus įkurti Tau gu tarp ^aaų butų mažiau
sekme įtempimo magnetiškų pajiegų besidar
gentijas skerdynes; juoda- retoriui nesuriš praktiška tišką kolioaiją mi prieglau užvydėjimb, o daugiau gero
buojančių
ant žemės paviršiaus. Tos pajievelijimo
tiems,kurie
ne
tingi
* Rimtis gali kurstyti, kad re- vien dėlto,
kad kuopos dos namais. • Aš manau, kad
gos
apsireiškia
šiauriuose ir pietuose kaipo
valineijonišku Rusiją reikia turi ir po 400 sąnarių, ir yra Illinois yra centru Jungti veikti ir darbtiStiesi visuome
šviesa apšviečianti dangaus skliautą, jos gim
padegti iš visi} keturių kam kuopų su 4 sąnariais, tai sek nių Valstijų, ir musų broliai nės naudai, ktirie prasilavi
do ir drebėjimus, besisukinėjimus kompasų
Pagal Prof. Wojeiko?’a.
pų; generolas, arba oficie- retoriui turėti apie 200 tokių lietuviai kaskart* keliasi iš nę tarpe ’feveftitttaučių,. galė
rodyklų.
rius gali sušaudyti ir iškarti knygų reiktų atsakančios rytų šios apielinkis link, to tų atneštFftau^baujų palvai- šlubuojama padžiauta paklodė. Kartais vie
Humboldt sako, kad poliariškoji šviesa
pusę pavaldinių; galima, ap vietos — raštinyčios, ir šėpos dėl ar neverta čia ir koloni gų, kurios g^fctų būti nau nas arba ir abudu galai lanko pasitraukia yra kaipi bebalsiai išsiliodavimai, expliozi-.
supus kazokais ir policistais, padėjimui tokių knygų, o ja apipirkti, ir tokioj vietoj, dingai bu vartais labui jūsų nuo horizonto. Tąsyk skaitlius eusistul- jos užbaigiančios magnetiškas audras teip,
pavimų dar labiau pasididina. Lankas kaip laike elektriškų audrų lygsvarystą su
varyti žmones į cerkves, kur tuom kart centro sekretorius kur jos užsilaikymas nereika organizacijos it- tautystės.
tas susideda iš ilgos spindulių juostos, gražina kitas šviesos apsireiškimas — žaibas,
popas pamokys, kaip reikia vos gali pragyventi privatiš- laus aukų, tik męs iškarto Reikalftigiaūėia reforma — spinduliai tie kruta, dalinasi į dalis, su kuriuom eina ir griausmo balsas; poliarimylėti carą, žandarus ir šni koj grinčioj. Iško jis gali tai turime paaukauti našlės ska yra prisilaikymas vežlybumo tveria sulankstytas linijas, kurių galai škoj šviesoj gi tas išsiliodavimas atsibūva
pus. Viską tą galima daryti sytis šėpas ir viską prirengti tikėlį. Paaukaukime kiek h- švelnumo teip kalboj kaip beveik sueina į vieną krūvą ir tveria viso be balso.
be sąžinėm graužimo. Kiek kaip reikia,jeigu išbuvęs me vienas, o tą 30 tūkstančių ir apsiėjime. Toliau — or kiose dangaus skliauto dalyse puikius švie
Teip tai stovi spėjimai apie priežastis
vienas pavaldinys gali tikėti, tus, nežino, ar liks, ar kitą laiku galima sudėti, jei tik ganizaciją ’ reikėti} paremti sius vainikus. Tąsyk ir šviesa spindulių gimdančias poliarišką šviesą, nuo tų spėjimų
ant matematiškų pamatų, o urnai perkeičia savo pajiegą, pereina šviesą netoli jau žengti prie visiško ištirimo tikrų
kad jį dykai nuvež į Sibiro išrinks ir tas visas knygas pas mus yra Doras.
žvaigždžių pirmo didumo, laksto kreivos
gimdančių priežasčių. Pakalbėsime da
tyrus, pas baltąsias meškas, reikės kraustyti. O vienoje Plianns minėtos farmos pa tautišką darbą padalinti į y- šviesos linijos, raitosi kaip kirmėlės; spindu ją
bar
tik apie naujas pažvalgas užgimusias po
arbi prirūkys prie karo ka knygoje (žinoma, į naujas siunčiau kitiems komisijos vairius skyrius, atsakančius liai apačioj yra raudonos parvos, ties vidu įtekme fiziškų datyrimų.
riu žalsvos, likusios dalys palaiko gelsvą
torgoje, arba pakas. Tas ne perašant, reikės užimti 3-4 sąnariams, po vieną, ir kaip visuomenės reikalams.
Svarbiausios dalys poliariškos šviesos —
parvą. Parvos tos pastovios, visada palaiko laukai
Kaip
ir
kokiu
budu
tą
ga

pritars,
bus
galima
patalpin

didelias
knygas,)
galima
iš

užginta tikėti!
ir spinduliai — persistato gana yvaisavo vietas. Parros labai aiškios: raudono riai; tas paeina nuo tolumos, nuo kokios tėSusirinkimų liuosybė. Ga vengti tų visų neparankumų, ti laikraštyj, klišę padarius. lima butų nuveikti, nereika ji
turi parvą kraujo, žalioji — parvą jaunų
li liuosai susirinkti vienas ir laiko butų perkėlimui są- Lauksiu pritarimo visuo lingai pasakočiau. Pirmiau medžių lapų. Paskui šviesa silpsta, parvos myjame tą apsireiškimą. Jeigu lankas yra
pavaldinys, pranešęs išank- narių, jeigu tik kuopų raš menės ir kitų komisijos sąna siai reikia gero noro, o kiti nyksta ir viskas užgęsta urnai, arba nyksta ties tėmyjančio galva, tai spindulius matome
kaipi per {^matomą uždangą. Jeigu gi ap
sto policijai pirm 10 metų ir tininkai atsakančiai atliktų rių; kitu kartu galėsiu dau dalybai lengvai duotųsi at palengva. . Dalys lanko paskui vėl pasirodo sireiškimą
tėmyjame nuo toliau, tai rodosi,
ant dangaus, iš dalių darosi vėl čielas lan kad spinduliai yra augstai, o pamatais yra
• turįs pasportą ir paliudijmą savo užduotį,- ir centro komi giau* paaiškinti apie vertu siekti.
Užmanytojas „Žinyčios”. kas, jis vėl kyla augštyn, artinasi prie zeni kreiva linija, siaurinės šviesos, pasirodau-!
nuo šnipų apie ištikimybę. teto sąnariai nekrautų viso mą minėtos vietos.
to; spinduliai rodosi vis trumpesniais ir sios 1859 metuose, viduriai lankų šiaurrytuoF.
A.
Galubickas,'
Gali liuosai susirinkti neap- kias smulkmenas ant sekre
trumpesniais: viršus lanko pasiekia magne se buvo — Kalifornijoj, šiauriuose — Phila3305
Auburn,
avė..
ribuotame skaičiuje, kur tik toriaus, kaip kad dabar daro.
tinį
zenitą, taigi vieta rodomą rodyklo kom delphijoj, o šiaurvakaruose — Anglijoj.
Draugai
Amerikiečiai.
Chioago, III.
. M. J. Damijonaitis.
nori, kad ir pas patį carą,
paso.
Tąsyk spinduliai matyt nuo apačios; Taigi jie kaipi žiedu apsiautė šiaurinį žem
Atlikęs savo užduotį šiame
juodašimčiai, vagįs, žulikai, Žemė tautiškai kolionijai.
jeigu
jie
parvuoti, tai tveria plačią raudoną galį.
Amerikoniškas mokslinčius Marsh
Patėmijau ,,Lietuvoj”, jog krašte ant tam paskirto laiko/! juostą, ties
kuria matyt žaliasis dryžis. Jei teip apskaitė didumą lanko buvusio 9 vai.
katoržninkai su peiliais, re
baigiasi
knygos
CeutraliŠko
Aš, kaipo vienas iš paskir
aš nuo šios dienos nesiskaį- gu gi spinduliai mirga horizontaiiškai, tai
volveriais, gautais iš polici
vakare: šiaurinis jo galas buvo ties Massatųjų XXI seimo S. L. A. at- Raštininko S. L. A. ir reikia tau atstovu L. S. D. P.
apačia išrodo vingiuota, bet per visą laiką chusetsu, pietinis Marilande; pločio turėjo
jos. Žandarai, ministeriai,
jieškoti vietą tautiškai kolio perrašyt visi sąnariai į nau Visiems tiems draugams spinduliai būva paraleliški viens kitam.
300 mylių. Matavimai teipgi parodė, kad
šnipai, kazokai gali sueiti ir
nijai ir prieglaudos namui jas. Norėjau tuojaus grieb amerikiečiams, kurie man
,,
Laikas
nuo
laiko
ant
horizonto
pasiro

lankAs buvo 43 mylios nuo žemės, spindulių
svarstyti, kaip geriau kar
ti plunksną ir parašyti paai širdingai padėjo varyt tą do nauji lankai iš pradžių neaiškus, kartais diametrai buvo po kelias mylias, kilo jie į
žemės,
šiuomi
pranešu
guotuves pastatyti, kokius įran
dotiniems S. L. A. sąnariams škinimą, jog užvedimas nau sunkų darbą; visiems tiems, gi jie iš syk meta šviesius spindulius. Skai viršų iki 600 mylių, ką rodė tas, kad lanko
kius ir nagai kas vartoti prie
ir visuomenei, jog aš, sulyg jų knygų ir perrašinėjimas į kurie manę sušelpė ar mate- to kartais 9 šviesesnius 'lankus; visi jie savo viršus buvo matyt Havanoj, kur jis kilo iki
tardymo, kad greičiau prisi
Vilninis krutėjimas
anas visų sąnarių visiškai ne rijališkai, ar užlaikymu lai galais remiasi į žemę, išrodo kaipi gotiškų 24° ties horizontu.
savo
išgalės,
teiravausi
bažnyčių lubos. Kaip kada tarpai terp tų spindulių gali būt sekančiai išaiškintas: me
pažintų prasikaltėlis. Gali-,
reikalingas, nes dabar visos
ma demonstratyviškai užpult apie suradimą atsakančios organizacijos datyrė, jog ve ke kelionės agitacijos tikslu, lankų mažinasi, keli lankai sueina į krūvą ir na, kad spinduliai tie sukasi aplink magne
tveria ilgą eilę paraleliškų šviesos spindulių, tišką ašį musų žemės puskamuolyj į priešin
ant kiekvieno pavaldinio ir vietos man paskirtoje aplin dimas knygą su surašais są — ištariu širdingą ačiū.
kurie, prisigriebę į pietus, silpsta, ir perėję gą besit ukimui žemės puskamuolio pusę.
koje
.
Pagal
pranešimo
L.
S.
D.P.
. jo namų.
narių ne parankus, ir atrado Centro Komiteto nario, C. K. zenitą, išnyksta. Kartais, jeigu ta spindulių Reikia Čia dur pridurti, kad šiaurės švies^
Vieną
iš
tinkamiausiii
vie
Sanjungų,draugijų ir strei
juosta atsiranda ties tėmyjančio galva trauk
patogesnę sistemą užlaikymo duodu
žinotu kad neuž dama nuo rytų vakarų link, spinduliai, perė pasirodo atmosferos sluogsniuose, kur ora4
kų liuosybė. Areštantai, sė- tų apėjau Du Page County,
teip praskiestas, kaip praskiestą galima ap{
tvarkos organizacijoj, .o tuo
dintiejie vienoje kameroje ga Lisle,, Illinois, šiaur-vakari yra teip vadinamas — siste ilgo atkeliads agitacijos ję magnetinį zenitą, pradeda traukti nuo pie turėti tik po stikliniais kliošiais, iš po jų iš
tikslu Arherikdn kitas, aug- tų ir tie spinduliai, suėję su einančiais nuo traukus orą su labai drūtoms pneumatiškoms
Ii įsteigti draugiją vardu nėj pusėj Chicagos, 24 my
mas kortelių ir liuosų lapų ščiau minėtos partijos atsto šiaurių, tveria pastovų vainiką, kurio visi mašinoms. Mat matoma šiaurės šviesos da
lios
(angliškos)
nuo
Chica

,,Mušami ir Kariami.” Apie
(Card system and loose leafe vas. Tikiuos, kad draugai spinduliai susiduria ant zenito. Vainikas lis būva augštyj 40 mylių, kur oro kaipi ne-?
įsteigimą draugijos turi iš- gos. Farma be triobų, 267
system,
iš itališko Strazza amerikiečiai nėfctsisakys pa tas teip išrodo tik stovinčiam ties juo, esan butų, kur jau beveik nėra jo spaudimo.
anksto per 7 metus pranešti akerių žemės, (yra _ viena
systema). Nesiskubinau vie dėt pavalyt tą' sunkų darbą; tis toliau matys tiktai vieną šviesų lanką.
Dabar pakalbėsime apie bandymus fiz
kalėjimo viršininkui. Dar trioba be vertės), išdirbtos
,,Visi šiaurės šviesos spinduliai mirga ir škose laboratorijose, kuriose, su pagelba ų
nok su pakėlimu balso reika pribuvusiam draugui, kuris
yra
85
akeriai,
38
akeriai
gi

bininkai gali daryti streikus
kruta, keičiasi,didinasi, tai vėl mažinasi) par šokių prietaisų, mokslinčiams pasisekė pį
luose tos organizacijos, nes apteiks čionykščius lietuvius vos
jų teipgi keičiasi nuo raudonos ir žalios
bet ne kuopomis, tik po vie rios, susidedančios iš suau
J
buvau jau ne vieną sykį pa naujomis tintomis iš Rusi iki gelsvai. Spinduliai tie užima beveik visą daryti svarbius gamtos apsireiškimus.
ną ir su tokia išlyga, kad gusių visokių drūtmedžių,
Pakalbėsime pirmiausiai apie teip vadų
kaltintas už kėlimą naujų už jos ir Lietuvai' gyvu žodžiu dangaus skliautą, kuris išrodo kaipi žibančiu
nuo to streiko fabrikantui ir 90 akerių ganyklos. Per ją
namas Geitlerio dūdeles. Dūdelės tos sti
manymų musų tautiškoj dir ir padės pastūmėt revoliuci- stogu uždėtu ties sniego užklota žeme.
klinės, jų viduryj oro nėra. Pirm užlipinipusė skatiko nepražūtų. Dar- bėga „Du Page” upė; yra dar
„Vainikai laikosi ne ilgai. Kartais jie mo galų į jas prileidžia truputį gazo, vos
voj. Bet matydamas klai jinį darbą Amerikoj. Dabar
50
akierių
pievos,
teipgi
kai.
, bininkas, užsimanęs padary
pasirodo išsyk, be pasirodymo pirma juos tiek, kad jo spaudimas nepereitų pusės mili
ti s. reiką, privalo pasiprašy nelis ž viry no arba „Gravel das, kurios be reikalo stab Rusijoje ir Lietuvoj eina pri tveriančių spindulių skyrium.
metro. Prie dūdelės galų pritvirtinta vie
do pasikėlimą musų tautiečių sirengimas prie baujo, gink
ti paties darbdavio, ar šis su pit”, tinkamo prie mūrijimo.
„Retai per vieną naktį būva daugiau lelė iš platinos, kurios galai įeina į dūdelės
Amerikoj, negaliu susilaiky luoto sukilimo. Vėl iš nau
Kitas
kalnelis
prie
girios
—
tinka ant streiko? Jei sutin
kaip du vainikai, tankiai gi jų suvisu nebu- vidurį ant vieno ar dviejų centimetrų. Jei
ka, tuomet darbininkas turi tinkama vieta kapinėms, o ti nuo atsiliepimo, jog laikas jo pakils audra ir dės žmonės
gu abudu vielos galu sujungti su galu drū
„Temstant vainikui, visas apsireiškimas tos elektriškos prietaisos vadinamos Kuiiikoreiti pas žandarų pulkininką kitas gražus medžių gojus, apsižvalgyti ir palyginti mu ten visas savo spėkas, gyva
ir išgauti raštišką leidimą kurį galima prirengti pikni sų organizacijas su organiza stis, dės tas darbininkas: nu būva į pietus nuo zenito, tveria silpnos švie fo spirale, tai išeinanti iš negaty viško galo
- streikui. Sustreikavus dar kams, iš ko butų geras už cijoms svetimtaučių, pasimo skuręs, nualęs, badu kanki sos lankus, kurie paprastai užgęsta pirma, šviesa išsiskirsto po visą dūdelės vidurį.
kyti nuo jųjų tų dalykų, ku namas, kad įgyt gerovę vi negu pasiekia pietinį horizontą. Tankiau
Bet jeigu dūdelę pastatyti po įtekme
bininkui, prie jo iš abiejų darbis.
siai apsireiškimas būva pirmoj nakties pu drūto magneto, tai šviesa eis kreiva linija.
rių
męs
ne
mokame.
Dabar
ta
žemė
(visi
267
sai žmonijai. Niekas neuž sėj; paskui šviesa temsta, žudo savo pajiegą;
pusių pristato po diktą poliJeigu prie negatyviškojo galo Rumkorfo
Silpnumas
musų
organiza

akeriai)
parsamdoma
ūkinin

stoja
už vargdienius-darbi- spinduliai labiau išsiskirsto; nuolatai tai pa
cistą daboti, kad streikojanprietaisos pritvirtinti lankią virvutę iš mažy
cijų
aiškiai
matomas
teip
kui
už
$1500.00
ant
metų,
ninkus kaip tik tie patįs sirodo, tai vėl nyksta lanko dalys; spindu čių adataičių, tarta virvutė priima pavidalą
tis nenuverstų fabriko.
skaitliuj
sąnarių
kaip
ir
jų
kuris
laiko
apie
100
karvių
vargdieniai nors ir kitų ša liai vis labiau skirstosi, pavirsta į neaiškius tos kreivos linijos Iš pradžių ji išsitęsia ir
Dar Rusijoje yra ir dau
darbuose.
Tankiai
davėsi
ir
visokios
rųšies
naminių
lių. Taigi amerikiečiai dar šviesos dryžius, kurie antgalo apima visą krypsta spindulio link, o paskui išpalengv<
giau liuosybių, bet apie jas
man
matyti,
jog
įpuolus
mu

