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savitarpinėj kovoj. Tų ma eilių. Bet nežinia ką val Prancūzijos laivyne atka Cirko publika išsigando, bet, Iš Senapylės, Su v. guli.. didesnė alga, kitaip turės iš
tome ir dabar užgimusioj džia darys, jeigu žmonės iš ko jau į Morokko pakrantes, kada Durov apskelbė, kad
važiuoti iš -Panemunėlio,
Iš Senapylės apskričio reikė
ir Lietuvoj terp demokratų rinks jos sudui atiduotus. bet kareiviai - besiskubina tai buvo provokatorių šūviai,
kaip
jau yra padarę Skapi
jo kariumeuėn paimti 540
Revoliucija Maskolijoj. ir socijalistų savitarpinėj ko Vietoj tų, ant galo, be abejo lipti ant krantu, kadangi visi nusiramino.
škio
ir Kamajų mokytojai.
vyrų, paimta gi tik apie 180,
,V.Ž.’
Maskolijoj visokios parti voj. Ir Šitos musų partijos, nės nepritruks gerų dar val Prancūzija, turėdama namieTada
vėl
pasiliktume be mo
tariant tik trečia dalis. Jei
je
nesutikimos
šu^runigija,
džiai
gal
nepažystamų,
o
pa
jos rengiasi jau prie rinki arčiau su savo siekiais sto
kytojo. Žiūrėsime, ką nu
Vokie Subatoje 28 d. spalių ge vyriausybė • nebūtų pagazdi- tars valsčiaus vyrija.
bijosi susierzinimą
mų ateinančios durnos atsto vinčios, net pertankiai var žystamų rinkėjams.
Ne
neral-gubematoriaus kance nusi, kad už nestojusį vyrų pro šalį butų atsiminti, kad
j
vų. ' Kaip laikraščiai rašė, toja insinuacijas vietoj ar Dėl neramumo Maskolijoj tijagiminės turės 3000 rublių už
koliojimus fabrikantai uždarinėja dirb Sutarimas Prabi tijos, An- liarijoje buvo Teatro tarybos
šiuom kartu demokratai ban gumentavimo,
mokėti ar 8 mėnesius kalėji rusus mokytojus pernai val
posėdis.
Terp
kitų
klausy