paukščių;
sako
už
pieną
su

bininkai padėkit tam šven dangų, renkasi krūvoms kaip žemutiniai de susiriečia, susijungia su kitu Rumk jrfo prie
neberašysiu, išskaičiau tik
besys, šviesa jų tai silpsta, tai didinasi;
sų
broliams
į
nelaimę,
juos
renka
$500.00
per
mėnesį,
tai darbui; padėkit išsiliuo- stulpai platinasi, tai vėl susitraukia ir ant taisos galu. Tokiu budu šviesa, išeinanti iš
svarbiausias. Matai, kaip renegatyviškosios vielos prietaisos, renkasi ant
voliucijonieriai akįse meluo nes nepertoliausia nuo Chi priglausti priderėtų organi suot iš po vergi jos jungo Lie galo suvisu išnyksta.
magnetiškosios kreivK s lin jos. .
ja, buk Rusijoje liuosybių cagos ir kitų mažesnių mies zacijoms^ nieks jais nesirūpi tuvos ir Rusijos darbiniu
„Kartais
spinduliai
pasirodo
švintant
ir
Jeigu tokiose jau aplinkybėse kaip Geit
telių, k. t.: į Waukegan 19 na. Aplenkę kitus atsitiki kame; darbininkų reikalai ūmai išnyksta, kartais gi išsiskirsto, susi
nėra! Lik sveika!
lerio
dūdeles, pastatyti stiklinę bolę, arba
maišo su plunksniniais debesims teip, kad teip vadinamą elektrišką kiaušinį, tai teipgi
Tavo grafas Kuku. mylių, į Joliet 17 mylių, į- mus, pasižiūrėkime, Jog gyve vienodi.
Aurorą 15 mylių. Pro far- nimas musų žmonių susilau Apleisdamas šią šalį, da juos sunku nuo debesių atskirti.”
galima atlikti įdomius mėginimus priartinan
mą eina j, Burlington<& Quin- kė jau pasityčiojimą svetim kartą atsišaukiu į draugus
Reikia čia pridurti, kad šiaurės <šviesą čius prie geresnio supratimo šiaurės šviesos.
REIKALAI cy” geležinkelis iš Chicago, taučių: laikraščiai praneša, amerikiečius, — neapleiskit visuose Čia aprašytuose pasirodymuose pasi Prie vieno galo bolės pritvirtina dūdelę, į
taiko retai matyti. Paprastai arba vainikas kurią įdeda mažą geležinį cilinderį 2 centi
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoj!. ten ir atgal 35 centai tikie- jog veikalas Upton’o St. savo brolių draugų; dėkit vi būva
neaiškus, arba lankas nevisas būva ma metrų diametro, kurio galas .įeina beveik į
T. Astramskis atsiliepė tas, pusė mylios" elektriškas Clair jau yra scenizuotas ir sas pastangas, *— kiek kas ga tyt; kartais
pasirodo ant dangaus debesys, vidurį bolės. Visą cilinderį, išėmus viršuti
apie rengimą naujų centra- geležinkelis eina iš Chicagos lošiamas Amerikos teatruose, lėdamas, duokit ginklus! O kurie temdo šviesą, pats žiba kraštuose arba nio
ir apatinio jo galo, apdengia izoliuojan
liškų knygų ir kaip galės į Aurorą. Paprasti du ke ten amerikonai susirenka pa męs, — męs stosim ant bari ties viduriu ir visokiais budais perkeičia čia, taigi neperleidžiančia elektrikos medega.
spėti centro sekretorius per liai eina pietiniu ir vakari-, sijuokti iš gyvenimo musų kadų, eisim prieš durtuvus, šiaurinės šviesos pavidalą.
Medegą tą, toj vietoj, kur ji susiduria su
Kartais
šiaurinę
šviesą
galima
matyt
rašinėti visus S. L. A. sąna niu šonu farmos: lauko pa vargdienių.
grumulėliu,
apmauja variniu žieduku,
drąsiai stosim prieš kartuves,
rius iš senųjų į naująsias viršius nelygus, su mažais Iš tos mat pusės davėmės liesim savo kraują,kolei juom nuo labai toli. Vieną šiaurės šviesos priro nuo kurio nuvesta teipgi varinė vielelė.
dymą matė vienu laiku ir Anglijoj ir Penn- Pirmiausiai paleidžia elektriką nuo viršuti
knygas. Gerai, kad p. T. A. įsilankstymais, yra vienas pažinti svetimtaučiams!
neužsprings caras su savo bu eylvanijoj, Ryme, Maskvoj ir Pekine', taigi nio cilinderį o galo varinio žieduko link; tą
Pasakisyte
gal,
jog
esmu
šaltinis
su
geru
vandeniu,
rūpinasi 'apie organizacijos
deliais, kol nenušluosim nuo didesnėj pusėj viso šiaurinio musų žemės syk aplink cilinderį pasirodo Šviesos ražai;
reikalus, bet gaila, kad ne beto bėga upelis apie 10 pė parsidavęs lenkams, jog ne* žemės pavlršio Visaš nedory puskamuolio. Pasirodymas šiaurės šviesos bet jeigu geležį paversti į magnetą, taigi jei
pažystu musų žmonių ir dėl bes; kol ' snšbksim po ko kokioj vietoj paeina nuo laipsnio magnetinės gu ją magnetuoti, tai visas apsireiškimas žy
rupi tas tiek pačiai komisi dų platus.
jai atlikimui parengimo Kaina reikalaujama po$125 to darau karčius užmetinėji- vos vientf balsu: lai gyvuo platumos: juo kokia vieta yra ties platesne miai persikeičia. Tąsyk šviesa, vietoj eiti iš
naujų knygų.
magnetine platuma, juo tankiau ten pasiro-; cilinderio viršaus ir varinio žiedo, renkasi
už akerį, įmokant dalį ar pu mus. Bet pakol jus tokį sun ja brang^fr šventa laisvė!
do šiaurės šviesa. Italijoj, paveikslan, šiau pavidale žibančio lanko; apart to, tasai ži
Nuo XX iki XXI seimo sę pinigais, likusios dalies kų užmetinėjimą padarysite,
Spaudžiu visų draugų ame rės šviesa matyti labai retai, o antai gulin bantis lankas palengva pradeda suktiesi ap
neparengė ir net- ant XXI palauktų su 5% palukenų.
paimkite žiburį ir jieškokite rikiečių delną, su meile ir
čioj po tokia jau geografiška platuma Phila- link magnetuotą geležinį cilinderį tai į vie
seimo nepasakė, dėl kokių Todėl broliai lietuviai pri teisybės, kaip aš anos jieš- socijaldem'okrati>ka pagarba, delphijoj
ta šviesa matyt gana tankiai, ka ną, tai f kitą pusę. Kaip tik magnetavimą
priežaščių negalėjo atlikti,da duos savo nuomonę link pir kou, o susitiksime ant 4ieno
A. Žagaras.
dangi mat Philadelphia, nors j* ir tokiame geležies pertraukti ir visas apsireiškimas tuobar vėl praėjo 7 mėnesiai kimo tokios vietos. Man ro kelio ir darbuosimės iš vieno
jau atstume nuo geografiško žemgalio, bet jaus priima pirmutinį pavidalą, taigi šviesa
nuo XXI seimo ir vis nieko dos, kad verčiau mokėti po labui lietuvystės ir visų nau
ji daug arčiau nuo magnetiškojo šiaurinio vėl eina ražų pavidale iš viršutinio cilinde
žemgalio.
atsitikimai, kad gulinčioj rio galo.
negirdėt; ar pradėjo savo 1125.00 už akerį ten kur tin dai.
| ItalijBš gėfežinkelių už- ant pietinioBuvo
žemės
puskamuolio respublikoj
Žemės paviršius yra milžinišku magnetu,
darbą, ar padirbdins iki 22 kama Vieta ir jau išdirbta, o Norėčiau pasakyti, kokios veizda gavo nuo popiežiaus
Peru
buvo
matyt
šiaurinė
šviesa,
o
gulinčioj
kuris
stumia elektriškus spindulius poliariseimo? Nors aš klausiau nejieškoti pigios, • iš katros reformos reikalingos S.L. A., atsiliepimu su{nprašymu pa po tokia jau šiaurine geografiška platuma
škos
šviesos
kreivoms linijoms ir verčia juos
pas p. Birštoną, kaipo vieną jokios
naudos
negali kad organizacija galėtų apim dirbdinti jamR specijališką kaip Lietuva, Škotijoj matė pietinę šviesą.
suktiesi
ir
krutėti.
Spinduliai tie eina krei
komisijos sąnarį, bet nega ma turėti. Virš minėta ūkė ti ir suvienyti visus lietuvius vagoną. Nežinia ką jis su
Pietinę šviesą pasitaiko rečiau negu, voms
— linijoms
—- -----------------nuo šiaurinio žemgalio pietivau atsakymo. Išto galima labai geroje vietoje, kas at Amerikoj, ir tokiu budu iš juom darys. ^Kadangi nuo šiaurinę patėmyti; bet patėmyta, kad ir pfe-1 **<> link. Šviesa tų spindulių kyla tik iki
matyti, kad dar darbas, tur silanko ir persitikrina, nega pildyti savo pareigą. Bet panaikinimo popiežiaus vieš tinę pasirodo vienu kartu su šiaurine, taigi 600 mylių augštyn, taigi sulyginant su tolu
būt, ne pradėtas, ir kad tik li atsidžiaugti, išrodo kaip kamgi mėtyti žodžius į jūsų patystes, tu’gi nuo 1870 m., kad poliariškos šviesos ant abięjų žemgalių; ma nuo vieno žemgalio iki kitam, taigi nuo
šiaurių į pietus, netoli.
knygos butų gatavos ant 22 tėvynėj Lietuvoj. Jeigu u- gardą, jeigu jus ,,vienybes popiežiai ne apleido Vatika pasirodo vienu sykiu.
Profesoriui Lemstremui pasisekė padirb
seimo; tąsyk seimo paguodo- kininkas, mokėdamas $1500 platintojai apmosite manę no, tai mano, kad popiežius
Paprastai už vienos dieiaos prieš pasiro
ti
gana
didelę poliarišką šviesą. Šviesa ir
dymą
poliariškos
šviesos
galima
patėmyti
ti delegatai galės apsvarsty raudos, gali išsiversti, tai purvais, kaip padarėte, iš dabar nori su visu Rymą ap
kiti
apsireiškimai
buvo prie ^o toki jau kaip
ypatiškus
drebėjimus
kompaso
rodyklų
ir
ti ir išrasti būdą, kaip per reikia žinoti, kad ta vieta girdę užmanymą Žinyčios”. leisti ir todėl tik dirbdina
prie poliariškos šviesos. Ant dviejų gana
ypatiškus
tekėjimus
telegrafų
dratuose,
ku

kelti iš senų į naująsias verta pinigų,
<
Ir daugiau yra tokių, kurie specijališką geležinkelio va rie kartais nesidarbuoja, kaip reikia, sunki
knygas -7000 sąnarių.
Žinoma, visuomenė turi ir maloniai paduotų jums ran goną.
:
'
na siuntinėjimą telegramų. Humboldt ap{Tolinus bus.)

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.

■>

netinkančiu. Jei jie tiekia kuomet daržo Nitroglycerina....
| Ant prigulinčios Holan,,Ant augšto su juom, pa
| Stolyplno ministerija ge
ves, tai paprastai išverda jas dideliame van V.IEMLIS lA DABARTINIO MAS- liepi* jis kareiviams.
ląsį darbininkams ir sten- dijai salos Naujos Gvinėjos
denyj, vietoje ką jas lengvai patroškinti.
)
)L.
Kareiviai artinasi prie jo. a si, renkant dūmos stato- pasikėlė čiabuviai alfurai.
KOLIrtMĮ GYVENIMO.
Geriausios sudėtinės daržovių, organiškos
Ir tame paskutiniame mo vus, randui laimėti darbinin Viename susirėmime 7 hodruskos, lengvai ištirpstančios vandenyje Saulė leiįjdasi^
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
mente veržiasi ir sukasi Di- kus. Ar tas pasiseks, reikia landiški kareiviai likosi už
tankiausiai
žūva,
kadangi
jos
yra
išliejamos
Populiariškas raštas apie Klausimą Valgytos.
su vandeniu pabaigus virti. Bet daugumas Paskutiniai jo$ spinduliai mitrio smegenyse 'visokios abejoti, kadangi randas žada mušti, o vienas oficieras ir
Su raštininko leidimu verte
šviežių daržovių galima valgyti žalias, ypač dar kartą paaukaus bonę ka- mintys ir-pajautimai, yra darbininkams daug mažiau, šeši kareiviai sužeisti.
J. Laukis.
jei jas susmulkyti, sukramtyti ar sukapoti ir zaniškos katedros, Maskvos tai kankinanti, graužianti nu negu jie turi Vokietijoj,
teisingumo įįmęV( Auksiniai siminimo .pajautimai. Neru
nuo jo valgy bos, kadangi jis kasdien mėgo sudaryti su citrina ir alyva.
Prancūzijoj, Anglijoj (su
| Roberito explio3ojančios
Nežinystė Amerikos žmonių patiekti val saulės spinč^Ual^aplieja ne pi jam, kad jį tol kankins, kol
valgyti smegenis šviežiai užmušto jaučio.
Amerika,
žinoma,
Europa
medegos dirbtuvėse Wittene,
Sieros ir kalkio visai nėra smegeninėje me gius yra tiesiog pasibaisėtina. (Tą patį ga išpasakytu gralpmu kviet- dvasia knnąneapleis, bet jam
nesirokuoja,
kadangi
čia
Westfalijoj (Prūsuose) atsi
lima
pasakyti
ir
apie
lietuvius.
Vert.).
Išdžiagoje, o šitos sudėtinės yra būtinai reika
kuotus laukjUs ų* paskutinį rupi vien tas, kad jį išrėdys
darbininkų
pajiegos
labiau
tikro,
milijonai
žmonių
serga
nuo
valgymo
ir
tiko
expliozija, kuriuos, kaip
lingos padarymui raudonų kraujo korpuskėkartą šiame vasaros vakare
lių, su kuriais chemiškai jungiasi nervus dirstelėjimas į dienraščius bei žurnalus, per skverbiasi per geležimis už ir išrėdę, ras ant jo nuogo išnaudojamos negu kur nors sako, apie šimtas darbinin
malšinantis degis. Napoleonas teipgi turėjo tikrins mus, jog pusė mažiausiai Amerikos
kūno raštus. Jį kankina la Europoj. Rd.). Dabar Sto kų likosi užmuštų ir tiek jau
niežulį. Klaidingas gydymas šitos ligos pa žmonių yra sergančiais vienokia ar kitokia kaltus langus teismo rūmo. biausiai mintis, kad Šitie raš lypino ministerija apgarsino sužeistų.
s
gimdė skilvio vėžį. Nuomarinis priepuolis liga, nes kitaip skaitlingi dirbėjai patentuo Paskutiniame kambaryje ši tai šimtus laisvės kovotojų į pardavinyčių pagelbininkams
galiaus buvo priežasčia jo galutinio puoli tų vaistų negalėtų leisti milijonus dolerių to teismo rūmo, pribudavotomo, kuomet* vėžio liga užbaigė jo dramatišką apgarsinimams kas metas dėl iškrovjmo savo je viduramžio (Stiliuje dalyj, budelių rankas išduos. Ir darbo laiką 10 vai., o rando
| Japonijos pakrantėse, jū
buitą ant visados. Jis mirė tik 51 metų am netikusių slaptyvaisčių ant neišmaningos vi traukiasi tuom tarpu dar by štai, sykiu, bemąstant jam, biuruose, restauranuose po rių vilnys išmėtė ant kranto
bedirbant jo smegenims di 15 vai. ant dienos. Ar siū užsilikusią nuo karės laiko
žiaus, galutinai sunykęs kūniškai ir proti suomenės, kuri vis dar tiek neišmano, jog ti
škai, prasergėjiman visiems tiems, kurie sa ki, kad sveikatą galima nusipirkti aptiekto la apkaltinto sąnario revoliu- džiausią darbą, ateina jam lomoms rando malonėms paminą, kuri ekspliodavo. Eks*
cijoninio Surivjenyjimo, laik galvon drąsi minįis.
vo atkaklirflne vijime turtų ir garbės aplei je.
siganėdįs Maskolijos darbi pliozijos 10 ypatų likosi už
rodininko Dimitrijaus Kossa- Greitai pašoksta jis atgal ninkai, reikia labai abejoti:
džia tyrinėjimų ir pastebėjimą gamtos neper
Saraša.
maldaujamų tiesų.
kovo. Yra įai „byla”, ku prie sienos, atsilošia ir ištrau jeigu jie priimtų rando ma muštų, o 25 tapo sunkiai su
žeistos.
Žmogaus kūnas apie 160 svarų susideda apie iš 90 svarų rioje nemaloniai ir bailiai by
Mėsa yra teipgi garbinama • daugelio
kia
iš
po
kelnių
diržo
mažą,
lones,
parodytų,
kad
jie
savo
degio,
45
sv.
angledario,
15
sv.
vandendario,
If
sv.
azoto,
3|
kaipo stiprumą duodantis maistas dėl jos at- kalkio, 1] sv. fosforo, lį sv. chlioro, 3] uncijų fluoro, 8 unc. la formos prisilaikoma.
našiai didelės apšties proteino, dėkad-ro von kalio, 2| unc. natro, 2 unc. magnio, 1| nnC. geležies, 1 unc. Laike nuo laiko girdėt iš delno didumo paplokščią bu- luomos reikalų nesupranta.
| Kronštadte karės lauko
lėlį, kuriame matyt gelsvas
Liebigo klaidingoms teorijoms, kurias jis titnagio, j unc. mangano. ’
teismas pasmerkė 683 juri
kastinkur, už storų sienų, skystimasi „Nitroglycerina!”
vėliaus pats atšaukė. Jis iš pirmo tikėjo,
| Stolypin išleido padavaPeleninės sudėtinės augalų yra ftbelnal jungiamos prie
ninkus ant ilgesnio ir trum
skaudus,
perimantis
balsas.
jog nuoproteiniai yra didžiausia versme tau- degio kaipo deginės ar rūgštys; fl i u oras ir manganas yra ran
dyjimą, jog visi politiškiejie
Sušunka Dimitryj.
pesnio
kalėjimo arba į patai
Nejutomis
pažiūri
visi
į
dama
tik-mažai
ir
todėl
jokių
skaitlinių
nėra
paduota
šitose
meniškos pajiegos ir apšties azotinių dalykų
Ant valandėlės viskas ap prasižengėliai turi būt per symo batalijomis; 1717 juri
reikalaujamų kasdien žmogui abelnai ir sanrašose; angliadaris pereina pavidale angledarinės rūgšties viršų: mat kiekvienas žino,
duoti paprastiems sudams, o
lygšiol yra dar vis skaitoma iki keturių, į orą ir tuomi patim jis nesiranda pelenyse.
kad viršuj žmonės kvočiami, tyksta kambaryje, o tuom ne kariškiems. Prieš rinki ninkų išteisino. Jie buvo ap
tarpu girdėt aiškus gaudi
penkių uncijų. Vienas pirmai viausių fizio
kaltinti už dalyvavimą mai.
Proteino y r* gene 1 svare nepolirnotų ryilą, arba 10 t. y. kad ten viršui be pajiemas vakarinių varpų arčiau mus durnos atstovi; gerinusi štuose.
logų musų laiko, profesorius Voit, Muniche unc. viso
grūdo kviečių miltuose, ar 7 unc. gvildentų valaki gų vyrai, moterys ir vaikai
mat Stolypin, o po rinkimų,
išrado vienok per nuoseklius tyrinėjimus, škų riešutų, ar 5 unc. migdolų, ar Į sv. lęšių kasdieniniam
sios bažnyčios.
vedamus daugelį metų, jog net prie uoliau reikalavimui net uoliausio fiziško ar protiško darbininko: ba nekaltai kankinami caro bu Kareiviai atsitraukė atgal. vėl, be abejonės, pradės dar| Kaip praneša laikraščiai,
sio darbo kūnas nesuvartoja daugiau prote to visi tie augaliniai maistai turi didelį daugį organiškų ar delių ir padaromi paliegėliais Visi, išsigandę, žiuri į Dimit- buotiesš kariški sūdai. Bet,
ino kaip kad prie patefkos; jog šiluma ir maitingų druskų, kurių nėra misoje, kuomet mėsa turi kito ant viso amžiaus.
Lenkijoj
socijalistai persisky
netikumus, jog ji visuomet yra užteršta išmetamais daly
rį ir į mažą butelėlį. Ozno- turbut, žmonės šiuom kartu,
energija kuone išimtinai yra padaroma degi kius
Jeigu
butų
rūmo
langai
at

rė į dvi viena kitai priešingi
bišin pabalo kaipi baltinta tiek sykių ant rando pažadė
mu vandenėtųjų angledarių ir riebumų ir kais gyvuliškos gyvybės.
viri, tai įeitų iš lauko bent
jimų apsirikę, ant jo ne rems dali: viena dalis, prie kurios
jog abelnai žmogus gerai gali išeiti apie sui
Antras dalykas liekasi paminėti Čion, grynas oras, kvietkų kvapas; siena.
priguli daugiau sąnarių, už
viena uncija proteino kasdien. Visi pirmai - kurio negalima gana įsvarbinti. Minerališki
„Nitroglycerina”— mekčio- savo ateities ir būvio? Juk
vienok
dabar
čia
visas
oras
savo
pareigą laiko kovoti to
viai gydytojai pripažysta, jog daugelis ligų gaivalai gali būti supanašinami musų kūno
randas, šiądien žmonėms duo
ja jis.
kaipi
kraujo
kvapu
užnuo

liau su randu, mažesnėj! gi
paeina nuo perdidelio daugio proteino ir ne- tik organizuotaųie pavidale, kokiame jie
Dimitryj, piktai juogdama- tus pažadėjimus jau ne kartą dalis pristojo prie ramiųjų
užtektino aprūpinimo reikalingais minerali- randasi visuose gamtiškuose maistuose, ku dytas.
laužė! Jis nepripažysta nė
škais gaivalais.
riuose jie chemiškai rišasi su kitomis maitin* Pirmsėdis Oznobišin glos si, palenkia galvą „Kaip Ta- jokių tiesų, kokios jį kame socijalistų (kas gi yra tie raŽemiaus męs paduodame dvi sanrašas gomis sudėtinėmis augalams beaugant. Mi to palengvėle barzdą ir žiuri mistos, be abejonės, žinote,
miejie, laikraščiai ne paai
apimančias daugį analyzų, kurios labai yra nerališki vandenys ir priemoniški sutaisy- pasalomis, neištikimomis aki nitroglycerina, sutrenkta, pa nors galėtų jo mieriuose stab škina).
pamokinančiomis, ypatingai sulyg minera mai, kaip ekstraktai, savinamos gyduolės ir
gimdo baisią explioziją. Ši dyti.
mis
ant
apkaįtiptądo.
Jo
ma

liškų sudėtinių įvairių maistinių produktų. tt., turinti šituos gaivalus kaipo tolygius
to skystimėlio pilnai pakaks
Žmogaus ir karvės pienas suteikia mums ar- principus jų beorganiškame stovyje, yra be žiukių, pagiežos pilnų akių,
| Švedija ir Norvegija no
Kazaniaus gubernijoj,
/■ciansią nuošimtį reikalingų minerališkų su- vertės musų maitybai; priešingai jie silpni beveik nemanyti veido riebu visą Šitą namą ir žmonis į že ri užimti gulinčią ant Šiauri kaime! Viterov sukilo kaimie
mių krūvą paversti.
ttnėtiniu musų maistui, nors reikalavimai tik na ir stabdo gyvaštinę veikmę musų organi me.
,h
niu Ledinių jūrių salų Spitz- čiai.
Kaimiečiai išnaikino
Jarą gimusio yra šiek-tiek kitoniškesniais nuo zmo.
Dimitryj gossąkov išsitie Vėl viskas nutyla. Nė gau bergen. Jau seniau Švedija valsčiaus javų krautuves. Pa
I^Edkalavimų suaugėlio, reikalaujančio atnadimo varpų jau nebegirdėti.
Perdidelis vartojimas stalinės druskos
didesnio gavimo natro, chlioro, sieros, (beorganiško chloruotojo natro), kuris ran sia ir atviromis akimis žiuri Visi žiuri išsigandę ant ma norėjo tą Falą užimti, bet tą šaukti policistai pradėjo šau
fIšalkio ir geležies, kadangi gyvumo procesai ka rankon visuomet eina su vartojimu mėsi į savo korikus, vadinančius žos bonkutės ir mato kaip syk pasipriešino Maskolija, dyti į žmonių pulkus ir daug
save jo teisėjais. jAnt jo vei
^■na daug energiškiau.
dabar gi, dėl revoliucijos na- jų sužeidė. Matyt kaimie
škų valgių, negali būti j»erdaug nupeiktas.
Mėsa turi šituos gaivalus tik labai mažo- Natro ir chlioro raudasi pakaktinai gamti do ir kaklo matyt didelis ran Dimitrijaus ranka dreba — mieje,gal ji nenorės vaidintiesi čiams trūksta dorų ir suma
w 4 apštyse. Mušant gyvulius ir tiekiant škuose maistuose, ypatingai vaisiuose ir dar das, šitą randą,.matomai, pa dreba —.
su kaimynais,bet dabar prie nių vadovų.
■ ^tios maistui, jų kraujas ir kaulai yra nnme- žovėse teip, kad męs visiškai galime atmesti gimdė smarkųa^uagaikos kir Viskas tas darosi viename šinasi Švedijai Norvegija.
■ tami, ir su jais žūva musų maitybai didesnė beorganiškąją druską, kurios fiziologiškos tis. Jo rankos sutinusios, pa akimirksnyj.
| Maskvos universiteto stu
■ ylalis minerališkų sudėtinių kūno. Raume- savybės yra visai kitoniškos negu savybės mėlynavusios ir apdengtos su Pasidaro vieta tuščia.
| Varšavoj, netoli general dentai į savo komitetą išrin]
I miniuose audiniuose, kurie yra abelnai var- chlioruotojo natro esančio kraujije. Nuo
Dimitryj, lyg pasiutęs, nu
i tojama kaipo maistas, tik kalis ir fosforas monė, kad druska yra reikalinga pagelbėji krekėjusiu, išsiveržusiu iš bėga trepais žemyn ir aplei gubernatoriaus rūmo, namų ko: 12 socijalistų, 8demokra
kelnoresė rado dvi revoliuci- tas, 7 revoliucijonierius, 2
vyrauja, kitų paminėtų augščiau gaivalų mui gromuliojimo ir užlaikymui sveikatos pramuštų žaizdų, krauju.
jiems trūksta. Idant apturėti pilną vertę negali spirtis akyvaizdoje mokslišką ištyri Oznobišin, būdamas ■* kuo- džia teismo rūmą per užpaka jonierių spaust u vi ir ginklų
sąnariu darbininkų partijos
"■mėsinių maistų, mums reiktų atsistoti ant to mų. Išmėginimai parodė, kad stalinė dru geriausiame upe ir viskuom lines duris.
krautuves. Gyventojams tų ir vieną neprigulmingą lenką.
■paties laipsnio, ką ir draskanti žvėrys ir ry- ska kenkia susigėrimui piensyvių į gleivėtą pakakintas, ramiai atsilošia Perbėgęs per tiltą, atsikve namų pasisekė pabėgti, po
Ei visą gyvą gyvulį su gyslomis, kaulais, žar sias plėves (gromulas ir plaukindžius) pilvo
kedėje ir da kartą peržvelgia pia, begalinis įtempimas nėr licija nieko ne suėmė, kadan
nomis ir krauju.
ir žarnų; kad ji turi labai erzinančią veikmę teismo sąnarius, kurie, pama vų atsileidžia ir, žinodamas, gi žmonės, persergėti, pirm
Prancūzijoj, moteriške
■
Nuomonė, kad mėsoje yra tūlos maitin- ant audinių; kad ji yra labai troškinanti, iš
jog
yra
apsaugotoj
nuo
bude

Allemagne,
ant Italijonų
r-"gos sudėtinės, kurių nėra augmeniškuose traukdama iš kraujo ir kraujarasės reikalin tę jo žvilgius, sukruta iš bai lių vietoj, pailsęs, sėdo ant laiko prasišalino.
Boulevardo šovė keturis kar
I ^maistuose, yra visiškai klaidinga. Iš kitos gą šlapumą, idant jį išvaryti per inkstus; kad mės.
/
• | Waršavoj atsibuvo susi tus į buvusį Prancucijos iždo
[ tamsės, męs randame augaliniuose maistuose, ji nereikalingai padidina tirpimą baltymo ir „Taigi Dimitryj Kossakov, akmens.
■kaip ve: vaisiai, riešutai ir daržovės jų be- tokiu budu prašalina medžiagas į šlapumą prisipažystate, jog esate sąna Tuom tarpų išsprūsta jam važiavimas Lenkijos, Lietu ministerį Merlou ir pašovė jį
' įgalinėję įvairybėje būtinumus musų kūno, (baltymšlapis). Yra aiškiai matoma, jog riu revoliucijinio Susivieny- iš rankų bonkelė ir — susiku vos, Mažrusijos ir Podoliaus ne pavojingai. Šovėja likosi
v jypatingai organiškas druskas, toli geresnėse vieuvalinis vartojimas druskos su laiku su
lia.
gubernijų dvarponių; susirin suareštuota.
[irietaisose ir daug grynesniame pavidale ne- gadina inkstus (įvykdo uždegimą inkstų); jimo?”
Su
išgąsties
Skausmu
grie

kime dalyvavo 400 dvarpo
Igu mėsiniuose maistuose. Sale to, mėsai teippat ji padaro uždegtinius tinimus gro- ,,Teipnbia
jis
už
bonkelės,
vienok
nių. Dvarponiai nutarė prie- | Theodozioj, ant Krimo,
atrūksta kiltų, nepasveriamų, gaivingų prin- mulų — skrofuliškumai abelnai pastebiami ,,Tamista prisip&žysti, jog
Icipų produktų dirvos, kurie sirpsta tiesiog pas vaikus žmonių mėgstančių druską; odos žinojai apie pasikėsinimą ant jau pervėlu. Bonkelė guli šintiesi demokratų progra koksai vyriškis metė bombą į
■ant gaivinančių spindulių saulės. Mėsa, ligos (išbėrimas, škorbutas) yra paprastai jo Mylistos gubernatoriaus susidaužiusi šalia akmens ir mų! išrišimo agrariško klau jenerolą Danylovą, bet ji jeFkad ir geriausia, yra vienpusiu ir perdaug pas druskos valgytojus.
iš jos bėga paskutinis alieji symo minėtuose Maskolijos nerolo neužgavo. Metęs bom
gyvasties?”
Įbrangum valgymo dalyku, neužtenkančiu
Galiaus, bet nemažinus, buvimas dru Apie išpildymą myrio nu nis skystimas ir sutepa jo apskričiuosė.
bą likosi suareštuotas.
[ padarymui sveiko kraujo.
skos visuose sutaisytuose gyvuliniuose mai sprendimo” — pataiso apkal rankas: ynu tai — glycerina,
1
Didelė apštis natro, kalkio, geležies, sie stuose, ypatingai svieste, sūryje, taukuose,
| Mieste Wladimire - susigryna, paprasta glycerina; ta
| Išpanija Kadikse surin
roj ir magnio yra vaisiuose, kuomet jiems dėždotoje ir rūkytoje mėsoje, džiovintoje žu- tintasis.
buntavojo
politiškiejie kali
Statinio
v,
pirmsėdžio
papati,
kurią
laikrodininkai
te

trūksta šiek-tiek chlioro, kuris daugiausiai vyj, pagimdo nereikalingą troškulį, kadangi
niai ir 35 pasisekė pasiliuo- ko 4000 kareivių, kuriuos pa
yra daržovėse.
audiniai kūno yra vienval nualinami ant di gelbininkas, piktai pašokėta pimui laikrrodžio vartoja.
sirengusi siųsti į Morokko,jei
Švieži riešutai ir daržovės yra todėl bū delės dalies vandens dėl troškinančios veik iš vietos, o eergintiejie apkai Dimitryj šypsosi: gerai pri suoti. Jie apvaldė kalėjimo gu tas pasirodytų reikalingu.
tinais musų kunui; jie visuomet turi pada mės mineralo. Pasidauginantis eikvojimas tintąjį kareiviai skubinasi taikius šitą skystimėlį, jis tarnus, juos nuginklavo, su.
ryti didesnę dalį musų valgio. Didelė ap svaiginančių gėrymų iš didelės dalies turi prie jo.
tiek pat vertas kaip ir antra raišiojo urėdnlnkus, tame ir
štis kalio vaisiuose ir daržovėse yra išaiški bntl prįskaitomas šitam dalykui; vartojimas Vienok Oznobišin juos su sis. Šiądien išgelbėjo jis šim kalinio perdėtinį, paėmė vi | 27 d. lapkričio iš Varšanama tuomi, kad ji. yra pamatu reikalin alkoholio ir mėsiškų valgių abelnai eina ran
tas geriausių laisvės kovoto sus rastus pinigus ir ginklus vos į šiaurinės Maskolijos gu
goms, autiseptiškoms vaisių rūgštims ir šita ka rankon. Paveizdan, vokiečiai, kurie var laikė.
bernijas išsiuntė 229 politiš
me sąmyšyje gaivalas turi visai kitokį po toja daug druskos, praleidžia aut alaus visą „Tik ramiai! Šitokiu budu jų, kurie da turi kovoti, kol ir persirėdę, prasišalino.
kuosius kalinius.
būdį negu kituose maistuose.* Riešutai, ank karės atlyginimą ~ vieną bilijoną dolerių, suklaidiname juos ir parodo visi pančiai nelaisvės uesu|
Zueriche,
Šveicarijoj
60
ščiai ir grudai, turinti daugelį proteino,-su- užmokėtą prancūzų, su dvejais metais! Ame me jiems neapykantą jų”.
truks!
' teikia ypatingai magnį, gaivalą duodantį rikiečiai matyt seka šitą paveldą, kadangi Palengva, lyginai koks be Kada Dimitryj pažiūri į vir metų darbininkas, susipykęs | Specijališka Prancūzijos
musų kaulams tūlą lankstumą, padaro juos pagalvinis suvartojimas salyklinių gėrymų simeldžiantis jpopaf, užklau šų, sveikina jį maloni šviesa su savo pačia, apliejo ją su parlamento komisija, 8 bal
ne teip trapiais. Riešutai vidutiniškai turi Suvienytose Valstijose, nežiūrint į drau
benzinu ir uždegė. Nelaimin sais prieš 2, užgyrė suvisu
50 nuoš. riebumų ir yra maitingiausiais pro džiančius įstatymus,pasitrigubino bėgyje tri sia jis: „O ąr yra suokalbi pirmutinių žvaigždžių. ,
ga
moteriškė išbėgo dar ant panaikinti P Anemijoj mir
Vertė J. lig.
jų dešimtų metų. Atnaša valgytos prie ninkai?”
duktais gamtos.
gatvės,
kur puolė ant žemės ties bausmę.
Dimitryj tyli.
ą
Grudai ir ankščiai, neturi perdaug natro blaivybes yra todėl verta uoliausios ir akyir numirė. Vyrą suareštavo.
ir kalkio ir todėl reikia juos visuomet val liusios atidžios. Gėrymo blogas iš dideles Antrą kartą pa.š^ksta Sta
dalies
yra
išeiga
musų
netikusių
vala/Mškų
tinio v ir rėkįa gergždžiančiu^
| Maskvoj policija padare
gyti drauge su vaisiais ar daržovėmis. Ypa
tingą atidžią reikia dėti ant to, kad grūduo ir hygiėniškų papročių. Žmonės nefeikalau- balau: „Ar negirdi, tu šunie?”
| Angliškoj Australijos kratą žemiečių
ruimuose
se minerališkiejie dalykai randasi ypač vir ja teip daug draudžiančių įstatymų, kaip Dimitryj tyli. “Vien jo pa
kolionijoj
Viktorija
vėl
bu

ir
kelnoršse
rado
8
kareivi
| 20 d. lapkričio, netoli
šutiniuose sluogsniuose branduolio, kurie pamokinimo priderančiai užsilaikyti, ką slaptingai žiygnčigs akys kaivo
balsavimai
apie
sulygini

škus
karabinus
ir
daug
amu- f
Imidse,
SalonvKos apskri
vienok šiolaikiniais malimo budais yra nu gero atneša visos prakalbos, kiiyggg, paveik
T
mą
moterų
tiesų
su
vyrų
tie

nicijos. J
n,
ty j, Turkijoj, buvo smarkus
metami.
Paveizdan, vietoje vartoti visą slai, rašinėjimai prieš alkoholį, j ši žmonės b* u* Jikviečio grūdą miltams, tik vidutinės dalys nepermaino savo neišmintingo burto valgy Kada Oznobišin^ palengvė mušis bulgarų si grekonėms, somis renkant kolionijos urė| Pietiniuose Chinuose, yyra vartojamos,*iš kurių, žinoma, gauname mo, kuris tolydžio gimdo norą d i Įgalų ir le klausymą atkartoja, lygi kuriame 25 vyrai likosi už dninkusir žmonių atstovus.
'baltą produktą, kadangi jie turi daugiausiai migdalų?
nai kokią ant atminties iš mušti. Pasiskubinusi ant Antru kartu reikalavimas pač Kantono apskrityj, chi- i
Keletą žodžių reikia teipgi pasakyti moktą maldelę,atsako jam
skorbylo; tas pats darkymas yra belupant ir
mūšio lauko turkiška kariu- moterims lygių tiesų likosi niečiai vėl pradėjo užpuldi- *
apie
kiaušinius ir pieną, kurie tankiai siūlo
bepoli ruojant ryžius dėl neišmintingo noro
Dėti ant krikščioniškų misijų.
apkaltintasis: „Aš nieko ne mėnė besimušančius viena atmestas.
priduoti grudui geresnę išžiūrą. Visi šitie mi yra į vietą mėsos. Kiaušiniai turi didelį
jus
galite
mane
pasakosiu,
kius išvaikė. Pulkas gink
* malimo budai padaro gaištį organiškų dru apštį natro, bet kalkis daugiausiai yra luk
skų apie nuo 50 iki 75 nuoš., atimant šitiems šte,, kuomet magnis yra randamas tik labai nukankinti. Aš nieko nepa luotų bulgarų įsiveržė į Ser | „Tikrų maskolių lyga” | Varšavoj, ant Pivnos ga
taigi Maskolijos reakcijo- tvės, vienuose namuose užtiko
brangintiniems produktams žemės jų geriau mažai. Kiaušinius galim* valgyti tik po ne sakysiu!”
biją ir išplėšė turtus dviejų
daug
ir
tai
drauge
su
vaisiais
ar
žaliomis
nieriai,
atsišaukė prie caro bombų dirbtuvę.
sias dalis.
patraukia pe- kaimų gyventojų, užmušė 14
____
daržovėmis, kadangi tos suteikia teipgi rei čiaia Mat jis
nelaikė šitą ypatų, daugiausiai moterį] ir su reikalavimu, kad jis išvy
Todėl valgymas jautienos, pikllavotos kalingus Rietimus, kurių nėra produktuose
tų sugrįžusį I Maskoliją Vit- | Pasitraukė nuo vietos vb
mažą
žmogelį
kietsprandžiu
duonos, bulvių, paštetų, kavos, kuris teip
vaikų.
sa Ispanijos ministerija*
(Poliaus bus.)
ir neišmintingu.
yra įprastas pas Amerikos tmones, yra visai
Otto Carquė
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Pajieszkau savo" pusbrolio,' Ąntano
ReikaltDffaanerM lietuvy* barzda 475
Aukautojų žiuial.
gromuliojimo organų ir aš iŠ- eidčjna, pats peraijti^rinsite, RadsviqzlaQ^
K«j&>gub . Raseinių pa
utys. Darbo tat visados Ir mokeitU 507 Gamtos istorija,'
kaip fąi tais tinklais jus ap* viėto. Ta u ragei "volosties ' ir ’ parapi j os. gera. Atsiszaukti adresu :
visiems
' Pranešu
■*"
" ■ - - - -VTdarbi
»»_ ' ’ _pi' n- leidau^dikta sum^ pinigų ant
Atvažiavo jOįd mcMna ir meilytume ji
rodo priežasti*. dėlei kuriu moterteke tapo
J. Jankauskl*
mesne u* vyrilki ir paduoda rodykle* aut ta*
kam s, aukavusiems $57.95 visokių vaistų, vienok be jo vinios.
pamatyti. o Jis g|**s ar kas kita* teik 4559 8o. H^rmitage Avė.
pakėlimo............................................ . ........
Chicago, D).
mal
išaiškina
gamtos
istorija,
ypač
tuo*
da