tuves ir per tai daug darbi glijos ir Italijos su Abisinija
dė tartiesi su socijalistais, ar vietoj darodymų.
me išsėdėti, tad dar mažiau stiečiai atstatė, lietuviai gi
negalima bus rinkimuose eiti Iširus taryboms Vilniaus ninkų atsiranda be darbo. prekystes ir politiškos įtek mų buvo aiškinamos sąlygos,
mokytojai patys galLpabegti
vyrų butų buvę pririnkta.
iš vien, kad neįleisti į dumi, susivažiavime terp demokra Ypač tą jaučia darbininkai mės reikaluose tikos! kara kuriomis Teatro taryba suti
nebegalėdami žmoniškai pra
perdaug rando ir juodosios tų ir socijalistų, rods demo Lenkijoj. Vien Lodziuje, liaus Meneliko užtvirtintas. ko su miesto taryba dėl Te Senapylėje įkurta lenkiška gyventi iš menkos algos, ku
šimtinės šalininkų. Ar ta kratų laikraščiuose ilgai ne uždarius dirbtuves, ‘ 30000 Paskalai apie jo sunkią ligą atro ir miesto salės nuomos. mokykla lenkų patrijotų rią dar norėtų kiti numažin
Teatru ir miesto sale rusų ir draugijos „Macierz Polska” ti.
mat pasirodė neteisingais.
rybos išdavė kokius vaisius, buvo matyt nė insinuacijų, darbininkų neteko’darbo.
,L.U.’
lenkų
trupos privalo naudo (Lenkų motina) pinigais.
o jeigu jos liko nevaisin nė koliojimų ir apkaltinimų 8 d. gruodžio Lenkijoj,
Perėja.
tis po tris kartus į sanvaitę, Toje mokykloje mokina len Iš Skrebotiškio, Pan. a p..
goms, tai keno tame kaltė, iš už tikras ir netikras kaltes, Czenstochowe, bu kariumenės
Šį pavasarį Skrebotiškio
prieštaraujančių žinių nega saugojosi iš pradžių bent Eų* pagelba likosi išvaikytas re- Persijos valdonas, šachas „Vilniaus Kanklių” gi drau kiškai Sofija Rutkauskytė,
kuri
save
skaito
lietuvaite.
gija
---du
kartu
į
mėnesį,
mirtinai
valsčiuje buvo kalbėta apie
lima suprasti; tiek vienok ropoj erzinti be reikalo de voliucijonierių susirinkimas. Muzzaffer-E-Din
galima manyti, kad šiuom mokratus ir Lietuvoj išeinan Suėmė 87 ypatas. j Užtiko serga ir kaip užtikrina dak tariant 1 sykį teatru ir 1 sy Per sanvaitę prisirinko apie įvedimų lietuvių kalbos rašti
- kartu socijalistai dalyvaus ti socijalistiški laikraščiai. Čia teipgi ginklų krautu tarai, nėra nė mažiausios vil kį miesto salėje. Jei kuria iš 20 vaikų-berniukų ir mergai nėje. Dar neseniai išrinkta^rinkimuose, tik nežinia, ar Rodėsi, kad galima bus ap ves, paslaptą spaustuvę ir ties, kad jis galėtų išgyti. tų trijų įstaigų negalėtų pa čių. Lietuviuos ' mokyklos sai lietuvis raštininkas Jonas
iie dalyvaus susitarę su ki sieiti be išsiniekinimų ir de* daug revoliucijinių atsišau Kadangi čia paprastai kyla sinaudoti paskirta sau diena čia nėra nė vienos. „Ma Žukas, pasakė valsčiaus rink
>
maištai, sukilimai terp besi — mokestį visgi turi įnešti cierz Polska”, matomai, žada tiniams, kad rusiškai ir lie
toms liberali škesnėms parti nnncijavimų. Bet ant galo kimų.
varžančių sostų pretendentų, už salę pilnai — 90 rubl.. užsiimti lietuvių lenkinimu tuviškai rašant, busiu jam
joms, ar visai nėprigulmin- pasirodė kad be to neapsiei
Prancūzija.
aut ;ai net ten, kur negali ture sime. Musų nesutinkančios
tai ir dabar Ii kia neramu- Tarybos sąnarys, „Vilniaus per mokyklas, knygas, ra daugiau darbo ir kad dėlto
Prancūzijoj randas rengia mo ir maištų, i kurių kai- Kanklių” pirmininkas prane. štus, draugijas ir teatrus.
50 li vilties išrinkti savo kandiesu jam reikalinga pridėti
partijos rods savo priešus ne
si pradėti smarkesnę kovą su mynai nori na ptiesi, ypač šė, kad tos sanlygos priima Senapylėje ūkininkų drau algos. Vyrai neišpildė to jo •
raJ latus.
Rodosi, bent, teip skundžia valdžiai, bet skun
dvaBiškija, kadangi popie gi Maskolija ir Anglija.
mos tiktai tuom, jei miesto gija žada netrukus įsikurti. noro, bet reikalavo už senųjų
karšino laikraščiai, kad, ku džia visuomenei. Tas vie
žius nenusilenkia, netnislija
salėje „Kanklėms” bus pa Jau nusiustas gubernatoriui algų rašyti abiejom kalbom.
li, Lenkijoj terp pačių so- nok teipjau yra blogu, kaip
nusilenkti prieš dvasiški ją ir
skirtas vienas nedėldienių tam tikras pranešimas su Tuomet J. Žukas, su savo
Venemelė.
Ijalistų užgimė nesutikimai: ir denuncijacijos valdžiai,
randas
ir,
be
abejonės,
nenuLaikraščiai jau nuo seniai mėnesyje, kitaip pasilieka draugijos įstaymais. Pra draugų pagelba, labiausiai
■iesnėji dalis pasirengusi ir tas yra blogu ypač dabar,
silenks, kadangi dabartinis rašo apie mirtiną ligą prezi sau tiesą atsisakyti nuo pa džią padarė: Andrius Matu seniūno Benedikto Lukšto ir
■ian boikotuoti durną, o ki- kada kovoj su netikusia val
ministerių perdėtinis Cle- dento Castro.;
pergabeno skirtos šiokios dienos 10 die laitis, Juozas Rimša, Jurgis kitų, pradėjo įkalbinėti susi
Vdalis nori dalyvauti rinki- džia reikia išvilkti kuodaumenceau nuo seniai pagarsė aut mažos salntįs ir laukia nomis. anksčiau.
Prie to Masaitis ir Andrius Drauge rinkusiems, kad lietuvių kal
|bose; o kad nė viena pusė giausiai pajiegų, o insinuaci
jo Prancūzijoj dvasiškijos mirties. Čia , kaip ir Persi Landsbergis prašė tarybos ir lis — bent jie pasirašė po ba neesanti tei p reikalinga
lenori nusilenkti, tai, kaip jos, apskundimai be darody
priešu. Jeigu pasirodys ^rei joj, mirtis prezidento gimdo čia esančio Miesto Gaivos nu pranešimu gubernatoriui.
ir kad galima esu Jr su viena
ižtikrina laikraščiai, pati mų mažina žmonių užsitikėkalinga, randas, suvaldymui Revoliucijas, kurias sukelia mažinti .„Vii. Kanklėms”
,L.U.
’
rusiška apsieiti. Tačiaus tų
fpartija pasidalino į dvi dali. jimų veikėjams, kurie be
dvasiškijos, ketina paduoti geidžianti valdšioe visoki je- kainą už miesto salę, pasirem
dienų galutinai nebuvo nieko /
Nesutikimai vienok negalėtų žmonių pagelbos ir pritarimo
užtvirtinimuiparlamento nerolai.. Vienas iš tokių damas ant to, kad lietuvių Iš Truskuvos, Pan. apsk. nutarta. Netrukus buvo su- v ■ .
U išeiti niekam ant naudos, o pats/nieko negali nuveikti.
naujas tiesas prieš dvasiškiją valdžios geidžignčių, jenero- Teatrui, kaipo, pradedančiai 26 rugsėjo, vietinio klebo šauktas naujas susirinkimas.
M jau mažiausiai naudos atga Niekinimai, insinuacijos, ne
ir jos užtarėjus.
Dėl pa- las Peredes rengia pasikėli veikti įstaigai viskas atsieina no lėšomis pas vargoninką Labiau susipratusių rinkti