.Kam
lyst
į
kilpas;
ne
no

kio
rezultato.
Niekas
negel

056
Anko* Kares Dievui. Para** Jonas Gra«y»
sis duoti iloia adresu:
mano rankraščio pirmai broChieago, IIL, 190*. pu*L 40- Si knyrele aaRei Indauja sofų apmuszinetoju
Jphn
Meklsuckas
rėk
kito,
savo
neapleisk,
tai
raėo
kokios kad* kares buv*į kas buvoja
bėjo
jai,
vien
tik
Trinerio
šiurėliai „Agitatoriaus” at
(Ooach upholstara). Atsiszaukti adresu : 5OH Gamtoa pajiegoa ir kaip ii iu naudotia. Pa
prležasčia, kiek ta* kattavo, kiek Urte* žmo
gal Bttnera tutaiae bteraut, Chicago, III. 1804
1821 Wood*t.
Philadelphia, Pa.
nėms
padare te daro, te kas į ja* žtnoolja Sto
geriause:
kitaip
darant
pats
Hafner
F
urbi
tore
Oo.
- paal. 238. Svarbioe mokaliikot verte* knyga,
spausdinimui. Atspaudimas Amerikoniškasis ‘ Eliksyras
ma .. . .......................................................... !«♦
au daugybe paveikslu VTiirui - inerlju ir
Pajieszkau savojfusbroliu Jono ir Jur 3620 Dearborn st.
Chicago,
Iii.
910
Kaip
Ma kolija persekioja Utaova. P Ą
kitokiu
prietaiao
tai
Unaudojimo
gamtos**
L'»ppresei<»t. russeen Lltfauanje. supte** kn.
lešavo |53.95. Krasa išsiun Karčiojo Vyno. Ji suvartojo turėsi nuotrotą. . Jeigu ką gio Lukszlnj. iss Baryžlaus, Ssbocziaua
pajiagu.. .......................... .................
V. Dėmbakl*. Chicago. IU., 1900. pu*L 15. lOc
Reikalingas
geras
ir
teisingas
vyras
Blfl
H
kur
atsirado
muan
namipnl
gyvuliai
ir
caro Aleksandro II. Pantie go
tinėjimo aukavusiems $3.43, vos tiktai tris butelius, bet gero nori turėt, tai.reikia už parapijos, ¥41k merge* pavieto, Kauno nž agente parnavinesi alų Toeetti bra- augiaamiaUgmenysTPaiml LuukevKiu strtaiaS 971na*ūžmulima*
Gražy*. Išleido Su*iv. Liet. Laisv. ChiSzernas. Chicago, III. 1901, paaL 71. Supaveikgubernijos.). > Pirm:2 metu gyveno Phimokėt,
teisingus
ir
gerus
cago,
DL.
1903.
pusi. 38. Knygute aprašo ki
dabar
sakosi
jaučiantiesi
kaivaro. A ttiszauk ti in ofisą :
liko ^7 centai. Vienok ran
limo ir lankstymosi tevoliucijteko judėjimo
ladelphlJojsuPs. a Jie palva ar kas kitas
525 Katagyveaa augmenys! Chicago. IU , 1801.
40
t
h
&
But'sr
st.
Chicago,
III.
Rosijoj.
kova
sa
carizmą te. kaipo pasekme
daigtus
nieks
nemėtys
jums
pusi. 1*. Su paveikslai*. A prato vvalriua bukraščio lieka tokio pat didu pi nauja moteris. Daugu
teiksis duoti žinia adresu;
tos kovos, užmušima minėtojo caro... 15«
ui lemia augalus, ju sudėjimą, atmainas sty
ir
savo
kaštais
ne
prlsiuntiP.
Rapszys
ri ir plčtojlmasi nuo thenktausiu augalėliu Iki 1515 Naujas Pilna* Orakulas arba knyga bur
mo brošiūrėlėms kokioms ke mas kenčiančių galėtų šutauto, monu ir visokiu paslapčių, ir praktiška C.
dkUlauslu ir tobuliausiu......... o....8flc
Box 28
Avs, Ohio.
C. St. Germain Delnažinystė, su paveikslėliai*
nės.
pinti
pinigus
ir
apsisaugoti
Nematomi peielal ir draugai amoniu, pa
turioms ar daugiaus; jeigu
Surinko ir iėguld* te svetimu kalbu J. Laukis,
gal
BittnerisutaisSHsernaa.
Chicego.
III
1806
Pajiesskau Emilijos Mantkaiozios, 0FF1CIAL PUBL1CAT10N
Chieago. DL, 1904, pusi. 412. Knygos formato*
paal. 113. Su paveikslai*. Apraiyinaa visokiu
8x9 colius, aat viršaus apdaru koUornetas pa*
tik butų pinigų, galimą bu nuo kančių, jeigu laike pra Jeigu apie sveikatą einasi, Panevėžio pav., Vabalninku parap., Na>
veislių bakterijų, mikrobu. baciUiu ir kitu
veikslas burtininko ruimą Yra tai didžiau
smulkiausiu gyvuniliu. gimdančiu svarbiau
sia te praktiškiausia knyga monu, burta irdelsias Ilgas terp Amoniu, kaip tai: mare, chole
tų tuojaus atspaudint ir ki dės vartoti Trinerio Ameri tai rodą ir pagelbągali surast tjsskiu sodžiaus, Kauno gub. Girdėjau, BANKERS SURETY COMPANY
nažinystės mokslo.......................... *3 OO
ra, raupus dlfterija. siSlia yra geriau žinomas
kad
pereita
pavasari
pribuvo
in
AmerlDr.
Collins
Medical
Institu

Apdaryta............................ . .................... *3-50
neng prancuzligS. ir tt,.................
.30o 1135 Hygtena. Daktarilka knyga arba moks
of Cleveland I* tfu State of Ohio, on tfio 31st
tas knygutes socijalizino agi- koniškąjį Eliksyrą Karčiojo
ir apsistojo Broeklyne. Toriu labai
553 PaPjlmas organiiko svieto. Pacai Blttneri
of December, 1906. mede to the In
lo* apie užlaikymo sveikatos, te kurios gali b*
su ta 1*4 Szernas. Cbieago, IU.. 1806. pusi. 1ZT.
tat y viekai propagandai. Aš Vyno. Vaistas užgydis už te; rods nors vaistų dovanai svarbu reikale. Jis pat* ar ka* kitai ' lysurance
pagelbos daktaro ifcigydjti nuo daugybės li
Superintendent of the State
----------- —
- --re
——reae
gų. Chicago, IIL, 1897. pust 132. Szita kuyge
•f Illinois, purzuant te law.
adresu:
vuuu nuo senu seniauSlu laika pagal moks
te privalo rastis kiekvienuose uamuose, ne»
manau, kad draugai neapsi degtas plėves skilvio .sudrutys neduoda, bet nusipirkęs bus teiksisduotl žinia
lintus tetyriuėitaiu* susekta* požcmhiiuo*e
ka* ja *n atida perskaito, palaikis apsisaugo
Jone* Szukls
slnogsniuoee. Knyga didelė* moksltekos ver
ti nuo tnkstančiu ilgu, užlaikytičleiybėje svei
.>
Capital.
etos platinę socijalistiškąją skilvį, idant tas galėtų pri kuom pasinaudot.
žte--------------------35c
1701 N. lOth st.
St. Louis, Mo. Ataouat of Capital Stock pald up ta cash
kata, pailginti savo amži te užauginti sveikais
560
Senu
Gadynių
Itnyke
Sutvėrimai.
Pagal
te tvirtai* savo vaikeliu*..;................ 35c
Teippat
šiuomi
pranešame,
derančiai atlikti savo užduo
.... (600000.09
idėją.
Hutchinsoua sutaisė 8zernas.Cbleago.IH..1900. 1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pagal OL
Pajieszkau Aleksandro Burbylo, Kau
pusi. 370. Su paveikslais. A prato seniausiu ga
landorfa.
Harvey. Mazaell ir kitas surašė J.
kad
Dr.
Collins.
Med.
Inst.
ir
Inteme.
dynių yvairlus sutvėrimus g> venuslus ant že
do gub., Panevėžio pav., Vabalninku pa
Lauki*. Chicago IU., 1906, pusi. 907. Yra tai
Kiekvienam draugui pa tį; vaistas suteiks organui
mės dar prie* atslradima žmogau. Sziaudton
Premlum* receired durlng t be year 152 486 71
praktilkihusia
knyga teslmokinlmut' angli
rapijos, Sodeliu kaimo. Jis pats, ar kas latorest ud Slvidaad*
u sutvėrimu kuuus žmonės kasdami gilius
ško* kalbos pačiam per save be pagelbos mo.
....
*4.407.68
siunčiau atsakantį skaitlių drūtumą, ir padarys jį svei vėl nauja knyga „Vadovas kitas
Sulinius, kanalus, ar imdami U žemės anglis
kiūtojo. Jo* žodžiai yra surašyti trejopu ba
telksi* duoti žiną adresu ;
Prehts
from
tai*
or
maturily
of
l»d<er
randa žemėje Tulu sutvėrimu atrado Melus
du: kaip rašėsi, kaip tariaši ir ka Tetekta Szl
• sa*ta***r teek valas
....
1 073.82
knygutės „Agitatorius.” Jie ku ir galinčiu priderančiai in sveikatą” netrukus apleis
aessigadlntus kunus, kurie Šiandien yra ISstaK. Ramanauokaa
knyga yra teip gerai»utaisyta kad ii jo* žmo
tyti y vairiuose m u zėJuose irti ju žmonės no
Aasount recelved from all olher sooros* t.800 *B
gus. nors te mažiausio moksio. gali lengvai
spaudą,
tai
yra
trečia
laida
82! Bank st. - ’>k
Waterbury, Cbnn.
kinsi! pažinti, kaip sena yra musu žemė, kiek
malonės tarpe pažįstamų lie atlikti savo užduotį. Vartok
temokti anglitk* kalba........ ^LJ.tto5O
I180.1M7J9
daug milijonu metu reikalavo pakolant miru
Totai lacoms
Apdaryta.............................
81,75
50.000.
Ta
nauja
knyga
sio žvėrie* kūno užaugo eite žemė* keliolikos
Pajiesskau Pranclszkau* Judicko, Be
tuvių darbininkų praplatint vaistą nuo visų nesveikumų
1326
Žodyno* hetuvilkai-angUSko* kalbos (da.
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
Exp«n<lltures*
lis I). Sutaisė A. Lalis, Chicago. Iii.. 1902.
nedikto
Blnkevycsiaus,
Martyno
Ozepmė*
sluogsniu,
kuriuose
tu
sutvėrimu
kunti*
lli.Ttl.n
Los*** pato durias t h* year
Pusi. 383 Czia rasi visokiu* lietuviškus žo
eulyg savo išmanymo. Aš skilvio ir žarnų. Gaunamas yra dydžio suviršum 200 di kauskio su jo žmona Ona Tamutike, Iavesti<aUoa
randa, mosklinčlal apskaitė kaln šen a yra mu
džiu* Išguldytas angliškai. Kiekvienas žodis
and adj*suaent of
su žeme ir kaip seniai atsirado ant jo* žmodelių
puslapių
ir
kuris
atsiųs
paženklinta* kareivom* literom* prie kokio
aptiekose
arba
pas
patį
fab

etate*
...... ....................................... 41.00
teipgi siunčiu kiekvienam,
Prancisskaus Radzlavycziaus, Suvaiką
skyriaus gramatikos ji* priguli. Knygos for
Apdaryta .....................................
,.(1 25
CouKissioo or broksrase
matas 6x9 coliu*. Kieti mėlyno audimo ap10c
stampoms
už
prisiuntigub..
ilga
laika
gyveno
Kauno
gub.,
Ra

567 Spėka ir Nedegs, principai prigimtinio su
jeigu tik antrašą turiu, Aš rikantą. Juozapą Trinerį,
darai, sidabrinės literos snt nugaros 82,00
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu
pav, Paszaltuną kaimo. Antru
Žodynas Itetavtekai-angliiko* ir anglį
mo kaštus, kožnas apturės seinių
ant anų paremtu. Visiems suprastinai paraėė 1327
Raut*
pold
Sarta*
th*j**»
....
4.236.86
tkal-lietavteko* kalbu [abi daly* — I te H. t.
manau,
kad
kelsis ŠO 799 So. Ashland avė.,
kartu iszvsžiayo su savo moterie Ameri
prof. Dras L. Bu*chner, pagal XIX vokiika
y.. Nr. 1326 te Nr. 1£>] vienoje knvgoje Yra
Ali
othsr
tas**,
Itoanaa*
and
Insurance
laida
au
mažais
pridėčkais
U
senesniu
laidu
tą labai naudingą daktarišką kon. Jie pžt* ar kas kitas, teiksi* duoti d« parmeni fen*
Chicago.
tai reikalingiausia knyga —---- ------- z
cijalizmas. Aš noriu apsiW«»d« Dr*» J- Sailupaa. Chicago
pažinti angiiškf kalbų. Fa
'ortnatas ir apdarai
III., 190J, pusi. 3to su paveikslu ir biografia
Anount ofall otber ezpnadituru*
žinia adresu :
............................
8&<M>
knygą,
adresuojant:
Dr.E.C.
raiallau*. Yra tai mokslas gvildenantis gam
gyveat Philadelphijoj ir mė
tos dalykus, kūrinos žmonis tsdiua Dievo »u- 1823 Žodynas angllškai ltetartekc* kalbos .■
John Bro*ow*ky
Totai eipeadltures
I
IdallS II). HataisS A. Lai i*. Chlca<o. IIL,
Collins
Med.
Institute,
140
jMymu..............
..........................
*1.50
ginsiu susistatyt. Manau,
55 Sudbury str,
Boston, Mase.
1006, pusi ffl6. Čia rasi visus anglišku* žo
Gražiuo**, drūtuose apdaruose.......... *2.00
Izdger AMeta.
Atydi pasarga.
džius teganytus itetuvtekaL Prie klekvteao
75462 09 S6Q Svieto pabaiga. Hrusilko verte Pr.Siūleli*
Mort*a*e loan* on rnal natai*
angliško žodžio kabėse vra pridėta tarmė,
- kad pigiau kaštuos išleidimas Veik per bertainį šimtme W. 34th st. New York, N. Y. Pajieszkau Juozapo ir Vttaro Jnske- Loan*
Ohicsga, Iii., 1802. paal. Si. Kas nori dasižion collateral soeurity
kaip indžiu* angliškai tarti, teipgi kiekvie
noti kada bus svieto pabaiga tegui perskaito
Kauno gub., Raudondvario vai*.,
nas žodta paženklinta* kursyvom* literom* Sį
43611741
U* knygele........ ......T....77....77.10*
tokių brošiūrėlių, nors rei čio, žemiaus parašytas Insti
prie kokio skyriau* (Tamatiko* Ji* prigult
Mlkijos parap, Glnaiczlą kaimo. Jie
78.04*54
Knygos formatas 8x9 colius. Apdarai, nuga
kės dirbti naktimis bei šven tutas, šimtus tūkstančių žmo
ra tt kampai drūtos, gražios morokko skuros.
mė«. Rusiškai parašė Rubokin'a*. Vertė Drupat/s ar kaa kitas, teik*:* duoti žinia RI! ls receivable
Šonai audimo, aat nugaros parašas auk
E*. Ižleklo T M.D., Chicago, 111.. l9Q0.ptul.33.
1 40.16
Othar ledger asset*
tadieniais, atlikus kasdieninį nių pasekmingai išgydė nuo Ant išrandavojimo geras adresa; “i '
so litaroiu*. lapų kraitai marmuruoti *1,00
paveikslėliai., Aprašo visas vandeni
8ttn 231.63
Totai Ledger Asset*
štoras
po
nr.
928
88rd
Street,
1320 Žodynas. Ta* pat* kaip Nr. 13*7. tik pil
KazNorkaitis
darbą.
nai atidaryta* brangia, gražia morokko oda
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens Išželiu*
Non-Ledger Aasets.
visokių ligų, (jeigu nepaseBox 94 • .
Hockanum, Conn.
[čia audimo nėra nė blskto].. ..'87.00
ar sniego lusteliu* ir vėl krinta ant tome*. U
Remk'rtė išleidimą tokių kmingai gydytų, tai egzistuot prie pat lietuviškos bažnyčios. Pajiesskau aavčftevo Filej o Ksvalskio, Internet accraod
....
S 216.87
kurio* buvo pakilę* ir čia sniegas kartai* už 1302 Gyvenimas £v. Tėvo. Popiežiau* Bene
Other
aoa-tedger
asoeta
10
000
00
dengi* člela* kaimų* ir laidoj* savo pusnyse
dikto 1X. valdžiusio apaštališka sostą Ryme
brošiūrėlių, tuomi praplatin- negalėtų), toks tikras gydy Dasižinokite „Lietuvos” re Kauno gub.,
Žmones ir gyvuRoa. paskui tirpdą m* nuo sauihj p*v., Liblszkių Gros* Press * In oourss of collsotlon 44 279 13
nuo 1033 iki 1044 metų. Kas nori patinti'poHs. keičiasi ta vandeni Ir užlieja laukus, terėptežių šventtnybg. tegul perskaito Mt| te^
dakcijoj.
kaimo, 18 metą k<ip Amerikoje. Kiek
žo rara*, upe* Ir upeliu* Ir kavojasi po tome,
sit socijalizmą. Iš tikrųjų mas ir iškėlė to Instituto var
Gros* Asą*t*
8S79 727.72
kur vėl veikia ta pati daria, ka |r ant viėsus
žinau gyvena apie Brooklyn’a ar New
žet* not A.dznltted.
1420
Tikyba ar mokslas! Tyrinėjimai tikėjitemės............................................... t............lOo
reikia apgailėti, kad Ameri
tniški. moksliški ir draugiJiškai politiški. An
York'a. Jie piįtur ka* kita* teiksis Dspreclattou frot txx>k valus of reni
dą užsipelnant garbę ir guotra
laida
su priedu. Chicago, III., 1ML pusL
stock*
....
13
814.81
506
Žemėslstonj*.
PareAėS
M.
teleido
T.M.D.,
es'ate, bond* ai
koj socijalistiškos lietuviškos doną plačioj pa saulėj o ypa
»11........
5O«
duot!žinia adresui
Chicago. III., 19ol. pusi. M. Su paveikslėliai*.
Gros* Premluni. in cours- of eollecUon
Pagal
moksliška
telyrima
aprėžyta
kaip
ir
per
1408 Lietuviška* Sapnininkas, surinkta* i*
i3.E« n
terittan prlor to Oo’. L i*®>
Mike^Faltkus
kiek smilu tvėrėsi žemė, koki* ant jo* pir
literatūros beveik neturime
daugelio
svetimtautižku
sapnininku
ir
surėdy
miausiai radosi gyvybė, kslp ji vystėsi 11 že
tingai visoj Amerikoj, kaipo
3329 So. Aubura Ayre.,
Chicsffo, III. Otber naadmitted asset*
ta* pagal tikra persiškai egi ptiška sapnininką
mesniu veislių ta augltesnes, iru..... lOc
— su 310 paveikslu ir aprašymu planeta bei
pritaikintos prie šios šalies
Totai
Praueszlfnas.
paslapčių, kokias senove* žmonės vartojo ingeriausi daktarai specijalisPajiesskau savo diaugu Kazimiero ir
*6X911.43 607 Ar vyskupas Vaisnčius fVslančauskas) ne
Totai Admltted Asset*
spėjimui ateitas. — Geriausiai išguldo viso .
sanlygų gyvenimo. Argi tai
buvo vilingu lietuvystės! PareM ka. DembPrineštame
visiemr
Chicagoa
lietu