li bentų patiems nesutinkan- teisingi apskundimai nedau.
klausymo popiežiaus, randas mą. Kaip sako, jie turi jau brangiau nekaip kitiems, ir buvo įkurta parapijos skai nių tų dienų nebuvo, taigi
tiems, jeigu ištikro butų to- gina pritarėjų, su kumsčia
ketina pastatyti po sudu 15000 ginkluotų šalininkų Ir kad „Vilniaus Kanklės” vie tykla. Męs parapijonys sa Žukui ir jo draugams pasise
W ki nesutikimai, kadangi pa- dar nieks kito neprivertė bū
36000 katalikiškų parapijų; ginklų pakaktinai apginkla tinių gyventojų kaipo drau kome labai dėkui už tokį jo kė saviškai padaryti: buvo
jiegos susinaudotų savitarpi ti draugu ir pritarėju, o męs
kitų tikėjimų dvasiškąja ne vimui dvigubai didesnio gi ja ne komercijinė, tik kul sumanymą. Pradėjus dalyti surašytas nutarimas, kuriuo
nėj kovoj, prieš carizmą jų net pertankiai, net ten ku*r
sipriešina. fiulyg tiesų iš skaitliaus. Todėl Venesue tūros tikslui įkurta, skaito knygas, susirado nemažas patys valstiečiai atsisako
Į
liktų jau mažiau. Kiekvie- jis nereikalingas, tokį pa
, noj draugijoj buvę draugai dauginimui draugų įnagį duotų 1881 m. policija turi loj laukia vėl kruvinos revo ant savo miesto tary skaitytojų buria — augusių vartoti kanceliarijos raštuose
tiesą uždrausti dievmaldystą liucijos.
bos prielankumo.
Tas rei ir jaunų, vyrų ir moterių. lietuvių kalbų, aiškindamie
J, paprastai pykstasi daug vartojame.
bažnyčiose,
kurių
kunigai
kalavimas Teatro tarybos Regimai, šimte trijų dešimtų si, kad jie ir rusiškai gerai
■ smarkiau, negu toliau nuo Demokratai, antai, apkal
priešinasi užgirtoms tiesoms.
maloniai priimtas principą- lietuviškų knygelių, tam suprantu. Tų nutarimų vy
viens &to stovinti.
tina socijalistus už visų blo
Ministerių
pirmininkas
liškai, o Miesto Galva atsa tikslui paskirtų, nepakaks. rai patvirtino savo parašais.
■
Iš tikro dabar, užgimus re- gą Lietuvoj: ■ jiems primeta laikraščių sandarbininkams
kymą žadėjo suteikti po lap Ligšiol Truskuvos parapijo Nepasirašė tik vienas Gum■ , voliucijai, ir Lietuvoj maty- paprastus plėšikus, rando už apreiškė, jog jeigu bažnyčia
kričio
2 d. miesto tarybos po je maža tebuvo skaitomi laik belevičius iš Tetirvinu. Jis
Iš Vilniaus
T ti net perdaug nesutikimų dėtas ant valsčių baudas ir geidžia kovos, gali jos sulauk
sėdžio.
raščiai ir knygos. Čia atei apskelbė žemiečių viršinin
ypač terp pačių caro valdžios viską kitų, net valdžių prasi ti, prieš popiežiaus užšima- r Šiomis dieupuiis Vilniuje
■ prispaustų.
Nesutinkanti žengimus, su kuom socijali- nymus randas nenusilenks, teismo tardytojas buvo pasi Antras įdomus lietuviams na 25 numeriai „Nedėldimio kui protestų ir pareikalavo
mynioja visas civilizuotų stai nė jokio neturi susiriši bet jo fanatizmas privers vadinęs buvusįjį durnos at klausymas buvo pakeltas dėl Skaitymų”, 2 numeriu „Vil išnaujo peržiūrėti tų kalbos
liaudies teatro manežiuje. niaus Žinių”, 1 n. „L. Uk.”, dalykų. Daugiausiai atkal
žmonių priimtas formas, net mo. Socijalistai vėl atmoka, raudą
griebtiesi
prieš stovą Juozų Kubilių tyrinėti Tas teatras dabartiniame lai 1 n. ,,Šaltinio” ir x n. ,,Švie binėjo nuo lietuvių kalbos įpertankiai kovoja insi n naci primesdami demokratams or dvasiškiją dar aštresnių prie dėlei Viborgo atsišaukimo.
joms, mėto tokius apkaltini ganizavimų juodašimčių, tai monių. .
Kubilius pasisakė Viborge ke yra kariumenės rankose. sos”. Taigi visai mažai. Ta vedimo rųštinėję seniūnas B.
mus, kokių negali darodyti. gi teipgi valdžių nedorus Popiežius gi apreiškė, jog buvęs, po atsišaukimu pasi Rusų trupa padariusi tokią čiaus monopoliu ir alinėn per Lukštas iš Norių sodžiaus.
Tą geriausiai matome ir mu darbus. , Darodymų nerei nieks negali jį sulaikyti, nė rašęs, bet aut visų kitų klau propoziciją: ji duosianti do metus suneša žmonelės iki Tas seniūnas, kaip kalba vy
sų partijų laikraščiuose. kia, pakanka insinuacijos. didžiausi persekiojimai, nė symų atsisakė duoti atsaky vanai dienos spektaklius 4000 rublių. Antra vertus, rai, pats vargiai rusiškai lieNeminėsime jau Lietuvos Vartodami tokius kovos gin kankynės, ginti bažnyčią. mą. Teismo tardytojas dė kareiviams su sąlygomis, vėl nereikia manyti, kad čia žiuvį apverčiųs, bet gaudyti
..L lenkų dvarponių ir su jais iš klus juk męs mažiau supran Popiežius tiki, kad Prancū lei to jį pavedė policijos kad vakarais turėtų tiesą lo žmonės butų labai tamsus ir iš žmonių auksinus mokus
i
vien einančių klierikalų, ku tantiems žmonėms tiesiog į- zijoj neatsiras nė vieno ku priežiūrai.
Būdamas pa šti savo naudai. Landsber prasigėrę. Ūkis vedamas vi geriau kaip rusiškai kalbėti.
A
rie nieko neišsižadėjo ir nie kalbame, kad ne valdžia kal nigo, kuris, priešais jo palie trauktas teisman, jis podraug gis prašė kad lietuviams ir-gi dutiniškai, žmonės darbštus Ar gi Skrebotiškio valstie
ko neišmoko, kurio, atsiek i- ta, ne ant jos puola atsaky pimą nusilenktų prieš ran yra pašalintas duo rinkimų. butų leista bent vieną nedėl- ir mieli, tebegyvena dide čiai visi teip lietuvių reikalus
dienį vaidinti tame teatre, liais sodžiais.
supranta, kaip tas Bene tik
mui savo mierių, neniekina mas už visų blogų, bet už vi dą.
• , ,L.U.’
,L.U.
’
pabraukdamas
prie
to,
kad
tas Lukštas? Geistina butų,
nė jokio, kad ir .nedoriausio ską reikia kaltinti yien musų Prancūzijos kunigai lau
Vilniaus
miesto
rinkimų
kad kas praneštų, ar tas val
jei
butų
leista,
tai
lietuviai
ginklo. Klierikalai visuose pačių partijas. Jeigu pei kia paramos kitų kraštų ka
Iš
Panemunėlio,
Ežer.
ap.
stiečių nutarimas permainy
amžiuose ir visur mėgo šnipi kiame priešų pasielgimą ir talikų. Daugelis zokonų pa komitetas išleido atsišaukimą gali sutverti liaudies teatro
Jau turime lietuvį moky tas ar ne.
į
rinkėjus
Gijomis
kalbomis:
skyrių
ir
vaidinti
nors
kas
nėjimus ir denuncijacijas, tą jų ‘vartojamų kovoj ginklų, žadėjo aukauti dalį savo tur
toją. Labai meilus č.mogus,
,L. U.’
matome jų laikraščiuose ir tai turime pasirodyti už juos tų kovai kunigijos su randu rusų, lenkų ir žydų. Maty šventadienį pigiausiomis kai
gerai
mokina vaikus ir gra
ti,
lenkai,
kurių
globoje
yra
nomis.
Tas
reikalavimas
ir