Konstanto
Truosinskų.
Miko
Ir
Juozapo
kiu*
sspnus, Chicago, IIL 1896, pust 206 5Oc
skis, teleido Kusirienijimas Lietuviu Laisva
tai ir Dr. Profesorius Insti
LiAbilities.
maniu Amer., Chicago, IU , IMI, pusi. 37.15c
viams ir draagyatemB, kad Jeigu kurio* Vllczlnskų. Vist “Kauno gub., Aleksan
mums ne gėda? Tiesa, turi
41.410X3
1521 Paslapty* Magijo* bei Spiritizmo Avietoją
tuto. Pasekmingas gydy nori daryti pentatymut bu pagelba elek dra tos p*v., Pi)viskiu sodžiau*. Jie pe
79 2*6 81 630Ethnologija arba trokšte* apie žemėslautas
mokslą Pagal svetimus Baltiniu* lenktini
me „L. S. P. A.” bei orga
Pagal Dr. M. Hata rlandta porais Šernas.
and brokeraje
. T 015 M
sutaisė p. J., liet u vilkai verte J. Lenkis. Ohimas ne tik augština Institu tros, kad labai pasiBkublDtu, nes mes te ty* ar kas kjtas teiksis duoti žinia adr.: Commistloa
Oticago. 111 1903, pusi. 667. Yra tabevarbiau125.**
Ali otber -rtab.liUea
šia mokslllk* knyga apie visos musu pašau
ną „Kovą”, bet kad laikraš
w
uL Peter Žlti
czionai tiktai iki 7 d. Vasario,
to* žmonių veisles. Ji parodo visu vieėpaty*to vardą, bet išgydyti savo busime
gomi* niek* lietuviu neprigaudines. ne* nu,
*127 8S7«1
Tatai DaMlitše* ;
čin. Visu Žemes knsitu ir net mažiausiu sale
1807 m., o paskui įsivažiuosime (n ryti 1103 La.Sellest.
Racine, Wis.
čius nevisi turi po ranka,o ap
pirkę šia knyga atrasite joje visa* moou
lių
žmoni* ir ju paveikslu*. A prato ju kilmes
Mtacellaneotu.
burtu paslaptis te ja* supraaite, ne* aift
draugus ir pažįstamus reko ne* valstija*. Mes duodama puikiausia* Pajieszkau savo szvogerkos ftarjono*
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abel
opreiyto* ir paveikslais parodytos viso* ridarius visus numerius, butų
nai visk*. U patilpusiu paveikslu matysite
tybes te budai ju daryme............................ C*3 374.13
žmonių gražiu, prastu ir blauriu, tulu visas
menduoja tuos, kurie ir jam perstatymus, užui pasiskubinkite. No Samlszkienes, Pirmiau gyveno su vyru year ta IHiaots
kūnas
plaukais
sptoles,
veidas
Į
beždžionei
1525
Rankvedlsgromatu rašymui. Pamoki 1
utal kates inca
didele knyga; tokią neparan
rėdami susižinoti atsiazaukite pas
14 menesiu Indlanspolls, Ind., o dabar year ta UhaoL
parosiu, Itažtas Iventa* sako? „Sutvėrė Di»ti knygelė kaip rašyti gromatas vi šok 1
suteikė pirmiaus nutrotytą.
H.
Mockus,
va*
žmogų
ant
abrozo
ir
paveikslo
savo,
”
bet
t
reikaluose
invisokiu luomu žmones: in p.fl
ku kišeniuj nešioti — tai to
itavaž.avo nežinia kur. 5 pėdu ir 3 col.
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidas, mato
Gto. H Olmolod. Tiao-protidonl.
nes, draugus, prekėjus, ponis, kunigute
Chicago, III. aufszctio, Mh^JBttku, mėlynu ekiu,
sveikatą, o tokia daugis atsi 129 String st.
me dideli nevienodumą, tad* nežine kurie Ii
rėdtiinkus ir in pati care. Teipgi meiliški■
ju yra penalu* paveikslu t Dievo. Kas nori
kios brošiūrėlės kaip,, Agita
kai jaunikaičiu in merginas ir merginu inM
pažinti žmonių Istorija tegul perskaito
šaukiančių pagelbos jieškan- SUSIRINKIMAS. T. M. Dr-stes. noats biskut’T’rt tart, veidas margas ir Subscribed and *worn to before m* thii 13th Mlaal
nikaičius reikale susipažinimo ir apsiv«-<!M
ii* knvga. Preke n<'»i><1arvtos.. *2.00
Chicago, DL, 1895, pu*L 115.............. .TdH
torius” yra parankiausios.
Kauno
gub.,
Raretu
dantų,
Apdaryta
gražiuose
ir
drūtuose
audimo
apdaCHICAGO, ILL. Nedalioj 9 d. gruo
V. C. low. .Vetory Public.
sveikatai,
tai
ženklina,
čių
parep.,
K. Butkus,
džio, 1906, J. Ruigo saloje 8301 8. Mor asiniu paviete^
1270 LtatuvHkaa Lrmentorin* *« potei.
kad daktarų skaitlius turi kau
katekizmai* ir miatranturu, Vilniuje, 1
^le patys ar kas
st., 6 ta vai. po pieta, bu* susirinki Sungaliisskiu
Getai*. Ntlkovtki ir kita* eutata? ttaernaa,Chl1418 So. 2 St.,
pusi. 5S......................................
...1
cajfo. III, IMU pusi. 468. bu paveilteiHiaia. Aisziuo adresu :
būt vis padidintas, kurie lai mas Tėvynės Mylėtoju Dr-stes. 19 kuo kitas teiksis
1152 Kaip geriausiai laidoti numirti i Y PieN
Philadelphia, Pa.
pos, dėl apsvarstymo daug svarbia reik*
ką pašvenčia dėl labo ser la,
Knyiju Katalicgas
todėl visi minėtos kuopos sąnariai, 2831 W.
ui: i* kokiu sloogsnia susideda žemė, kur ir
anglių, geležie*, aukso, druskos ir
gančių su taisymų ir išradi- teiksis būti ant saito susirinkimo, ir no
S>kkitujojemineralu;
J— —
klek mariu, ežero, uplu; ju
BREVIORELIS
85 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti iialtuonla
vardai, ploti*, gylis; koki kuriuose vandenys:
rinti
prisirassyti
prie
T.
M.
J>r-*tes
sziri Jodleriams,
nėjimų
vis
ir
vis
naujų
vaistų,
Aukos
paall
sekančiu gražiu pasakaičta: Atsisveikinimas;
turu*,
prėski,
saldus
ar kart u*, koki juose gy
Redakcijos atsakymai.
—
Vaaiat
—
Kas
kaltas;
—
Gatve*
vaikai;
—
K
atalikiška
Maldų Knygele, t
vūnai
gyvena,
ir
lt.
Kiek
kurioje
žemėje
yra
dingai kviecziami.
Gruodžio 1 Žd
___
pisluneziau vizai
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
kokius tik gamta išduoti
Komi c«taa.
čiai.
užsiėmimai,
pramonė*
ir
tiesos
;koki
mie

kaip žemiau parodyta:
SOCIJALISTUL IŠ AlLEGHENY.
Keygsles mw*2XXSk- Puslapiu 140, stoną H coBt
stai. su kiek gyventoju, pabriku. pramonių;
gali, ne dyvai tai, kad ir yra 36-tos kuopos. Sueiv?L. A. bus menssl- aukas
kur koki orai: fclčlal. karičisi, lietus ar gie
Dūdai in Phlladslphlja:
Matiavtia, fratiauoia ir magia*’
dros;
kur
koks
ilgi*
dienos
ir
nakties:
kur
vi

Argi čia nieko svarbesnio nė vienantini vieta, kurioje li nis susirinkimas J. Ruigio salajo, Dėde RevolĮ netjosaukas nepaskirtas
maldaknygl nrftia bažnyčion. JfiUot, m
sada yra lygi diena te naktis, kur saulė per ke
parai ir tuplikacŲot drU^oto talboto: U~
letą dienu nenusileidžia arba neužtek*,, ir
ugu,, v,* IU. pešta; upra guvioe, mare,
ra? Žinios tai
menkos goniai sau pagelbą be apsiri lioJ • d. gruodžio 1906, l*ma vai. po pie jokiai partijai
•1081.80
tt. Preke.............. ................. ............... *2 00
ketera, apie d v ase* (duitea). velnius, ta v»lfllrUmasl
Ir
U.
Pasako*
užraiytr*
i
klote
■ ydaryta............................................. *2.50
■kirtai
Revoliucijos
I
pa. Balta plona gera papūra, čia yra
vertės, nesinori nė laik kimo. atranda, ką liudyja tų. Kviecziami Chicagoa lietuviai atsi
kalboj* koklote buvo pa*akoto* Kauno gub.
pareiktUliai irprektt:
655
Istorija abelna. Dalia I. Parašė Dras A
223.48
paė*1 kauniečiu kalba. Suvalkų gub. i agal
lankyti, ir susipažinti su 8. L. A. tale socijalistu parti
Bacevičla. Chicago. DL, 1904, pusi. 498. Su pa
raštyj talpinti. Argi čia nie daugybės padėka vonių nuo riais.
suvalkiečio
kalba.Prosu
Lietuvoje
pagal
Prū

Auka* skirtas Delegatui in
veikslai*. A prato viską, ka* ant svieto dėjosi
so lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
laika 2800 prieš Krištau* gimimo iki
Nydsriandlja J "t
62 87
ir U- Kas mėgsta gražia* pasakas, tegul nu ■' nuo
ko svarbesnio nėra?
f
146po Kristaus gimimui.... ...........*1.00
išgydytų, —geresnių faktų
slporka Sla knyga. Preke neapd<r-„ 81.50
No.1901.
Apdaryta................................................... *1.25
• 1350.63
8zloa vilos Ddtiai
Apdarytos................................................ 8200
4 -Z te mano atsiminimų (su aatorians paveik C57 Istorija Suvienytu Valstija Sziaurinė* AButkui. Nėra jau reikalo nereikia, dėl Dr. E. C. ColJuodi, kieti, drūti
J. J. PaukszozJ«i <& Co. au
Pajieszkolimai.
slu) Paraiė Dra* Vincas Pietaris, spaudon
roerikoa. Chicago. DL. 1896 m. pusi. 364. Ap73 66 ' parengd Dras J. Basanavičius, Chicago, III., - rato kaip Kolombas atrado Amerikakoki čia
laistyti iš tuščio į sausą, vesti liūs Medical Instituto New Pajieszkau savo brolio, Vladislovo Bag kot Kankiniu
•kuriniai, gražus
1906 m., pusi. 301. Gražio* apysakėlė* Ii gy
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
Dr. J. Szliupui „Auszros"
dono, Kauno gub., Kluboku kaimo. Gy*
venimo sodiečių.............
75c.
siai I* Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
išmarginim&i, lapų
begalines, už seniai atsitiku Yorke.
kio*
karia
buvo,
už
k*
kariavo
ir
kokiuose
me

32.01 •7 Lietus likos Pasako* Yvairio*. Dali* L S»
raudoni.
veno Kensington, III. Turiu labai svar aukoa
tuose; klek prezidentu buvo, koki ir kiek ku-.
rtnko Dr. J. BaMaavlčtas, Chicago. llL, 1«JS
bale tikrų ir sanžiniškų bu reikalą; kas priduos Jo adresa gaus
ris gero Šiai žemei yra padare*. Teipgi telpa
** Vilo insiusta 61450.30
sius dalykus polemikas. Ž.
m. pusi. 380. Čia telpa 141 labai gražiu, ju>
Suvienytu Vahtlju konstitucija, kuri yra reikingu ir žingeidžių paaaku. Ka* Mta knyga
Liekasi pas mus Ūktai 820.68 surinkti
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
ttma, tam geru Ir gražiu pasakų niekados naišvažiuoja ir niekam kelio ne gydytojų, vienok atsiranda 81.00.
pratimo kokia* JI* čia tari tiesas, kas jam yra
truka Preke n<-up<tarvioe......
B1.25
Visitelio paszeipal. Balandžio 24, 1906,
Franciai k ua Bagdonas
valia daryti, ka* ne...... ......................
Apdaryta.
................................................
81.30
užstos daugiau. Kamgi dar visokį šundaktariai ir šaldros 11512 Front si.
Apdaryta........................
*t 25
Kensington, III. siuntose Vtazthliul registruotame lalsz- 68 Lletuviikos Pasako* Y vairios. Dali* II. Su
rinko
Dr,
J.
Basanavičius.
Chicago,
III.
1803
65
H
tTiieagos Lietuviu, ju parapijų ir
No.1902.
vesti tuščias, niekam neatga be pasekmės ir apgavikai PajiMzkau Kaži m foro Klimaucko, ke 87 00, tat ta* laiszka* su pinigai* su- , pusi. 380. Telpa čia 806 gražiu, žingeidžių ir - ku. Istorija
Kraučiuno prova su laikraščiu "Lietuva”
atgal 38 Lapkriczio, 1906, nepriim
buvusi balandžio mėnesyje, 1899, Chicago. IIL.
Juodi, kieti, drūti au
benančias naudos polemikas, daktarai, kurie per savo blo Kauno gub., Vabalai k u miostoMo. Gy gryžo
v.».. 135. Yra čia surinkto* viso* tikriausios
tas ir nieku nepaženklintas, kodėl su
Apdaryta..................................
•*’*rn
žinios apie Chicago* lietuvius Ir visa kn. dimo apdarai, lamdo lyg
Rygoj, vienuolika menesiu kaip Isz
Kraučiuno prova. kuri tesėsi per 5 dienas kri- tauriniai, gražus ilspausti
Lietuviško* Pasako* Yvairio*. Dali* III. Su
kurios užima tik vietą svar gus darbus, blogiausią pa : veno
gražintas. Gal Viastalio jau gyvo nėra T 09rtnko
minališkame sude. žodis in žodi; teipgi foto ^marginimai, auksuotas
D-ras Basanavičius, Chicago. 111.. 1904.
Europos. Tamsaus gymio, girdėjau, kad
Szfoae dienose paraeszem Jam laiszka su
grafijos abieju pusiu advokato, kn.Kraučiuno.
MbMK. Telpa čia AB gražiu Ir labai juokingu
nieką užsitraukė, teip kad «ubu
____
besniems "reikalams.
neneszioja, lėtai apsieina, __
matai
"Lietuvos” teleistojo, redaktoriau* ir paveik .cryžutis ant tono, auksuo
Pasakų
..................................... *1.25
užklausimu apie priežasti lairzko neprl
Drūtuose
apdttruos*
.................................
*150
slai Chicago* Iv. Jurgio liet bažnyčios* 1 -OO ti Ūpų kraitai. Prekė 5Oc
net
savo
vardo
sarmatijas,
kalba, kol žodi pasako, ui pirmiau su
Apdaryta..............
*1.50
70 Lietuviškos Pasakos Yvairio*. Dalis IV. Su.
ėmimo.
Skaitytojui J. K isz Webtrinko D-raa J. Basanavičių*. Chicago. III 1906. 667 Kražių Rkcrdyuė ir jo* pasekmės. Paptotč
už tai. jie
išmisliaa
visokius ( žodi
~k”su
“' ndaia patraukia,
J“1 loona tabako
koki
A. Olszevrskis „Lietuvos" issleistojar.
pusi. 299. Telpa Čia SM labai gražio* ir uži
kn. J. t.. Chicago. Iii., 1887. pusi. 97. Aprašo
.
_
viles. Negalima suprasti, ką
n,.

ms

k-

■

Draugysčių Reikalai.

j

■f

Tamista nori darodyti. Ar
ŠI. buvo Westvilej? Ką jis
kalbėjo kitur, laikraščiai sa, vo laike pranešė ir to pakan
ka. Praslinkus kelioms sanvaitėms ne paranku laikraš
čiams vėltuom pačiu užsiimti.

■

t

Klaidos atitaisymas.

ir abelnai po Ameriką ir Eu sta Inaigert. Jeigu turi koki cbnK prie Nr. 46 „Lietuvos" suku skyriuje pasi
duszios, insigeres dainuoja patinkamas
klaida, užtai ja dabar Ir atitaisome.
ropą svajodami jieško prie dalnuszkas. Gailestis mane apėmė, ka darė
Isz Brigton, Mas*.,, buvo aukavę azie
dangos, kad dar kartį gale- da pemaeziau ji pavargusi, pavaseryj Jis po 25c: J. Kūgis, P. Kllkunas, N. Kllda,
nuo manės pabėgo. Girdėjau, kad yra R. Ozu berakis, L y. viso 81.00, kuriuos
tų prisitraukt tuos, kuriuos .Chlcagoje,
Canal at. 28 metu smilaus. paskyrė strganosiam rasztiūinkui, antra
jau pirmiaus po savo vardais Pravarde dažnai maino, nes Jis maino dol. L. 8. D. P., treczia Kankiniam.
~'
>
„L." iszleistuve.
suviliojo sergančius ne tik pagal savo neteisinga apsiejime. Kas
ji žinote, meldžiu duot! man ilne,
Aukos
reikalams
revoliucijlnio
ant sveikatos, bet ant pinigų, ozple
gausit* 10 dol. atlyginimo.
- judėjimo MaskolUoj.
Jonas
MoteJunt*
nes ypatingai jiems ir apie
P. O Box 18S
,
Bteger, Ui. AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON
Knygų r ošėjams ir išlei tai einasi, kaip viens ir tas Pajieszkau Aleksandro Grigaliūno,
ATĖJUSIOS.
pats trigalviu vadindamas! Stanislovo Skabtoko, Adomo Kltvicko, įsa Milllnockek ?•. V. Brazgl* 81.00;
atolams.
Kazimiero Remkuno ir Tamojziaus Nor- J. Tumosa, A. Juotitls, M. Juosaitlene,
► „Lietuva” paėmė išleisti lygiai kaip ir kiti, saldžiau banlo,
visi Kauno gub., Panevėžio pav., F. Jupaitis, K. Szimkus, A. Majauokas,
,, Lenkiškai-lietu višką Žody- sius prižadėjimus duodami, Klovanlu miestelio. Jie patys ar ka* A. SendiikadM- VUkauokas, A. Slulgaltls, 8. Raczkatckas po 50c; O. Tumosieną”, turintį apie 400 pusi, kaip ve sugrąžinimą pinigų; kita* teiksis duoti žinia adresu:
ne, V. Tumostr O. ^limiute, A. Petrą viteip
ir
už
mėnesį
laiko
gydy

Aleksandra Kariukas
didelio formato. Idant kny
ftazlsuokas, V. KazBox 181
Coalgate, Ind. Ter. ošia, A. Ropok
gų rašėjai ir išleistojai nepa mą duodant dovanai; ir teip Pajieszkau savo dedeeJono Prašau** laucklenS poc35c- >3ff*o 87.75. Ant pa
lOoii^lekau viso 87.65. Skirti
sidarytų sau nereikalingų kaip šungrybiai po lietui dy- ko, Suvalkų gub., Alvito parap., Rud- siuntimo
L. 8. D. P. g 6 4
lėšų ant duplikatų, pagarsi ksta su visokiais prisivilioji kiszkiu dvaro. 25 metai kaip iazvailavo Aukos Ser^knczVahn rasstinlnkul.
iaz Lietuvos, pirma gyveno Manlfakter,
mais.
name šį dalyką viešai.
Isz Springffjld, IU". Jonas Ranlinaili*
Canada, o dabar 15 metu kaip Suv. Valst.
Žadėjimas sugražyt pinigų Jis pat* ar ka* Kita* teiksis duoti linia 50o.
,,Lietuvos” išleistuvė.
- J
iev
tai apsurdas, dovanai gydyt adresu:
PElalustop
aukos
ir vaistus duot, tai grynas 238 Troy st. Andriui* Senkus
Dayton, Ohio. Fondui prieg^doa lamui su kolonija
nuo ld. Rugsėjo ii 1 d. Gruodfio 1906
suviliojimas.
Pajieszkau savo draugo Jono Szateisųv. f dilalovo laz
Atmink žmogau sveiku klo, Gargždu miestelio, Kauno gub.; Draugyste
25,00
Bcranton’o ./....
teipgi
Augusto
Szepuczlo,
kuri*
pirm
4
Nereikalingai. .
Tprotu, kas gerą daigtą gali metu gyveno Booton, N. J. Jie patys ar Lietuviu Moksla.Dr-ste isz Pitts15,00
burg, Pa. ,...... ..........................
dovanai ar čion Ameri kas kitas teiksis duoti žinlaadresu;
Yra tai labai keistas apsi- duot
1
Buvien. Anglskasjut/Veitvilta, IU. 33,80
John
Lignugaris
koje
dirbt
už
dyką,
ar
gali
reiškimas, kad daugumas
121 kuopa ClintoD, Ind.................. •,00
187 Bedford Avė
Brooklyn, N. Y‘
4 kuopa Lošt Creak, Pa. ............. 1.00
žmohių bereikalingai mėto vėju gyvent, namus, budinPajieszkau savo pažystamu Antano. 81 kuopa Itec, Pa. .........................
50
darbininkus bei dakta Acziaus,
pinigus, o kiti vėl kenčia da kus,
•
Ignaco Norvalszo, Kauno gii- 51 kuopa Bridgoport, Pa................
užlaikyti Atsakyk pats bernijoa, Bslauliu pav. Girdėjau, kad — kuopa Soranton, Pa....................
ir tuomet skurdą, kada gale- rus
1
atvažiavo Amerikon. Turiu pasj uos la 103 kuopa Johson City, IU. ...... 13,85
sau!
tų pasigelbėti. Ponas Jonas 1
bai svarbu reiksią Jie pat* ar ka* kita* 109 Kuops Chicago, Iii. ................. 5,00
Sonefeld iš Lansing, Kaus, Po tais švelniais saldžiais teiksi* duoti žinia adresu:
Viso laboT147,96
Elzbieta Rocevieaiute
praneša: „Mano pati kenti prižadėjimais ir dovanumaie
Ui ka vardan viso 8.L. A. iaztariu tam
po vyru Petrsitiese
sioms ^širdinga sezin efentr. 8.L.A. ka
labai daug nuo nesveikumų | slepiasi apgavyste ir tik pra- 162 Blake st.
Lewi*ton, Me. steriąs
rri
Skritulskas.
jo

c r

APGARSINIMAI

-

mančio* pasako*, korijančio* kiekviena skai
ana balsu atsitikima, kada 1893 m. maskoliai
tytoja ir klsu.ytoja ......................
,«1.25
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, nu
Drūtuose “prioruose ..............................415C
97 Panreksl.il Umlntie* ir Teisybė* išguldinčtl
'altorių* tt uipečėtijo bažnyčia....7.____ 15o
No.1903.
dvočiu visu amžių. Chicago, III., 1880, pusplu 182 bzitoje knygelėj telpa 138 gra 060 Kaip žmogus gyveno, ant žemes! ParateS.
Juodos francuzUfc*
a
M. teleido T. M. D. pusi. 47. Chicago, IIL
žio*. juokingo* ir išmintingos pasakaitė*. Kas
skurvlės kieti lygus apdat I
Knygute aprafo vis* žmogaus gyvenimą aut
nori turit! gražiu, juokingu ir pamokinančiu
žeme* nuo pat jo ttairadimo iki pasiekimo oirai, aukriniai paraiai ant
į
skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, o turi*
vlllzacijo*. 86 paveikslėliai parodo senove*
ka papasakoti te ant kiekvieno klausimo mo
tono ir nugaros, lapų krafr
'
žmoni* vartotu* akmeniniu* tarankius, nakės duoti iimtatlngaatsakymo......... .. .SOc
tai bagetai raudonai aukj
1OO Pasaka apie Kantria Alena, kurt per S*
anot i, rundini kamptfl.
metu vaikščiodama po svieto daugybe bėriu te 675 Lenkai te Lietuviai nuo 1228 iki 14*0 m.
Prekė 75«
J
vargu tekę atėjo. Chicago,IU. 18M.pusl.flB. k’Oc
Parašė pagal lenkiškus istorikus Žemkalnis.
Chicago. TU.. 1898. pusi. 64. Yra tai aprašymas
114 Ponas ir Bernas, Chicago, DL 1904 pusi. *4.
Lietuvos
su
Lenkija
susivienijimo
ir
jo
Į>a*ekApysakaite L. Tolstojaus te gyvenimo maakomės. Kaip lenkai i-aslelgė su Lietuvos kuuilllku kaimiečiu; žingeidi norinčism susipa
galkSčials: Keistučiu, Vytautu ii kitais, ka
žinti m buvlo lr sanlygoms gyvenimo mssko
perskaitė suprasite, ar murai prtetelyst* len
Įilku kaimiečiu; ji verčia Tkaltytoja jausti
Ne.1904.
ku naudinga, ar blMiną*.................... 15c
drauge to pridegtai* varg u žmonėmis.... 15c
Juodo* francuziikoa ly12-4 Robinsonas Kruzlna. Graži te moralllk*po 673 Lietuviu pratėviai Mažoje Azijoje nuo *esake. Antra pertateita laida. Chicago. Iii.
novto iki jie pateko po valdžia persu. Parašė <io» skurelėt. minkytai 14190* pusi. S*............................................ aso
Lietuvos Mytetojas, Chicūgo. II17, 1M9, pusi.
. imiti apdarai, kampai ii28* ir 4 didelė* mapos. parpiančio* vietas, kur
185 Žmogus Neplirtki*. Vertė ii švediško Nėris
Maovėje lletavin prataria! gyveno 800 metu lAargidtL, auksiniai parašai
. (Mango. IIL, 1898. nnsl. 23. Graži apysakėlė:
prie* Kristaus gimimą.................5Oc
.Dt nugaros ir tono, raudo
kaip turtingo prekėjo tunu* apsivedė su var
ginga mergina te lateiagtau gyveno už kitu*, 703 Po priedanga ftventlnvbės. Istoriška apy nai bagetai auksinti lap<Į
su turtingom* apsivedusius..,,......... lOc
saka te Rymo laikų. parašė E. Pbsteri, vertė mitai, rundini kampai.
K. J., Odesoje, 1M6, pusi. 100..........25c
01O Deda atvažiavo. Komedija viename akta.
PrekS $1.00
Pagal lenkiška sutaisė K. B-a ir M. P-1*. Chicaan, IIL 1902. pusi 62. Hitą komedija buvo
kelis kartas lošta Ūetuviško* draugvutes Petafturge, Maskolijoje. Ji yra maskoliško*
Hmoko. kaip iėdirbo raita kiekviena žmonių
Saldžio* cenzūruota te todėl j* galima ir 1
tauta, koki raitai buvo senovėje, daug metų
Lietuva porsiurtL Maskolijo* valdžia jo* parprieė Kristų, kada žmonės vietoje reJto.vartoNo.1£95.
j
siaatlaso nedraudžia.
......................... eoc
Jo mazgelius ant Iniura, tepiaustymu* aat
medžio, tekapojimu* ant akmens, pieėė pa
fllB Geriant vėliau* negu niekad. Komedija vie
Baltos taurelės kirti r
veikslus, ir tik nelabai seniai daėjo iki Naname akte. Pagal lenkiška sutaisė K. B;a te
drūti apdarai, gražų* flL
“* 1
dieninio alfabeto, teip kad pasidirlto sau ke
M. P-i*. Chicago, Dl. 1902. pu*L 48. Aitą
lias dešimtis ženklelių (litera), su kuriaisdakurgnte tein kaip te No. *10 yra Maskolijo*
spausti umarcinimai,aule*
bar gali paraėyti kiekviena žodį ir viską apcenzuro* daleista tt gali būti Lietuvon siun
sooti lapų kraštai.
kalbėtl teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. Yra
čiama....'..
..15c
Preke 5Oo
tai knyga, kurt iėtikro žmogų interesuoja, jaSflS Mlndaugl* Lietuvos karei i u*. Chicago. DL
r<xl.\daina
kaip
tobulinosi
aat
svieto
ra

1800. pusi. 86 Istorikas paveikslas nenkiMM
ita*........... ...............................................*1.00
ūktuose. Lenk Ūkai pareM Julius blovackt,
Apdaryta........................................... <1,25
lletuvtikal vertė Vincas Kapsas (Dre* Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojam* 720 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicago
teatru..,.-............................................. ,.25c
IIL, Ha*, pusi. 94. Su paveikslais ir mapomis.
Trumpai ir suprantamai apnsto visas 6 dalia'
No.1906.
svieto ir visa tomės totortja. teip kaip'dldel*
geogrenja^Jl^jer jausią i atsako reikalam*
Baltos skarelės minkš
kaip ir No 210 yra Maskolijos cenzūros daleitai iškimšti apdarai, per a'*» Ir todėl gali boti Lietuvon siunčiama. lOo 722 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R.
Ju galu bėga auksuotos
Vippcr. vertė te rusiškos kalbos D. Su paveik4 71 Akyvi aptlreiikima! sviete, ant kuriu žmo
uostos, auksuotas kryžius
•laMeeaovttku liekanų ta 6 ko!ioruotais žem- 4 aat nugaros parakas,
nės n uola tat žiuri, bet ju gerai nesupranta,
lapiais įmapomis]. Chicago, HL, 1104, pusi.
< hlcagc. IIL, 1894, pusi. 78. Su paveikslais.
cksuoti lapų kraitai. run806. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo se
Parodo 14 ko darosi žaibei, griausmai,- lietus
niausiu laiku, daug metu prleė Kristau* gimi tai kampai. Prekė. 85 c
ir ^Risgm; kas yra doboetal. ant ko jie teikosl.
mą. iki nupuolimui Rymo vieėpatystė* *1.00
Apdaryta............................................. *125
<73 Mokslas apie tome ir kitu* sviotu*. ju bū
vi ir pabaiga, Chicago, III. 1*88, pusi. 266 Su 851 Apie turtu tedirbima Parašė Schrera, verpaveiksMliai*. A proto kas yra žemi, it ko ji
S8/M.. Chicago. UI . 1800, pusi. 13U Veikasusideda, aat ko laikosi ir kaipsokasi. ka* yra
las gvildenantis politiškajaekonomija.kokiais
sauM. žvaigždės. mSnoll* ir kaip jo* toli vie
keliai* išsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir
na nuo kito*; ka* yra pllanetos, kometos ir ki
kaip
atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35c
tos retai matomo* žvaigždės.T» tai vienaUnė
knyga,II kurio* žmogių gali tikrai apsllvtesti 360 Baudžtevir'LietuvoJe Parašė Žmogns. te
leido T. M. D.. Chloago. 11L. pusi. 76. Yra tai
Drūtuose, gražiuose apdaruose ....^ Al.OO
bsndžiavo* istorija, kokiu būdu ji Lietuvoj*tavyka, kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tvėrė, kad* ir kaip tapo panaikinta....... 15©

e

mai ant matu žemės. kaip jin Ty«t**i pr.dtj
nuo mvu vabnUlta kol d a* jo Iki peukltf
. tvirta ir kitu tiurtrtmu......V......

rnslėko ilguldėVMJin tauta*. Chicago. IU.
ji kenkia

Kalėdų dovanos dykai

A. Šilidgis No. 14;
P. OstM*skiM. 101;
J. Bajoėfaas Nk 38;
8. KatauskiutA No. 15
ir kelety kUų^
ŠtosKb atdaras koioą
vakare tiri*g Ka>dų ir 2
nedėki ien ims prie! Kalė
das lig $ Val&ndak ■>

visiems musų kostumeriam sulyg Kalėdų!
Skaitykite numažintas prekes ir ka p dovanos yra duodamos.

ion eina dovanos šeip
DOVANOS SU PIRKINIAIS S2.S0.
Geros vertės abrusas,

didumo 19x38, grąžei išbaltvtas, su išsiuvi

nėtais kraštais.
Paveikslas su rėmais visokių perstatymų, didumo 11x11, juodam
rėme su paauksuotais kraštais ir stiklu, vertės 25c.
Splaudynės iš storos blėtos, nikeliu pleity tos, vertos 20c.
6 arbatiniai arba 6 stalavi šaukštai iš Mallaccos sidabro, verti 25c
DOVANOS SU PIRKINIAIS $5.00.
Graži staltiesė su artistiškai pagražintais kraštais, verta 75c.

Graži lovatiesė, didelė ir sunki, visados parduodama po $2,75.
Kauras dėl paliesimo į ruimą iš čystų vilnų, gražiais kutais, vertas $2,50.
Staltiesė 2j yardų ilgumo, čysta lininė, labai parinkto audimo, verta $2.50.
Supama kėdė, iš kietmedžio, dideliais pečiais, gražiai nubaigta, labai pui
kiai išrodo, verta $2,50 ir daugelis kitokių daiktų.

KALĖDŲ PARDAVIMAS MOTERIŠKU
DRABUŽIU DEPARTMENTE.
$12 Moterų Kotai po $7.98

KALĖDŲ PARDAVIMAS VYRIŠKU DRA
DUŽIU DEPARTMENTE

$15 Vyrų Siutai ir Overkotai po $10.

Geriausi vYrU Siutai ir Overkotai.
Siutai, padirbti iš geriausių amerikoninių ir imporGiotų vilnonių audimų vi5i rankų darbo, lygus, geriausiems Lostumiersko darbo siutams, paprastų ar gražių
parvų, lygus bile vienam $22,50 siutui Chicagoje, papra-

gį®
Ss

įg

* sta pardavimo prekė........... ......
.$15
Geriausi Overkotai, dirbti iš parinktų ir geriausių
gelumbių, vicun, melton ir kersey, labai gražios išveizCco-iųht 1906 by Ta* 4°s. lygus kiekvienam $35 kostumierisko darbo overko.
Hous* Of Kupp*nh«8h«r tui, visokių dydžių iki 44, dabar tiktai po............. $15

mm

jįj '

DOVANOS SU PIRKINIAIS $10.0$. •

staltiesė, didelė, gražiai apslulėta, eertės $1,-50, bal
ta arba raudona.
Užfiesa ant lavos, didelio saizo, stora, graži, Marellės paternos,
verta $1,75.
Setas peilių ir šakučių 6 kiekvienų, čysto plieno su Cocobolo
rankutėms, verti $1,75.

D9VAN0S SU $50.00 PIRKINIAIS.
Dideliais pečiais čysto aržuojo supamoji kėdė, sėdynė išmušta gražiu pliušu,
verta $6.00
Gražus laikrodis, mrsantis pusę valandos ir valandą, gera? laika rodantis,
vertės $5,oo
Lininis stalo setas, iš čystų linų, susidedantis iš didelės staltiesė ir 1 tuzino
18 colių napkinų. Šis setas vertas $7.00
’"t • ’

DOVANOS SU $25.00 PIRKINIU.
Didelė liarnpa su 9 colių stiklu, gražiai išmargyta apačia. Šita liampa visados
verta $3,50.

Dirbti iš grynų vilnų kersey ir gražių melton gelum
bių, gražiai apsiuvinėtais pečiais su pyne, naujas, bekalnierinis styhus, apsiuvinėti aksomu, 50 colių ilgio, reguliariška prekė 812, dabar po................
$7,98

$16 Moterų Kotai po $10,75
Padirbsi iš labai puikių vilnų, importuotų kersey‘4
pečiai, užpakalis ir pryšakys apsiuvinėti su kaspinais,
kalnierius upei avinčias su aksomine ir šilkine pyne, pa
prasta prekė 816, dabar tik................................. $10,75

18,00 Kailiniai Šalikai $5,00

•

Labai dideli ir minkšti šalikai, dirbti iš geriausių
kailių, rudos ir juodos parvos, su didelėmis vuodegomis,
verti $8.00, dabar tiktai po.................................... $5.00

KALĖDINĖS MATERIJOS DEL DRESIU.
BROAD CLOTH, 54 colių pločio, visokiuos naujau
siuos koloms, dėl žiemos drabužių, vertės $1.50, dabar
tik po............................................................ $1,15 yardas.
JUODOS Peau De Loie šilkas, extra storas, 36 coliu
pločio, vertos $1,50, dabar tik po ................. . $1,18.1
GRAŽIOS ferankos, 3j yardu ilgas, stipraus rindklo ir
naujausių paternų, vertos $5.00, dabar tik po...$3.00,

VAIKU BOVYLAI!
VAIKU šlajukės gero saizo, gražiai nupentuotos ir
.varaišiuotos,tik po.
.................................. . .....35c.
lAGELEŽINIS trūkis, susidedantis iš lokomotyvos ir 3
Kirų, pentuoti raudonai, mėlynai ir baltai tik po.. 25c
1 APRĖDYTOS lėlės,didelio saizo, su skrybėle ir čeveAkgis, vertos $1,50, dabar tik po ....................... 98c.

KLEi
N BROSv
I
CiOiK oiLJ a s r* t- r r> o

Stores

T *

GRAZNOS IR BOVYLAI. 1 .
ALBUMAI su grajijančia skrynutė, mf’ pliuiinial.*
arba celuloido viriais, gražesnių uiekurnerasile po • 10,
$7,50, *15 ir $2,fM».
- .
VYRIŠKI ir moteriški laikrodėliai, gvarantuoti ant
20 metų, po $20, $16 ir $1O.
VYRIŠKI ir moteriški auksiniai žtadai irto $0,00
ki...................... ........... ................................. ...itL. $1,50

Įdoctor

KNIGHT Į

au in 5 dienas HTDROCELE
Hgydau kiekvieną sergantį Varicocele. Strlktura, telpgi nžkre&anžius kraojg užnuodyjimus, nu»ilpnėjimį nervų, Hydrocelf arba vyrą lytitkas ligas. Tokia* gania* oferta* tei
kiame visiem* tiems kurte buvo gydomi nuo kelioliko* visokių daktarų be pasekmė* Ir iMav«
savo pinigu* dykai, vardan parodyti jog ai turiu vienintelį bud| *u kurio pagelba ant visados
J u* išgydysiu.
Nemokėkite už neišgydymą. tiktai už išgydymą

Skaudėjimus »kilrte, kepenų ir ibkaSų, nors labai ušateenėjnsiu*, uigydaii galutinai

PLAUČIAI.

MOTERIŠKAS LIGAS.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba dilov a išgydomi galutinai
naiijanila mano metodą per |traakim| O z alino gaziĮ.

< Patinimu* gimdo*, aksmHjimua
pečių, b*ltligę, pagal mano meto
do* aulateytu* raistu* Hgydau pa•ekmlngiausial

PRIVATlŠKAS VYRU LIGAI

AšUgydau kiekvieną greitai ant
visados ir didžiausioj paslapty],

KRAUJO UŽNU0DYBMN8.

Ir oda* Ilga*, pareUdaa: Hbėrimu*. *kauduliu*, plaukų nu*!iakimus ir tt

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

\
Baltimore, Md. Jaunikaitis Francisa< kus Mtlinanckat, 23 metu i&numo. pasi
mirė ant Jurta važi uodam as in Lietuva.
Atvažmvo in calouai 1900 metuose sveikas
ir linksmas ir pradėjo mokytis , kriauczyilos amais. Darbas Jam sekėsi labai
<srai ir visada buvo sveikas ir linksmas,

KALBU LIFTUVILKAI.

AMERICA............. ..............
BLUECHER.......................
BARBARO83A.....................
BREMEN...............
BRANDENBURG
BALTIC.............................. .
BATAVIA............................
CANADA....,.....................
CELTIC................................ i
CYMRIC............................
CARMANIA..........................
CAMPANIA......... ..............
DARMSTADT.................... .
DOMINION ........................ .
CAftSEI...........................
CEHEMN1TH.....................
EMPRESSOF IRELAND..
EMPRES8 OF BRITĄIN...
ETRURIA ............................
FINLAND............................
FRIEDRICH d. GR08SE..
HAVERFpRD.....................
HANOVER...........................
IVFRNtA

KRONPRINZ WILHELM
KA18ER WILHELM II....
KROONLAND.....................
KA18ER. AUG. VICTORIA
LAKE M ATI BONA.........
LAKE CHAMPLAIN..........
LAKE ERIE.........................
LUCANIA...-....... ...........
MAIN............. . ..............
MAJESTIC............................
MERION............................
MARQUETTE.....................
MENAM INIE.....................
NECKAR..............................
NEW YORK .......................
NORDLAND......................
OCEANK’...........................
PHILADELPHIA.. ..........
PENN8YLVANIA ........
PATR1CIA............... ..
PRETORIA.....................
RHEIN..............................
8AXONIA................... .
SEMLAND..................... .
8AINT LOUIS.....................
8RAF VALDERSEE..........
8T. PANE........s.................
TAUTONIA....;...............
UMBRIA...................... ...
VADERLAND J...............'
WE8TERLAND................ ’
ZEELAND.......... ..
YORK..............................

Kompanijos vardas

Portas
Ii kur Išplaukia

Hamburg American

Diena

lipiau-

kimo

Sausio
Gruodžio

North Gennan Lloyd

Portland

White Star
Cunard

Boston Mass.
New York

North German Lloyd
Dominion
North Gennan Lloyd

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

Sausio
Gruodžio

Cunard
Red Star
North German Lloyd
American

New York
New York

Gruodžio

Cunard
North German Lloyd

Boston Mass.
New York

Canadian Pacific R.

Sausio
Grodžio

Sausio

Gruodžio

2 vakaro
5 ryto
2 vakaro
10 ryto
7 ryto
2 diena
11.20,,
7 ryto
11.20dien
2 diena
6 ryto

Sausio
St. John N.

Cunard
North German Lloyd
White Star
American

New York
Philadelphia Pa.

White Star
American
Hamburg American

2 vakaro
8 ryto
12 diena
2 diena
2 vakaro
4.30,, 1
8 ryto
12 diena
2 diena
Žvakaro
2vakaro
2 diena
3 vakaro
8 ryto
2 diena
2 vakaro
10 ryto

Philadelphia Pa.

Red Star
Hamburg American
Canadian Pacific

North German Lloyd
American

ryto
ryto

Baltimore
New York

White Star
Bambu rg-American
Dominion

Baltimore Md.
New York
Philadelphia Pa.
New York

North German Lloyd
Cunard
Boston Mass.
Red Star
New York
American
Hamburg American
American Line
While 8tar
Cunard
Red Star
American
Philadelphia
Red Star
New York
North German Lloyd

Valanda

Grodžio
Sausio
Gruodžio

Sausio

Grodžio
Grodžio

2 vakaro
9.30 ryto

Sausio

8 ryto
9:30ryt

Gruodžio
Vasario
Gruodžio

2 diena
9.30

lapkričio 24
Grodžio 15

Saukia
Gruodžio
Sausio
Gruodžio

Tittią

(Eydtku
i nūs

37.80
37.80
38.15
38.15
30.65
41.80
37.80
36.65
41.80
37.80
41.80
43.80
36.65
36.65
36.65
38.15
87.90
37.90
41.80
39.80
38.15
36.65
36.65
36.30
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
43 80
41.80
39.80
36 65
39.80
38 15

37.95
37.95
38.20
38.20
36.70
41.95
37.95
36.70
41.95
37.95
41.95
43.95
36.70
30.70
36.70
38.20
37.95
37.95
41.95
39.95
38.30
36.70
36.70
36.45
44.20
44.20
89.95
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
43.95
37.95
43.95
41.95
39.95
36.70
39.95
38.20

išplaukimo

5 ryto
8 vakaro
9 vakaro
5 ryto
9.30„
10 ryto
2 diena
7.30 ryto

2:30d iena
10 ryto ♦

Žemiau paro-

.
•
^ur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas tpus, tai mes
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.
• 1 iek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

Į DOCTOR SCHUH )

AMERICA EUKOPE C D.
161 Colnmbus Ava.,
New York. N. Y.