dabar net Lietuvoj; mat jie geresniais, doresniais, turime Prancūzijoj; pažadėjimų at
žiai lietuviškąi šneka. Ma Iš Rimygalos, Pan. ap..
nori kitus supiudyti, kad iš paniekinti jų vartojamų ne siųsta jau daugiau kaip ant tas komitetas, laiko panieko gi tapo įneštas į jiosėdžio
tyti, jis yra tikrai a'sidrf'V Musų miestelyj yra trys
je lietuvių kalbą. Nežiūrint protokolą.
to sau naudą turėti. Pana dorų ginklą. Jeigu pats da vieno milijono doliarių.
mokyti Lietuvoje jaun/ ė- juodašimčiai-šnipai: mokyto
V.Ž.
šią vienok kovos formą mato rome negerai, neturime tie Nereikia užmiršti, kad į tai lenkai d vysta kviesti lie
nę, nes jei nebūtų ar Jęs, jas, urėdninkas ir raštinin
me ir kitose, jaunesnėse, dar sos peikti kitų už tokį jau Prancūzijoj randas jau ne tuvius išvieno^eiti su jais per
tad nebūtų metęs tos vietos, kas. Koki jie žmonės, gali
ne teip sudemoralizuotose darbą. Čia neina apie pa kartą griebėsi kovos bu ba rinkimus ir rinkti lenką at ls Vilkaviškio, Suv. gub.s kur pirma buvo (Nega^ 'e).
ma pamatyti iš jų darbų.
partijose. Mat įsigyvenusių čių partijų galutinus siekius, žnyčia. Laike didėsės revo stovą dumon. Tegul tik iš
Ten
ėmė
algos
metams
£00
Pirmiausia reiktų šis-tas pa
Neseniai
buvo
čia
pirmasai
formų, nors jos negeros, ne bet vien apie kelius turinčius liucijos tikėjimas buvo suvi- lietuvių sudaigtas komitetas
teip pasielgtų, su lenkų kal „Žiburio” , draugijos filijos su viršum rublių, visos ištai sakyti apie mokytojų Artiu-,
galima urnai išnaikyti, nors privesti prie tų siekių.
bu panaikintas, kunigai žu ba, kaip jie ag lietuvių kal susirinkimas. Buvo nusprę gos buvo jam duotos ir žemės chą. Jau ištisi metai kaip
jų negerumą visi žiūrinti ga Maskolijoj dabar nusira domi, bet kad tam tikslui
sta įkurti Vilkaviškio para buvo 2 dešimtini pavesta. mokykla uždaryta, vaikai neli patemyti. Išdirbtos klie mino: pereitų sahvaitę nieko dirva, nebuvo prirengta, Na ba pasielgė, tuomet kokį
pijoje penkios pašalinės mo Ten jis išbuvo mokytoju 15 simokina, mokytojų gi ramyrikalų kovos formos, kaipo svarbesnio neatsitiko. Ma poleonas I vėl sugrąžįno ka trukšmą paketų; lenkų „na- kyklos, viena nuo kitos ne metų vienoje vietoje. Ma galiečiai peni, duoda jam
palaikai, perėjo į kitas, jau tyt, žmonės nori šiek-tiek pa talikišką tikėjimą, kadangi rodowa demoMraCjg”.
arčiau kaip trys verstai. Su tyt, žmonės jį ten labai my vietų, kaip kokiai gerai nau
JO.’
paniekinusias klierikalų sie silsėti, kova juos paalsino. daugumas žmonių to reika
sirinkimas išskyrė penkis lėjo, kad net verkė išleisda dai. Pernai susi prat ašiejie
kius partijas ir tos vartoja J ieško jie vien progos, o pro lavo, o Napoleonas, užimtas Spalių 27 d., apie 10 vai. žmonesftkad jie pasirūpintų mi. Čia, Panemunėlyje, ik
žmonės ręikalavo, kad jis iš
net pertankiai anų netikusį ga tokia atsitiko, jų suteikė karėms, neturėjo laiko kištie- vakaro, Vilniuje ties' cirku, sujieškoti mokytojus įkuria- šiol jam algą moka senovi eitų; kasžin kas dar Įiersproginklą.
rengimas rinkimų.
si į bažnyčių reikalus. Ar ant Lukiškių prekyvietės, momsioms mokykloms. Su škai, kaip rusams mokyto- gino
.
dvi bombi ir šovė po jo
Klierikalai-visur ir visada Valdžia, vienok, nemiega, dabar supančiojimui kunigi- i
sirinkimo pirmsėdis paaiški jame mokėdavo, po 24 rub langais. Mokytojas, pamklaikėsi su valdžia, stengėsi ji paprastu budu stengiasi iš jos dirva geriau prirengta, sargiai. Tuo laiku iš preky no, kad kandidatais į moky lius per mėnesį. Bet, kaip tęs, kad jis jau čia neberei
ginti senovę, jieškojo valdžios kandidatų eilių prašalinti nežinia.
Parlamente, rods, vietės kas tai šovė kelis sy* tojus turi būti parinkti toki girdėti nuo kaip-kurių gud kalingas (nes nemoka lietu
paramos, tedėl jai ir denun- neištikimus, žinomus jai ne- daugiau yra jos priešų negu
žmonės, kurie supranta mo ragalvių, kad tai perdidelė vių kalbos) ir kad žmonės
cijavo, skundė savo priešus. pritarėjus, stato po sudu bu pasekėjų, bet, kaip rodo be- sykiu šovė
diupa į orą. kymo dalykų. Užvis' turėtų dar alga esanti. Labai gai patys nesiduoda rusinti, priPeikiame męs tokį pasieilgi- vusios dūmos atstovus pasi sipriešinimai parapijonų bu- Paskui i
rūpėti, kad mokytojais butų la butų, jei numažintų jam :
mą ir uors paniekinome klie- rašiusius po Viborge išleistu rašinėjimui bažnyčių turtų, už jų nujojo ra i tiejie polici- dori
C
įmonės ir gerai mokėtų algą, nes jis žmogus jau yra sikraustyti.
rikalus, net pertankiai var atsišaukimu ir tokiu budu terp žmonių dar daug yra joa žemsargiai. Policija su- lietuviškai,
vedęs, turi trejatą ’ vaikų; daugiau: ra
tojame tokius jau ginklus juos prašalina iš kandidatų kunigijos šalininkų.
ėmė kelis įtariamus žmones* I
,L.U.’
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vietos nekruta. Jie dar lau j imą, Akatov iškratė visus rupys Liep. Liet.-Sav.- Paš. pakinkytus ąeruose ratuose,
Prisikabinus kokiam nors
Iš Prašą Lietuvos
Tvanai
kia, kol jis išvažiuos, moky falinius, bet nieko priešingo Draugija, gal ir atskiros ypa juose gi,£ dUf užmuštu vagiu. poljcistui prie knygų ui beTilžėj,
sulyg
paskutinio
žmo