LAIVO VARDAS

Chicagos į New Yorką.........................
$16.00
t,
„ Bostoną......................................... $16.00
„
„ Philadelphią........................... .$15.50
„
„ Baltimorę.................................... >15.00
„
„ Montreal........ .’............................ *15.00
.
Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų. -

MED/CO

Vaistai isz Jabaratorijos Gresi yr* pripaž nti geriau t lai* ant viso svieto.
Tikras uitvirtinimas, kad nėra n’ekam* geresniu valsts kaip iaa :*baratorijo* Gro
si. Parduodama* duodu tikrą
kadJrigv faktai nrtamatjf* liga* į 5 dimat,
tada »ugrąkį»iu pinigtu, b«t liktai tuomet, kada trefioįi dalie raietą bue sunaudota.
Jeigu nebūtame persitikrinę apie geruma vaistu, tai negalėtume garsinti po lalkraazczin*.
Vaistai Grosi yra rezultato daktariuko mokslo, tyrinėto pat daugeli metu Ir sziandien galiate pasidėiaugti geru vsrdu. Vaistai gydo: leumatizma, iszgastl, tilpasmi, si
fili irelsas kitas ligas, kurio* dakiarisiko mokslo yra iszgydomos.
Ne* turime tris pripaimtus daktarus, nes nenorime atiduoti ant gyiymo vieno.
Nes sergstlm teisinga gydymą musu padjentu. deiei graiisuslo ir geresnio musu
vardo, kada mase vaistai Oroai dueda didžiausi pstgsibejima.
Trgt poroe aktą mato geriau, negu riena pora.
j
Suprantamas dalykas, kad psrmusu uižmrejima galima bga geriau irgr.-tozisu
iszpaiinti ir priraszyti stiakancgius vaistės, negu daktariszkuote Inaitutu se, kar yr*
vo» vienas dakrara*. o saitas vienas, žinoma, negali teip gerai visas ilgas pažinti, kaip
trys, užtai ir negali teip gerai liga iazgydyti. _
Ar ga'igseti geresni aitikri n ims kaip būti gydomas trijų sumaniu ir petnumandaitlara, kurie ggdo tiktai
gartiugomie ggduolemie Oroei.
• Jeigu sergate arba jaucitate* nevisai sveika, paraižykite lietaviskkai visas ženklus
ligos,atsiduokite su pilna vilcze ir bakite užtikrinti, kad su geru daktaru isgelba ir
garsiomis gjduo'.emi* Orosi tusyti te sveikata. Masu daktarai yra tatai mielaszlrdiagi ir
;er ju paga ba-likosi jau tukstateziai ligoniu iszgydyd,
5er*lkall*£*tds'ykas sunktai uždirbtu* piaigut dykai atiduoti kokiam aorsdaktariszksm institutai, arba kitiems apgaudinėtojams, kada p*s mėsgalį gau:i geriausiu
gydnollu ant vteosvieto ir psgelb* trijų garsia daktaru už labai p g!a preke.

SifkArtė kUtuoj*
ano Porto Į

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

(Inserted by U. S. Foreign, Press, Vanderbilt Bldg. N. Y.)

C0LLE6I0

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

Graži lininė

Graži supama kėde su stipria sėdyne, uugtais pečiais, labai grąžiai nudirbta,
vertės $4.00
> . .
z
čystas vilnonis divonas. didelio raižo ir gražids patapnos, vertas $4.00

DOVANOS SU $15.00 PIRKINIAIS.

Siutai naujos ir gragios mados, visokių parvų. juodų
ir mėlynų gelumbių, vienos ar dubeltavos krutinės, ran
komis dirbti pečiai, kalnieriai ir guzikų skylės, tikra
prekė $15, per šitą išpardavimą tiktai po. .... . ..$1O
Overkotai visokių ilgių, dirbti iš čystų vilnų osfordo
ir juodų vicunų, tiesą sakant, gali gauti kokio darbo ir
mados tik nori, pamušti geriausiu itališku audimu arba
atlosiniais audimais, prekė $15, dabar po..................$1O

2 gražus abrusal dydžio 21x45 su rausvais arbu-mėlynais galais,
verti 35c. kožnas.
..
v .
Raudona staltiesė su artistiškai margu viduriu, didelė, verta 75c.

Laivu Kalendorius

SERGANTIEMS
Mes atkreipiame visa atida.
, Pasekmingiausiai gydau visokias pa
slaptas ir paviršutinei ilgas, kaip antai
ligas širdies, plaučių, i ikstų, pilvo, gimi
vos skaudėjimus, sIIl_,
__ _________
nybes
atminties,,
dvasišką nusilpimą, lytiškas silpnybes,
Meivumą, sutinimą, vėžį, blyktle pas mo
teris, kraujavimą ir Lt., nervų Ilgas, po
dagrą, reumatizme, dusinimą k tt Pra
šalinu gumbą, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus ir tt. Nerviškas ligas
gydau su pagelba geriausių elektriškų
prietaisų.

Stereoskopol

924 33rd Street, Station 60,

arba
Paveikslai U* Jeaaus Gyvenimo,
Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus,
Stereoskopas arba Teleskopas yra Ui
prietaisą su padidinančiais stiklais, per
laike greitą ir gerą laivą.
kuria kad žiūrai ant abrozelio, abrozelis
pavirsta in naturallsska paveiksią, ku
riame maUi cziela* grupes žmonių, trioLYTI8ZKU DALIU LIGAS.
Stengiuosi visomis pajiegomis išgydyti bn Ir U. taip kaip juos matytumei gy Darbininku Kalendorius HM)7
metam*.
ligonius trumpame laike kraujo užnuody- vus, kur nors beveikianoztns savo darbe.
“Lietuvos” Agentai.
Pusi,
vim
100.
Preke
Amerikon
25
zdas gerklėj ir burnoj, noeyj, akyse ir au
syse, netekimą vyriškumo, lyčių husilp- isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki kapeikos. Ka* daugiau ima, gauna 33%
dangun užžengimo. Paveikslai parodo rabato.
„Naujoji Gadyne«
tjlegomis visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
So. BOSTON, MASS.
kaip bažnycsioje daktarus mokino, kaip
Vienatinis darbininku lalkrasztis Lie Nikod. Gendroli*. 287 3-rd Street
ji žydai kankino, kryievojo, kaip Jis ke- tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
NEWARK, N. J.
navoj imas ir išgydymas, yra mano pri-1
iB 8r*bo’
dangun, bat- ninkui skaityti. Preke In Amerika ant
V. Ambrazeviosia, 178 Ferry st.
deryste.
| nyozios ir rūmai Botiojaus, Jeruzoliaus meta 4 rub. Adresas:
A. Sūnelis, 66 Wost St.
ir kita garsiu vieta. Per Teleskopą šiu „Naujoji Gadyne**
riai matai viską teip naturaliszkal, kaip
Jurgio Prospektą* No. 39
BROOKLYN. N. Y.
Špitolinis specialistas
140 EMt 82 nd it. NEW YORK. kad būtame! toje paczloje vietojo ir ____ Vilnių* (Llthuania>RuMia) Stan. Rinkevricslus, 73 Grand st.
Valandos : nuo 9 rvte -iki 8 vakare. Ne viską matytumei. Teleskopas su 23 pa
8HENANDOAH, PA.
veikslais kasztuoja $2.00. Prlatuntidaliomis nuo 8 ryte iki 4 po pietų.
Andrius Macais, 181 S. MainsL
mo kasztus mes apmokame. Nusipirk
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
WATERBURY, oonn.
c lentų įzitikėjimo.
įsilikė;
cientų
Šneku viaooe kalbose. rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip
Prisiunsk savo adresa ir marka už 4c, Vincas tu bričkas
Turiu praktiką. Lebanon Beilevue Poat kad ka kita pirktame! ui 980.00. o aplaikys naudinga knyga dykai.
Joms Žemantauckas, 89 W. Porte: St.
Graduate Univenitv Hospital — Direk
Pinigus pristuskie - per Monsy Ordery
torių* Mediciniško Instituto.
V. J. Petkom
NEW BRITAIN, OONN.
ar registruotoje gromatojo adresuoda- 808 N. Mala st.
PaėMavsnės už išgydymą.
Brcckton, Mass. M. J. Choponia, 21 Pleasant St,

Dr. Landės

Nauja Knyga.

Wilmington, Del., 7 d. gegužio 1906.
Guodotinu Prof. Dr. Landės.
Sunaudojęs prisiųstus Jūsų vaistas li
kau išgydytu, už ką jums siunčiu mano
širdingą ačiū. Palieku su visotina gnodone
J. Sobeski, 208 Maryland Avė.
Espanola, Canada, 16 d. balandžio 1906.
Guodotina* Dr. L. Landės.
Dievui ir Jums, daktare, dėkingas, nes
po sunaudojimo jūsų vaistų, jaučiuosi
esąs s u vi* u sveikas, už ką priimkite, po
nas daktare, nūo manęs širdingą ačių.
Su guodone
V. Buėkovskl.
Port Richmond, R L, 14d. berželio 1906.
Guodotinas Prof. Dr. L. Landos.
Aš, A. Luno, pranešu jums, kad nuo
sunaudojimo jūsų vaistų prieš užnnodljimą švinu, tuojau* jaučiausi sveikesniu,
teip kad po trijų sanvaičių tikiuos suvisu pasveikti. Dėkavoju ponui dakta
rui už teip gerus vaistui.
Su guodono A. Luno. 14 Grov Avė.

BALTIMORE. MD.
A. OLSZEW8KI
„LIETUVO8 UKD<INILA8<<
Statioa 60
4 > Ubicago, UI. Lietuviu Demokratu Partijos Laikrass- L. Gawlta, 3018 N. Waahington st
Jonas Želvis,
711 W. LombardsL

Mes turime daugybe ir “Avietissku pa
veikslu gražiu trobesiu, dariu, rūme,
miestu, bažuycslu Europos Ir Amerikos
ir visokiu kosmiszkuėpevfalkalsliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 35 kitus paveiks
lėlius gali gauti pasius
81.00, o te
leskopas vienas yra, gerai*------ant visokiu
paveikslu. Vienas Teles* pas užtenka
ant tukstaacziu paveikslu.

Ant Fahlafftno.
Pigiai ant pardavfmo šaitanas, hole
lis ir buezerne, heftiViu
lenku apgy
ventoje vietoje, arti galviju skerdinycaras, kito lietu visiko ne lenkissko biz
nio ežia nėra. Priežastis pardavimo —
savininkas aplalke patikimos Pennsylvanijoje. Atsiszaukti adresu:
Jos Kozlovskį
801 8. Steuben sL
8ioux City, Iowa

tis skiriamas Lietuvos darbo žmonoms.
IsMina du kartus per savaite isz VU
niaus, Lietuvoj.
J amo tolpa teisingos žinios isz visos
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj
metu proko $1.80; Amerikoje $2.50
Kam yra miela prigimto szalis tovyneLietuva, tai uisiraszykit minėtoji laik
mati, o žinosi t kas ten dedasi dabarti
niame revdllucljoa laike. Vienas nūn.
ant pamatymus centai. Adresas:

J. Luls,

26 So. Gre n st.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2nd 8L
PITTSBURG, PA
Joną* Ignoto*, 13 Diamond Sųuare 8.8.
L M. M atkali nnaa, 2187 5-th Ava.

Chicago, I1L
o čia visada gaus savo

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 524 East 8u
MOUNT CARMEU PA.
Jonas Banis
Box 541
Keliaujanti Agent ai
Jur. Kazakeviczia
Joseph Petrikis,
8. J. Kasputis
Felik. J. Galminas
Stanislovas Yalaskas.
-

Kur gali gauti „Lietuvą”
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimorej.
Bostone ir Brocktone.
Šatai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.
K. Froomes,
73 Grand st.
A. Dirtulaitis. 155 Metropolitan avė.
r
Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 8o. 2-nd St..
Jos M. Smolenski, 783 So. 2nd st
Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp A Camden ktr.
F. Bakutis,
521 Columbia avė.
Brockton, Mass. ,
Jonas Pocius,
14 Inlervallesl
Pas Kituos agentas gausite „Lietuva"
si 5c. kaesubato.

NAUJI TAUT1SZKI

PAVEIKSLAI.

Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab
ĮVEST VILLE/ILL.
rozai).
V. 8. Kreivėną*.
M. J. Damijonaitis,
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
8120 S.Halsted sL, Chicago, IUKENSINGTON, ILL.
Vytautas.
Mikolai Valackaa, 2464 Kenaington avė.
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
BROCKTON, MASS.
Keistutis.
Petras Mareinonls,
63 Blendale, SL
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
angliškos kalbos
MINER8VILLE,
AlgirdasBu ištarimu klekviaao angliško žo Juozas Ramauauskas,
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
džio lietuviškai kaipo tai: beaat (byat)
8PRINGFIELD, ILL.
Gediminas.
iftrte; aight (ett) aitaoni; eyo (ai) akto
J. Klembauskaa,
7 Milirotv
Paveikslų miera 22x28 coHų.
ir U. 174 puslapių, suprisinnUmu$1.35
ELIZA BETH, N. J.
Wm. Boczkuz,
211Fim*L

Gramatika

Vienas attHukyiaM | m*M ofisą reiškia
geros nirdies ir gražai elgdavosi, mylėjo
Dievą ir artimus. Bot ozia atsitiko ne dsuyiBu
laime, užniko liga ir negaudamas pagal
bos, važiavo
Lietuva, kad gauti ra
muma. Bevažiuodamas, vienok, pasi.
mirė ant Juriu 12 d. Liepos, be jokiu
WTLKESBARREPA
giminiu. Velionis paliko 2 broliu ir 2
Naąjoe Fortept)onu Natos.
J
Įg,
A. P. Aleck, 71 N. Hancock st
seseris ir gimdytojus dideliams nuliūdi
Aklu liga 8peei«|ist.a$-Opti ka& . *
Lietuviu Hymnas. žodžiai ir melioWORCE8TER, MASS.
me. Paėjo isz Snvalku gub., Kalvarijos
be pagalbos mokintojau, 24 puslapiai.
Ptaakarlogni gydo ak « lig#*, uMrriadija
V. KudMroA.
Frotių ij<,t.ui prirno su priaiuaUtau... ............
ia« Ant. Bernoto*. 12 Harlem «t.
pae., Setou pirap., Kalesnyku kaimo. bta auo agažriohi. attlaian žvaira* akis
Pinigus Mik siųsti „Motray Orderta”
GiLBERTON, PA. Gimė 1884 m. pasimirė 1906 m. Amži prirenka akinius etipnem* aktais, pibJ. Ambrazeviezius, Box 4
na atsilsi broliui FranelMkut MHinauc-

PITTSBURG, PA.
Fort. J. Bogoczius, 1914 Aun SL

Preke

kožntis.

' Nusipirk po vieną šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui-

924

A. OLSZE\VSKI,
33rd st.,
Chicago, Iii,

EIKITE PAS DR. ■ M. ROSS
SU SAVO nesveikumais
o ji* jumi

5alykOJu^

Sgfč1Xs^nyti

BANKOJE!
GYVENK VIENOJE IR ISZRANDAVOK ANTRA.
Ui 92.700 iki 83-500 gali pirkti Vitu* įsi

50 Nauju Dviem Auksztais Namu. Arti Weatern Electric Co., Sears Roebuck Oo.,National Mellesble Castings
Co., Winalow Broliu ornamentaliuku geležiniu darbu ir amerikiniu
spiraliizku dudu iszdirbiniu.

20.000 darbininku Žmonių.

Granto Žemiškosios Bendrijos PodalyJ neuiU<io pakils savo vertoje. (Dovydas B. Lyman,
globėju. Wlllard T. Block, iždininkas).

Mes pardnodnene juos dabar pc $40OJir daugiau už Lota $00.03
inmoketi, likusieji* $10.00 ku menuo.

Penki centai nuvažiuoti in vidur! miesto
ISZIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.

DR. B. M. ROSS ,eo7H«i“’R.!5-

ant kampo
ant

Monro* *TRitT. uz*ik*lk *Lavmv«RiuM amt *t*
_ Karita* nuo e ryto tai < n* F tat. V .karais,
I tiSn L*a ir Ka^žra*. nuo 7 iki A Nadiliom ano 10 iki ta

PRISIUNČIAMAS DYKAI
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

Chlcago, III.

Tel. 7390 Yards

kuriuo* tik pinigui sakiazat*. o (veikalo* ir tersiftao* rado* neg*na*te. Jei <«rgi kokia lig*. «|k
fa* Dr. A- L. Grafe runa, |to dto* tau tehinga>oda DVKA1, ir paaaki* ar galima Užgydyti u
aip ilgai gydymai trankau.
Dr. A. L. tiraiecnnaa n«»uvadii®}o dar Jokio ligonio ir isz pirma pamatyme pasako, ar
ligoni* yra KZfydeinaa, ar ne: ktfri apiuma iragydyti. Užgydo greitai ir ui rnaia ukiaak**!!,
turėdamas m-tinę alga nuo Hgonbuczio ir nereikalaudama* tavo nial laikymui ligonio kUzeuim
Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in
tuaztiati.
Gydo vlickiat ligas be skirtumo: Vyrtoikat. metertetkaa ir vaiku liga*.
Neuzteklingu* gydo ir reikalui parėjus operacija padaro DYli-A.1 nuo 8 iki • vai.
rytokarden.
>¥
,
Ve Lazdos pr ėmimo ligoniu kaidieu ir nedaliom*: Nuo 8 iki 10 vai. ryto; duo 11 Iki 1 vai. 844 South Stato st. Chtca<o, 1U.
Inelima* Dykai
Po pietų ir nuo 6 iki 10 vai. vaiare.

Vyrams Tiktai!

GALERIJA MOKSLO

MORRIS FORST & CO.,
COR. SECOND AVĖ. AND SMITHFIELD ST
. PITTSBURG, PA.
Seniausi ir didžiau*! degtioes pardnotare abelnai (VVholeaade)
*
?
Suvienytose Valstijose,

Patemyk stebuklu* Osteologljo*
n
„
Fiziologijos
»
- • Neurologijos
t
»•
,,
Patbologijos
Mokyki* pradžia žmogiuko* rasos nuo
lopsaįo iki gr*bui,
Milžintezkumal Ir
„„
.
įstūmei
pantas.

Atdara kaadtea nuo S ryto iki lt vlJnraakoato
Papraazyk dakisNtoja ariai dura
‘— batūviaak
• ------— o*
Kaygoa, vtoai dykai! atstotai.akKaaiadtea.

844 8outb.S<ateSt. arti Harrlson
ILL.

Musu tavo ra i geriausi: musu preke* žemiausios. Kiekviena siuntini viražam
85.00 prisiunsime in namus ezpreso kaistas apmokėję in Vakarus iki Chicagai ir
in Rytu* iki N*w Yorkui. In visas vietas už Chleagos ir N*w Yorko atmokėsime
„freghta” kasztusuž siuntinius virsiaus 810.00.
Pini,
Iszsiraszyk prlvatiszku prekių surasza.

Keletas isz musu prekių:
vlrszaua.
,,
„
„

-

JUaujos

prekes
lUaMjas kataliogas!

JNa,

Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir
*
kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas

mane: iS k,tŲ mies(4 parašykite latšką paduodami savo adresą, tai prisiųsiu savo krautuves NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai,
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.

Iš kitų miestų, apkeliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per
Expres$ą arba pačią. 5 metai praktikos Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

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

. Ant 17 Akmens

CENTRALIŠKU VIRŠININKU
‘TU
*
SUSIVUNYJIMG LIET. AMERIKOJE: A u _’
Prezidentas = P. W. Birštonas
205 W. Oak SL,

Shenandoah,

Pa.

.rindCBmižJtS.

A,

'■

VIce-PrezM. = J. Tareila,

22 Star St,

Angenia,

Conn.

Sekretorius = K!. J. Damijonaitis,
3120 So. Halsted SL, Chicago, III.

Patentuotas regu 11a-

torius ausukl* užsukairu Ir nuvalomas, ryri.zk.nar u>oter:»zkas
,hK ai.r«uc a< JviKutl
..Huniiūz’'
inktziai

Kr"’J“ »7k»l*'kuota«
'i1 k r» i a' !■» ' a k 4 r• <1 >
Yra V.tur .artojjrna,
a«t«*'nkelio tarnu,
ka po geriausiai laika
laikantis; gvarantuo

tas ant QS matu.
Say laikrod*:y pesiuutlm* C. 0. D. aatkiekvieno adreso, su pavclyjircu tozaacamiauoti. Jeigu bus tok* kaip rasta
me, utoirookok .zprraui 15 715 iratv.i mo
KASOS GLOBĖJAI:
(raižius ir paimk totkrodelji. jei a*, namokoz
A. Ramanauskas,
122 Essez St,
ns vieno eaato. Atmink, kad U toki pat lalkrodsly kitur mokėsi W.8O. Prie ieikrodeliu dar
Lawrance, Mas*. pridedamo HK auksinta labai greta lenclage.y
su kompasu dykai.
824 Bank SL,
New Britain, Conn,

, Waterbury, Co na
Knygius = M. Paltanavičia,

28 W. Broadway

Visi žmonės užsiūki mums ir musą
Srduolėms, kuriems duodame teisinauaif rodę per laišką kykai.
Kai* išsigydyti Rupturą, Akių liga,
Galvos liga, Slinkimą plauku ir Pliki
mą, Pučkus, Saulis idei J
’ Didervi, ir lytiškąjį
H
Jg. žpluones. Niežu*
Ks nee tanią geriausios už 20c. Nue ko
lą užtriną tik 10c Męs turime apie pu

sę nsilijeuo laifiką su padlkavongmir
nuo žmonių visekią tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.,
996-9Š8 Breadway,

Exceteior Watch Co.

900 Central Bank Bldf, Chlca<o.

So. Boston, Mas*

: :UNI-VER-SAL GYDUOLES::

Broeklyn, N.Y.

Pinigų Prekė.

j
į

|
]
|
'

VAISIAI SVEIKATOS
(i
iį
ji
11
1

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko, gerų sėklą paset i tinkančia žemę, — kurie
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Daktaras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu silpnybiu — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražynant gera sveikata.
Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu,r

i>
reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas,
i i bet teisyngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs; kaip ir kvarbuotas paten-.
Ituotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.
-1
Nuo tokiu šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręsl
Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir J.
ant sveikatos.
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius —n?
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.

UW
Chamber oi Coaraaorco Bldg., Room 709
a L Coreer La Salto and Washin«toa ttraat*

Prof. J. M. Brundna
New York ABrooklyn, U. S A

Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?
Jei teip, tat pirk
ant Auburn uly.
irk lota aut
ulyežio* *rb* ant 33rd ui. prieszat stv. Jur
glo bažnycAl*. Lotai dideli, turi dvi
ai!e*, gražioje, ramioje, lietuviu Apgy
ventoje vietoje, priesznl haiuvtszka btž
nyczia.
Lota preke* nuo 0900 Ir *uf*sczlaa.
Szie lotai už metu bu* verti 81200. Yr*
tiktai 19 lotu ant perdavimo. Pastik ubiakite kas norit* ingyti geri, giroj*
vietoj* lota, pakol dar yr* isz ko pu>
rinkti
Lotu arentai:

Lietu vys advokates, baigęs mokslg
jurisprudencijos tie Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krlmtaa1 iškas, visuose teismuose (suduos*).
Oyv. 31128. HatetedBt, arti 3lmes gaivia

JEIGU SLENKA

PLAUKAI

t
Lsša.«..’,žss
M Ir ligi plaukai padabina
■ Smogu ir yra diditauelu
TK r^ytee turtu. JtoMi-s

Dangai ings* Profescriaa Instituto I

A. 01M«w*ku, 924 33.-d st.
F*lix J.W*ngl*r*ki, 8187 8. Morgu si.

J. M. TaniMVIozia, 3244 S. Morgnn sL

Ra"r"*rt Laikrodėlis

Kasteriu* ae J. Skriiulskas,
26 Broad SL,

ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra0 Alsas
atidarytas tai
kožną
dieną
nuo 10 ryto
Iki 4 po pietų
Ir vii Dr. E. C. C0LL1N8 MEžvno ir kasdien sugražyna
sveikata,
yra
visiems
geriause
žinomas
6 iki 7yra
vakare.
NedMIom
ir Šventadienom Profesorius
nuo 10 iki 12.
D1CAL INSTITTrE, BM
kureme
Daktaras
Diplomuotas
ir ant kožnos ligos tikri
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą —- aprašant ligą, liekasi po vadovystę
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius ti’c žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties I n"
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
savo gerą^imutm^svd^t^ kai^girmiaus niekad nesirgęs; per tai na dovanai tą Institutą visi

ATTORNEY i COUNSELOR at

kltB ***« •• ■»«)»«
sis būda Radlkal gydymas, paraškykite pa*

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. L

ADRESAI

Ai turiu aavonuoMVyUJervoaptf brangintinam
vteatul. prirafomam ganaua daktare, kurio ai tei
ravausi aitonkydaaMB M'asH
žinau U
patyrimo, kad vaisia*padmMaa pagal litą receptu
yra iifdlea geriausia aUpnfema, nerviSkfema ir
beavoikaUama vyranm. A* žinau dilio, kad Jis
man angr^iino a veika** po ilgo airginao rinsilpnijirai, nervlikumu iv Mbeina neavelkate Ir lt Ai
pirma to UmScinuM **a«ialtotua ir įvairi**vaistus
bei gydymus be malamo pegerijimo. Taipgi 11nan, kad daugeliakitą/slrgual* tearkite liga nuo
pers įdirbimo, famayat** paklydimų, prasitengimų
ar perdSjlmų. taip MSVlIkumo, nuobigių. suny
ktose vyryMs, blcgoaetmtnlios, sunaikinto gyva
me, stokos amktaijoa, imurknyl>8s, n»dr*sumo.
‘skaudėjimo setaooe. *baluo nesveikumo ir tt, ku
rie rato man. lai r* i *krj* balp ir ai pats.
Žtuodamaa.tonlp sisaku Uhigydytl Ittoje tolyje,
ai uisimaniaa pagelHMl Jrtttom* ir kodnam reika
laujančiam t<Atto veisto paralMtam pas mane, ai
paslųaiu nnord** *Ho*Beepto Ir reikalingus pata
rimui uipečėiytame toflke dykai. Recept* gali
sutaisyti gerojaaptietaje a* malus pinigus. Klau
syk mano rodą* Ir patekink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kario basi sveikas, tvirtas ir
laiminga*. A* ui sava patarnavtm* reikalauju
Kto tau pas italas. Mtekaomet nl nereikalauju
daugiau u* il^ vaaž* mra* ir nereikalauju jos kol
tu v ištekai nepaailatsąml, idant paskui geriau ga
lėtum brangletb mano patarmavim* t*^. Al**
siuuėia *l»ko«a*snr*kv«nn Ir netekta jokio suminto
Ugaati pinigam ar parduoti vaistą, korio ta *ereikaiaujl. o Jei tu rasi mane Botstolngu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per Mta laikraltį.
Raly k Šiądien, kadangi Mta ti*ia gal nestalkartos dangina. Atmink, kad geori receptą ir vtoda
patarimus dykai |r tu nereikalauji man siųsti Mo
kai ncpasveiksL Adresas:
C. BtoiteM. P. H. B*x 855, Chicaą* IH.

( į, kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išjnislytais vardais dengdamiesi skelbiasi,

MORRIS FORST & Co.
Cor. Second avenue & Smithfield Street. Pittsburg, Pa.
MAVJ1 TA VORAI

Chlesgo, I1L

BRANGINTINAS RECEPTAS

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

Raudona ar Balta Degtine nuo81.50 galionas
To r kol y ar Slyvine
„
„
2.50
„
Arbatinis Konjakas
,,
2.03
„
Raudoni ar Balti Vynai
„
1.00
,,

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytiety], trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą.
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
i Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo>
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora*
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusietoj imą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo,
m i su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipime
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk
klausymo
lakszto
Ir išgausi
rodą.
Per
tai, Įei jautiesi
savije koki nesveikumą,
tai geriause
kart kreiptis,
prie geru Daktaru

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. Dirlrion 8t,

LIETUVIU GYDYTOJAS

3202 S. Halsted s L, karte 32os gat.,

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

* i1 Guodotiutems Kunigam* iazdir
Guodotinoms tantiszkom* ir bal-i ’
1 ’b*:-K*M*) Arnotas, Dalmatinvttaems 7>raugy*tam* iszdirbas-Į,
Kai tra**, AmerikoalMliu,; MMk 'kutų Alba*, Stula* ir w sus baž’J 11 nyrintas parėdus. Visokį darbe atWeltaw**, Ssarpn*. Juo*- ,
* j (lieka artistazkei in laiką.
tas, Kukardas, Ze«kielių*,
K <! Noredamoa guodotinoa Dr-tea,
Kepures ir dol Marssalkn,;
y^_)arba guodotini Kunigai, kad Jusu
parodu*.
darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom sustitelpti tarno taatetę, pameskit* ji tikrai

Pinigus paskoliname budavojimui.

KmfflKjflEjfl

Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėka*
vonių, pagal prašymą išgydltu, keletą patalpiname, štai je pats kalba

ploko

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

110 Dearborn Street. .
Vietinis Ofisas: 12ta ui. ir 48ta avė. Atdaru Kasdien Ir nekeltum*.
Jas. E. Hildreth, už veizdi, uvinybea skyrius. Lietuviuku Pardavėju
būva visada ant vielos; jis viume jums patarnaus.

g .fisy

<J
’(

$300 inmokestiei.

L!*kinys po 832.00 kas menesi*, imant palūki drauge. Raudos 830.00
ant menesio; 5 ar 6 kambariai* t rlobi su «uk*stu ir 7 pėdu ponamlu su Įsi
lietais pamatais. Georgijus puizies apdabai; maudykla, sziltaa ir szalta*
vanduo. Visokį pagerinimai 'ntaiiytl ir apmokėti.
14ta Gatve ir 49ta Avenue.

■
■
I fkf Al
LiUvCil

mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajUP^ii
nantiti, spuogus ir plūmas ant veido ir tuno, ka
nosies ii geridia, užimą ir apingimą auayae, sunli
ant krutinės ir skausmą duobiukeje, negaiejimą
gyti, atsirūgimą vėju ir
dusuli, greitą nuilsimą, gumibą,
akaudeiimą strėnų ir kiulų. zeumatumą, drebi imą t
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yrą ženl tu nertų silpnumo, inkstų
liga*, kraujo užnuodyjimą, paslaptingo liga*
triperį, n*eveikumu* kylanžiua nuo patžagystee
ir dtaninius nubėgimua sėklos, nervišką nusilpai
sapnus, gėdingumą, noaimiuinią, susišlapmimą
kiaura) į
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą k
kaltūną, rože, niežus, sunkumą kojose, n utirpimą
neaveikumų,
turi nors vieną iš virš paminė*" —
a-llmmti tai
tm ttuoj aus kreipki* paa Dr.
i, ji* tau duos teiaingą ir gerą rodą. Yra
B. M. Ross, kuris yra specįia
t£ų kurių papraati daktarai neiustengia
ypatingai pasišventęs išgydyt
išką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

Drakuojamos MmiIdos Pigiai!

Dr. J. Kulis

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgą*
3205 S.Halatcd *t.» Chteago, IU.
Gydo visokia* Ilga* moterų, vaiku ir
vyru. Tapigl turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanczias,
uisiaensjusia* ir paslaptingas vyra liga*.
Daro operacija* pasekmingai.

tau taos vaistus paaiiutau didelipaslgeriuima
a*t svelkMos bet kad dar ne suvisai buvau
■tinai tvaikas kaip pareikalavai atsiuntėt.
<1 ar vairiu, tai tau paskatinius suvartotas pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir dabar
esu peoėiikrengs kad likausi pamatiikai išgy
dytas ir liga aeateinanjis Simteiu lirdiagiause
PUdsbeoenia nt sugrasintmasveikatos, linkę
daass lems ko didtlauMos laimes; ir kad gelbetustat mus brolius ase kaukimu ligos.

‘
Sj . ne toly. 1 butaltol uė
Dtoalisryėta)
’ JfcdE^
Ita katatto*** dykai.
Joha’š Soppiy tt*i»e, 22 Sta. N *Chicafo.

Sn guoduns dėkingas
M. A. Derntia, boz 84. Piekering. La.

KOZM1N8K1 & YONDORF,
73 Dearborn st.

B anklerlsL
Mes skolijame PINIGUS ant turteny*
biu ir jei tuurefigte*l turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos isslygo*. Agentai
apmokami dosniai.

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 išgy
dit negalėjo.

Kauno Mtearaiju*. Bttaqlia pavieto.
ChicsMto. 111
TsMrntiCaeeM*, Tuiefoaa* Cauai 7Mt.
Tatodoaaol ga*aia lesaUskrlanot epttekos. Pa
niSuCAteatoa
» prutejo lydyto* Ufoale kaip
hivmiaaa a ta* taSMMta- ta^eoMSta.
78S W. IBth Sri£

4^, »

SKAUDCjlteO, INSTATO NAUJUS,

Kaulai kur ta
t b«Ki? Nugi pa*
a Petrą Salėki ne*
isztroszkes, o
pa* ji gulima ataif vedyl!, n** ji* turi
puiku ir neita ba”, vantaalo, gardžia
tuaka ocziszczena
cigaru* net
in Havaoaat o inatgara* gauni žmogų*
Kita užkandi Uatviana diena, tai jau
iau au umiata kalbėti negailu. Lik
veika* turis skubinti*. Pne to ji* turi
pnlkia *ale dėl veaeliu iv mitingu ir pa*
klaiMo kiekvieaa, o ypaoa už tlumoozra
auaikalbeti aogliiskat. Ateikite paa ma
ne, o an jum pataronuaiu ui dyka viao
kinoee ratiptiuoan Ir pravom. Atvažiavę
inkitumieatu galite gauti pa* maae
geriausia nakvyne, ■ ■

AUKSINIU* AK KOKIU* KAS
noki. Dama cvaramtuoja. ::

8821 Auburn ar.,

Dr.O.C.HEINE

Mat mes nupirkome uitu maumu
1000 isz vienos subankrašyjuaioa firmos
pigiai, todėl galima ir parduoti jas p
giai. Maistuos yra naujutėlės, tik ka
iaz fabriko paimtos.

DENTISTAS

Kas reikalaujat* geros drukuojamos
maistuos, lai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip sai 1000 iasparduosime, tai jau
kitu t si p pigiai negausite.

Iki 500 rubliu, rubli* po........................52}
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis to........52
Virt 1000 rublių, rublis po................... 5Jf
Kitas reiks pirkti i si fabriko, kur jos
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
80c ant pačio kaštų.
kaastuoja po 810.00. Talg pirkite da
Jei norite, kad picini greitai ir gerai bar pakol pigios yra.
suvaikščiotų ir niekur nežbtų. tai siųski
Gausite ja* po 08.90 pas:
te per ‘Lietuvos’ redakcija, adresuodami :A OL8ZEV8KI,
.
A. OLSZEWHK1
Chicago, Ilk
924 33rd Street
'Chicago, III •24 Mrd 8t.

0FFi8A8—JCampat 81-mot ir
South Halsttd Gatvių

C H I C A G O, i iri
GYVENIMAS VtRSZUi APTIEKOS

TRAUKIA

DANTIS BK

JOKIO

Petras Silakls,
Chicaro, iU.

Chicago. III.

Mašosųs Profesorias ir kiti daktarai I
Tai dabar tai sa dtiagsmu raiaa litą grematą, bo jau mana ticvdu nua tat* dideli*
kentenmo lytišku daliu skaudeiuao ir nusilpnenmo o tankus ilamnimasi kaip su peiliai*
rete. blogiu sapnu ir saitas nubecimo a beina

svaigyma su skaudėjimo galvos, utims ausisą
ir didelio nusiminimo misiiiaa kad ti picto
išeisiu, kaip jums buvau pirmiau rašės Ners
pas daagetl daktaru ard/iaust ir bavau pas:
savav^dinančiais Iš Bot opos profesoriais tad
ir persitikrinau, kad nėra profesoriais bet ne
daktarais o tik šundaktai tat daug visokia liga
išanslino o ne vienos l.
perskačina Jus parašyta------------------------ —
tai patinau savo iauntstes kladias ir liga su pri>
etaačia. Jums aprašiau ir prisiųstas vaistau
nors dar nesuvartojau visus kurious manpritaiket, bet pasitikau sveikas kaip namai atsP
gimęs, ut ka-negahu surast taip gratiu tedtiu
sn kuriais Jus aukitatn tiktam mokslui in ut
gerus vaistus, galėti a atidekavot. Bet kur tik
galėsiu >us varde suginsią, kad vist žinotu
kaip nieks negali pagelbėt tai Jus išgydite,
« J. Taolshaaskas.
831 So. Yordan Street.
Altentovvn. Pa.

M. Makravickene,

Antanas Kavaliauskas, .
J1O5 So. H alsted Street.

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuoja ma Maatina.
i
Massina Odeli Ty pevvriter No. 4,
kurios tksziolei preke buvo 110.00, dabar
ja galite pirkti ui............................ $6.00

Kai* Intas tiaoma ano pirmiaas apraiyto*
Klano ligos. Kurie per da metas kankine, vtduriu sloga, skaadeiitnas po krating. Širdies liga
su abelnu nusilpnyneįimn kankina, galvos sva
igimas. negaienoias kvapo atgaut. vaihdioianti diegtai po visą kūną dusinant ir skaus
mingu nereguliarisku mėnesiniu ir tekiiamas,
baltaiu
aadrapaniu — nors
gydžiausi
pas daugeli daktaro, bet toliaus pasveiki
mo. mano ligą vismo Magiu, ir viltis itaynmo
nustatau. Bet kaip paratiau Jums apieliga ir
atsiustus vaistus ėmiau vArtot. H kart pasta
tau savim kaip ir revoliųcila, bet tolaias varto
jant jauCians lengviau ir «prian-iv kaip suvar
tojau paskutinius,
įtikau sveika kaip nie
kad nesirgus, aoi s tau praėjo s nedėlios esu
persitikrinu*, kad mano liga pilnai iigydita,
V t toki skarba sveikatos tu**tan£i*is kartu
dekavoiu. nes pir ma bnvan ne gyva ne numirus,
o dabar sveika ir laimina, tegul bus palai
minta motina ii kurios vaisiaus, iiauge toks
gelbėtojas nelamingu. su tikru talentu dakta
rystes Mano dekinguraa teiksitės pagarsint,
kad serganti kaip ai bavau, Žinotu kur rast
tikra pagclba.
I. MOckene,'
U4 Laightoa St. Fitcfaburg. Mas*.

Pasaaic. N. J.

45 $th Straat.

širdies, viduriu, pasigadini*
mo,-gumbo, diegliu visam kunę,
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur
Europoj daktarai negalėj išgydit.
Collinso Institutas in 4 sanvai*
tęs, pilnai pamatiškai išgydė.

___ ___ ______________________________ _______________ nutiraima kūno daliu, nemie\YMU *į*Jr MOTątO »k*a*iaii*<as acretuliarteka* n**e«ia*«. bet aotriejio** aadraaaiu. kai**ir balau kankia^t^rac^bsliuiu takeii-

'.AIYF'-'S ISSICNCIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Szprasa irkite* tolia pastales. Kata raita tein fnd.in tik
li-tn
ryškof kulbe; saro lauuaiM. tariaus* (.Ii iškraiktt Daktarai.
P
rastu teip todiia tik prigimtoj uetn

no motino* t
Pi isiuntimo

^naatasdtat. nuo anairateluiaa tk utatautoo Doraaai .atara, kakao t, kBy<.

k^a

1!? Ka

Kodėl slrgt ir būt varginamas ligoms, kad lengvai gali būt išgydltas atsišaukiant pas :

i

: Dt. E. C. COLLINS Medical Institute, .
I

kur^ tik

į

i *

0(M^«^SADI^AS:(Ur»awrf^ylr,*,Jtataa

140 W. 34th St., New York, N. Y.
..Ikt .vUKfaaM.?*kl««*A

Raiant paminėkit kad iš mus taikraššlek

'
<
.

I
1

(
J
’
<
I
A
XI
f
m
1
M

W

I