M
orencl, Abiz. Šitose ap
tojas gi tuo tarpu nesnaudė. nerado, tik kortos ir trupu tus: knygynai Biletavičiaus Susirinkę žmonės pripažino, cenzūrą, reikia pasakyti, kad nių suskaitymo, buvo 87148
iinkinėse užgimė dideli tva
kad tai esąs Ustinas, ant ku cenzūros įstatai atmainyti,
,
Jis sušnipinėjo, kas labiau tis pinigų turėta kaip-kurių ir Virkučio.
rio visi mete bėdą, kad jis jog nė ant jokios Rusijoje gyv., tame skaitlįuje 1894 nai, Cliftone prigėrė 58 ypasiai norėjo jį išjudinti, kas kalinių. Akatov atėmė pi
tos. Gal prigėrė daugiau
vogęs visos apielinkės ar spausdinamos knygeles nega kareiviai ir 671 žydas.
buvo Vilniuj, važiavo kelis nigus, kad ir 3 kapeikas at
Už
kiaules
ant
paskutinio
žmonių,
bet kad telegrafai iš
kartus Panevėžin, viską su radęs. Sako: „Prie manęs Iš Beržoro, Telšių apskr.. klius. Teip Ųgtinui nepasi- li būti cenzūros, nes cenzo
jomarko
mokėjo
Tilžėj:
už
naikinti, tai iš tvanų apim
ienas, eidamas riai panaikinti ir niekur ne
sakė, primelavo, susuko ir kaliniai galės pinigus turėti Vienas bernas iš Berno- sekė. ’N
centneri
gyvos
kiaulės
mokė

tų plotų nėra nė jokių žinių.
nesigailėjo už- bepriimamą cenzūruoti; yra
vėl ėmė sau ramiai gyventi. tik kalėjimo kontoroje; jei tavo valsčiaus, Jonauskis, su pro šalį* i
jo
40
—
47
Mrk.
Už
paršus
o_._ tiktai inspektoriai spaudos
dar džiaugėsi:
Kur tau jii negyvens ramiai, atrasiu paskui pas kurį, tai manė apskelbti save dakta muštųjų ---------------mokėjo 6—10 Mrk..
ru,
nukeliavo
Ylakių
mieste

„gal
dabar,
užmušus
vagis,
atimsiu
ir
nebeatiduosiu.
”
kad, kaip matai, atsigrūdo
dalykuose, kurie akylai pri
pristovas su gauja sargybi Naujasai viršininkas iš pir lin ir pradėjo daktarauti. nustos vogti.”
žiūri spaustuves, kad jos ką- Už stintas mokėjo: už šė
nių ir suėmė tris vyrus: Kau mos dienos prispaudė kali Ne kvailiai ylakiškiai: kieto Penktadienį, spalių 1? cL, nors valdžiai negeistino ne pelį 8—8.50 Mrk. Už šėpelį
T Bayonne City, N. Y.
pą, Liesį ir Krotkų. Kiti iš nius: pasivaikščioti leido tik mis kumsčiomis tvodami, jį ištirti tą atsitikimą, atvyko spausdintų.
Spaustuves rugių 5.80—6.20 Mrk-, mie Darbininkams Rockefelerio
bėgo Amerikon. Tie trys iš po 10 žmonių ,,po komanda” išplakė ir nesigailės teip pa Alunton Utenos pristovas, peržengusias inspektoriais žių 5*25 Mrk., avižų 3.50—
sėdėjo po kelis mėnesius ir ir tik 15-kai minučių; vaik darę. Buvo nukeliavęs 8a- apskričio gydytojas su felče duotus įstatus — tie inspek 3.65* Mrk. Už centnerį šieno įtaigose pakeltos algos ant
nėr žinios, kada bus jų var ščiojant, buvo įsakyta nesto lantuosna, bet ir salantiškiai riu ir tardytojas. Policija toriai skaudžiai baudžia. Be 2.40—2.50 Mrk., šiaudų 2.50 10%
gų galas. Paleidus juos iš vėti ir nešnekėti; pasimatyti netikėjo jo apgaudinėji ėmė šnipinėti, kas tuodu va spaudos dalykų inspektoriaus Mrk. Gyvulių prekės Pru T Rayland, Ohio. liau
kalėjimo, mokytojas su savo su pažystamais buvo leista mams. Pagalios niekur nie giu užmušė. , Ir dabar jau gi žinios spaustuvės nė mažiau snose puola, kadangi, reika na Co. šitose aplinkinėse pir
sėbrais vėl kelis kartus va vieną kartą per sanvaitę ar ko nepešęs, apsigyveno Ber riasi, kad suradusi kaltinin sios brošiūrėlės negali išlei laujant žmonėms, randas ren ko 7000 akrų anglinių laukų
žiavo Panevėžin, vėl siundė, 15-ka minučių. Buvo užgin žore. Nenorėdamas nubosti kus, kuriuos jau suėmė. Pa sti, o kad jau sykį koks-nors giasi atidaryti rubežių galvi ir parengs kelias naujas ka
vėl melavo. Užtat ir Kaupą ta siųsti laikraščiai kali skaitytojams, nors trumpai kliuvo: Žalėnas, Kavaliūnas spausdinys iš spaustuvės išė jams iš Maskolijos: kiaulės sty nes.
aprašysiu, ko vertas to dak ir Karpavičius; kaip kalba jo, tad nė joks policijos vą atpigo 10—12 Mrk., paršų T Alegheny, Pa. Darbai
su draugais kelis kartus tar niams ir tt..
tarėlio
gydymaa Plungės žmonės, esą visai nekalti. šas neturi tiesos prie jo nagų prekės nupuolė ant trečdalio: dirbtuvėse Pressed Steel Car
Kaliniai, ilgai nelaukę, su
dytojas šaukė ir klausinėjo.
pirma už paršus mokėjo 20— Co eink silpnyn. Neseniai
Dabar, girdėtis, busiąs tei streikavo: nutarė neiti vaik aptiekorius izraelita mokino Kol pasibaigs tardymas, prikišti. ’
25 Mrk., o dabar tik 6—10 iš dirbtuvių paleido 800 dar
smas. Tie vyrai visiškai ne ščioti ir matytis su pažysta Beržoro daktarą, kaip reikia reiks jiems pasėdėti šaltojo
Jeigu
policija
prie
knygų
Mrk. . Galvijus leista gaben bininkų.
kalti žmonės.
mais. Jei tat nepadėtų, tuo išskirti anodija iš štinspirito je. Žmonės buvo nuvažiavę4
Štai koks paukštis musų met kaliniai ketino langus ir vaistai sutaisyti. Vienas pas pristovą paliuosuoti su kabinėjasi ir knygininkus ti iš Danijos, maskoliškųjų
persekioja, tad aiškiai maty dar vis neleidžia į Prusus. 1 T Cinctnnati, Ohio. Kon
mokytojas.
išdaužyti. Tuomtarpu, sako, ūkininkas nuėjo pas tą dak imtųjų už laidą, bet šis atsa
Matyti ramygaliečiai turi viršininkas gavęs laišką be tarą pasiteirauti. Šis pasa kęs, kad sbimtiejie esą nu ti* J°K Ji įstatymų nežino, ar Užtai prekės daržovių ir sodų duktoriams ir motormanams •
savo senovės sauvalę varo.
daug pinigų, kad gali dykai parašo; ten jam buvusi bom kė: ,,Jei nori būti visą amžį gabenti Kaunan.
vaisių dabar didesnės, ka gatvinių karų nuo 1 dienos
Cenzūra
pereitą
(1906
m.)
penėti mokytoją!
dangi tokių pigių negabena sausio pakeltos algos po 1c.
ba žadama, jeigu jis norįs sveikas, užmokėsi 40 kapei
,L.U.’
vakarą panaikinta ir tur būt iš užrubežių į Prusus. Ša ant valandas.
Toks pat dėdė ir urėduin- čia teippat elgtis su kali kų; jei trumpesnį laiką —
jau niekad negryžš, ko ir ne pelis verdamųjų obuolių Til T Fale Riveb, Mass. Aud^
kas. Kol dar buvo šiokia- niais, kaip Kaune elgėsi. užmokėsi dvidešimts kapei
Iš Mintaujos. ’
tokia liuosybė, jis kaip kiš Po to viršininkas nusileido. kų.” Ūkininkas davė 20 ka Iš Mintaujos praneša, kad duok Dieve! O su polici- žėj prekiavo 8 Mrk. už šėpelį, jai medvilnės dirbtuvėse pa
kis, ausis suglaudęs, tylėjo: Dabar vaikščioti duodama peikų. Išgėręs truputį vai Vendeno kariškasis viršinin stai s, tiesų nežinančiais, rei valgomųjų gi, taigi geresnių, reikalavo ant 10% didesnių
tik viską suuostydavo ir pri- visa valanda ir visiems poli stų, žmogelis pradėjo šaukti kas paliepęs patrolėms šau kia apsieiti šiurkščiau, nesi dusyk brangiau. Už kapą algų; jiems pasiūlė 5%, kbe?
stovui pasakydavo. Bet at tikos kaliniams iškarto. Pa nesavu balsu ir Dievo malo dyti visus, kurie nakties lai duoti, bent kokiam* vąšui kopūstų mokėjo 4 Mrk..
darbininkai ne priėmė.
skriausti,
tad
nekaišios
no

važiavus sargybiniams, .jis simatyti leidžia du kartu per nė, kad dar nedaug tegėrė: ke busią gatvėse be pasporLikosi Prūsų Lietuvoj,
Denver, Col. Cigarų
tuoj pasirodė, kas esąs, Jie- sanvaitę: ketvergais ir pėtny- butų visą amžį ilsėjęs žeme tų. Tą pat liepia daryti su sies, kur nereikia; ką bepa žmonių važinėjimui atiduo dirbėjams čia pakeltas užmo
škant
p rasi kaltelių”, jis čioms, su atvažiavusiais išto lėje. Užvis daugiausia ken tais, kurie, pamatę patrolę, daryti? prisieis dar daug mu tas trumpas gelžkelis terp kestis po 81.00 už tūkstantį .
žmonėms rakinėjo, kad „ mai lo
kasdien. Pasimatyti čia nuo to daktaro kudikė pradės bėgti. Susiorganiza sų žmonėms pakęsti nuo mu Klaipėdos, Dovilių ir Pėžai padirbtų cigarų.
štininkams” dabar atėjęs ga leidžiama tik tiems, kurių liai, už ką musų sodiečiai va vo nauja vidurinės Liflandi- sų policistų, kol terp visų vi čių.
M Tacoma, Wash. Štrai- Į
las: juos ar Sibiran išvary tardymas pasibaigęs. Laik dina jį Herodu. Bepiga po jos soc.-demokratijos gink suotinas susipratimas neį Už įžeidimą jenerolo I ka- kuoja čia plumberiai.
vyks....
K. 8tiki. riumenės korpuso, sūdąs už
sią, ar sušaudysią, ar pakar- raščiai ir knygelės dabar vėl nui daktarui apgaudinėti luotoji organizacija.
T Qvincy, III. Arklių
[B
„Vlo.
Žn.
”].
šią. Jis sukaitęs j ieškojo ir galima siuntinėti.
j. tn ;v. 2.’
dėjo bausmę 400 Mrk. ant kaustytojo! nuo naujų metų
tamsus musų žmonelės. A pa* a
rodinėjo sargybiniams kas
redaktoriaus Karaliaučiuje reikalauja didesnio užmokeSpalių 6 d. pabėgo iš kalė gauk tamsta nors vieną žydą,
B
Kybartų.
„kaltas”.
jimo P. Petraševskis. Vaik kurie daug daugiau rūpina Po vilniečių lietuvių tea Lietuvių skaitlius Masko išeinančio socijalistiško laik snio. Urėdninkas gerai moka ir
raščio ,, Volkszeitung”.
liuj.
ščiojant buvo permesta jam si savo sveikata. Pas Beržo tro Kybartuose, Virbalio ba
T Tombston, Aeiz. Kalna
„žuvauti”. Važiuoja per so
ro
daktarą
jų
nė
vieno
ir
su

Kaip matyt Prūsų Lietu
virvinės kopėčios. Visą san
1897
m.
Maskolijoj
buvo
kasiams
Šitų aplinkinių pa- I
žnyčioje Špitijlninkai dalino
džius ir rašo protokolus. No
vaitę paskui kratė Panevėžį, rišęs nenuvestumei. Kad ir žmonėmsdapeMus, įvardytus: visuotinas gyventojų suskai- voj išeinančiuose laikraščiuo kėlė algas ant 25 e. ant die- ■
rėdamas gintis nuo „bėdos”
se, ir Prūsų lietuviai kyla iš
bet pabėgėlio nesurado. P. neturi teisės jis užsiimti gy
„Kybartų teatras”, kur bai tymas. Tik dabar likosi pa miego, stengiasi pasiliuosuo- nos todėl, kad Jie atsisakė
— žmogus ir duoda rublį ar
dymu,
bet
jis
nesibijo
jokio
Petraševskis sėdėjo čia 8 mė
pristoti prie unijos.
siai išbiaurioti artistai vaidin ganytos statistiškos žinios.
pūrą. Teip ir renka jis sau
nesius ir niekas nežinojo kas atsakymo, nes labai geruoju tojai Tų lapelių parašyto- Terp kitų dalykų, buvo ren ti iš vokiečių ant jų sprando
„batams”*.
jis per vienas. Jis buvęs gyvena su urėduinku • ir jų jai, ar parašytojas (po lape kamos žinios ir apie gyvento užmesto tinklo. Tą rodo ge | CheyenneWyo. Kati Ko
Ne geresnis buvo ir rašti
riams ir mašinistams pakėlė
yra
svetimu pasportu atsiųstas iš dviejų bičiuliavimosi
jų kalbą, kadangi mat Ma- riausiai skaitlius lietuviškai
liais
padėtas
bevardis
para

ninkas Butkus.
Tik šis
daugiau saldumo, kaip Lie
įžegnojamų vaikų, kuris kaip algas po 3 c. už valandą.
Poltavos gubernijos.
šas „ Kybartiečiai”) išrodo, skolija' apgyventa nevienos kokiose parapijose su dviem
baikštesnis už kitus. Bijo
tuvos
miduje.
Nemokėda

T Khedive, Pa. Briar
damas, kad už „gerus” dar Spalių 13 d. stojo teisman mas nė rašyti nė skaityti, ap artistus paskutiniais palei tautos, ne viena kalba vie metais pasididino net tris Coal <& Coke Co. šitose ap
bus kas neužmokėtų, kaip P. Gasparavičius, Kinderių rinko save daktaru Janau* stuviais, nepraustaburniais, špatauja visur. Žinoma, vi kartus. Kad teip kiltų lie- linkinėse parengs 4 kastynės
sodžiaus ir Petras Maldaikis,
kurie, anot jo, užmiršę žo sokios oficijališkos statisti tuvių dvasia visur — tai ko ir tūkstantį kokso pečių. Prie
matai išsikraustė.
skis.
džius, o neišgirdę jų, sauvali- kos Maskolijoj neištikimos, reiktų; skaitlius lietuvių ne- darbo patilps 2200 darbinin
Suprato katė, pieną palie Smėlinių sodžiaus, abu Šimo
,L.U?
nių valsčiaus. Juodu kalti
škai velniais, rupūžėmis ir, bet reikia pasakyti, kad ži simažintų.
jus!!
kų.
namu
dėl
atėmimo
pinigų
iš
Iš Alantos, Ukm. apskr.. padlomis plusdamiesi terp nių rinkėjai, nors nenorams,
Dabar jau kitas, bet tas,
Teippat buvo Paėmęs laikraštį, randi te- savęs, stengėsi pripildyti tą, visgi turi užrašyti teip, kaip
T ConNELLSVILLE, P A. Š1Oturbut, bus dar pranašesnis. monopolio.
se aplinkinėse parengė dau
Valstybės dūmą paleidus, jis kaltinami dėl atėmimo gin legramuose vien tik žinias ko nepriteko.... iš nasrų suskaitomi žmonės reikalau
giau kokso pečių.
ja;
gal
toki
suskaitytojai
įklų
iš
valsčiaus
tarnų
Anta

apie vogimą: ten išplėšė tiek vaidintojų ėję ir nepritinkan
: labai džiaugėsi, Visiems sa
|
kalbinėti
žmonėms,
bet
per

nas
Repšys,
Lipliškių
so

tūkstančių, ten vežant atėmė ti žodžiai”. Bet tai dar ne
T Washington, Pa. Bepekinėjo,. kad durnoje buvę
kreipti
jų
reikalavimą,
užradžiaus
ir
Jokūbas
KulpaviBeprotis.
galas
tų
lapelių
šmeižimo.
tiek
tūkstančių.
Ir
vis
tūk

nne
Coke Co. rengia 100 ko
vien niekšai — anot jo „meršyti
kitaip
negali.
Europoj
čius,
Pukštonių
sodžiaus,
Ši

stančiai! Pas mus sodžiuje Pasileidę meluoti, lapelių
zavcai” — kurie ėję išvien su
Jackson, Omo. 9 d. gruo kso pečių aplinkinėse East
vagimis ir plėšikais ir patys monių valsčiaus abudu, Vi- tūkstančiais nevagia, nes parašytojai nebegali susitu’ liaudies surašytojai niekur džio, pilname žmonių kare, Mellsboro.
niekas jų sukrovęs neturi rėti, nenupasakoję, jogei „da, negali elgtiesi teip, kaip ei- įgavęs prato sumaišymą, an T Majontovn, Pa. Šitose
kurstę žmones vogti ir plėšti! si buvo išteisinti.
,L. U.’
Bet užtai su arkliais reikia vėsi girdėti šmeižimai apie( gėsi, paveikalan, su lietu gliakasys Mc. Neal išsitraukė aplinkinėse bus parengta
O kaip jis mėgsta ranką
būti atsargiam. Nevienam dvasiškas seminarijas, pa viais Amerikoj laike pasku du revolveriu ir pradėjo šau daug kokso pečių; rengti pe
atkišęs turėti! kad tik kas
Iš Liepojaus.
jau išvedė paskutinę kume juokimai dvasiško gyvenimo, tinio suskaitymo: Europoj dyti į žmonis. Užmušė vie čius pradės tuojau po naujų
duotų!....
ant
atsakančių
Liepojon atsilanko 'nema laitę. Vagims, žinoma, da pasityčiojimai iš pačio Die visur,
ną jauną vyriškį, vieną pašo- metų.
Štai koki Ramygalos val
žai sodiėčių-lietuvių iš Žemai bar rugiapiutė: policija ne vo.’1' Tačiaus užteks pami blankų pats žmonės užsirašo vė mirtinai, o vieną nemirti
dininkai.
Yra keliatas. ir lietuvių, čių (nuo Skuodo, Ilakių ir iš gaudo jų. Antra vertus, jie nėjus ir tas lapelio vietas, kuom jie yra, o surašytoje! nai. Esanti kare žmonės iš
kurie eina kartu su tais val kitų apygardų}; jie atvažiuo nelabai policijos ir bijosi: nes kiti jo pasakymai toki tik peržiūri, ar blankuose at- metė beprotį per langą ant
dininkais ir padeda jiems ja dažniausia Liepojon šio-to juk ten dažnai tarnauja sar Šlykštus, kad gėda butų jie( sakymai yra ant visų klausy gatvės, bet jis ir čia bėgo,
Is Chicagos, III.
šnipinėti. ' Apie juos kitą nusipirkti ir atveža parduoti gybiniais jų broliai ir svai ir minėti laikraštyje. Pana mų.
šaudydamas, kol ant galo pokartą plačiau pakalbėsime. sviestą, audeklus,'žąsis ir ki niai. Valdžiai prireikus ge šius lapelius rašo patamsiųį Taigi pažiūrėkime, kaip licistas ne'paguldė jį nepa Pereitos nedėlios vakare,
rų tarnų, kuone visi musų juodašimčiai.
Kas parašėi paskirstytos kalbos Maskoli taikęs iš savo revolverio į p. Radavičiaussalėj, kaip bu
Reiktų koks žodis pridėti tokius daiktus.
Yra
čia
keturios
prekyvie

apylinkės rusai, atgabenti iš lapėlius „Kybartų teatras”, joj, kokioms kalboms ir kiek galvą.
apie pačius ramygaliečitfs.
vo pagarsinta pirma, atsibu
Jie teippat nelabai verti gir tės ir josna suvažiuoja bemaž Rueijos po lenkų sukilimo ir lengva suprasti, atsiminus, žmonių kalba, nes iš kalbų
vo
pirmutinė ,,Aušros” DrEipllozijos.
tiek
lietuvių,
kiek'
ir
latvių.
i
galima
spręsti
apie
visokias
apdovanoti
žeme,
■
atimta
iš
jogei
juos
dalino
bažnyčioje
ti. Yra daug parapijų, kur
stes parengta prelekcija. Pretautas gyvenančias Maskoli WlLKE8BARRE, Pa. Kasty- lekciją skaitė Dr. Kulis —
atstatė rusus mokytojus, ga Reikia naudotis gera proga vietinių gyventojų, stojo sar špitolninkai. 1
joj. Laike liaudies suskaity- nėse Paristi Coal Co. atsitiko „Apie išsivystymą gyvulių”.
,L.U.’
vo lietuvius. O ramygalie ir terp tų sodiečių čia galima gybiniais. Tų ateivių tarpe
pardavinėti,
atskiri
laikraš

mo, taigi 1897 m. Maskolijoj expliozija, kurios du darbi Apie pačią pralėkeiją daug
ir yra daugiausia vagių.
)D J
čiai visai tuo nesirūpina.
Dėlei
cepzuros.
čių
numeriai
ir
knygutės.
buvo:
maskolių 55667460, ru ninkai likosi užmušti, o pen nekalbėsime, nes buvo tai
Teip,
antai,
garsus
vagis
su
Vaikų mokymas jiems nė galKiekvienoj
didesnėj
gatvėj
P.
Stankevičius
korespon
sinu
22330551,
lenkų 7981- ki sunkiai sužeisti; terp su pirmas bandymas ir prele
savo šaika Ostines Jermolov
. voj, ir patys laikraščių ne
pardavinėjami
laikraščiai
ru

iš Gruzdžių sodžiaus. Bet, dencijoje giedraičiai” (žiur. 807, baltgudžių (prie jų, tur- žeistų yra ir mirtinai sužeisti. gentai dar ne spėjo išsidirb
skaito, kad jie ir teip švie
sų,
latvių,
žydų,
vokiečių
kaip tai sakant, kiekvienam ,,VilniausJjiaių” Nr.239) pa būt, prisirašė nemažai lietu Lynn,Mas. Čeverykų dirb ti, ne spėjo prisitaikyti prie
sus ir teip gerai žino, kur
kalbomis
(kartais
ir
„Kurjer
daiktui esti šiame pasaulyje duoda juokingą atsitikimą su vių Viln. gub.) 5885547, žy- tuvėse P. J. Harney’o eiplio- žmonių supratimo, todėl kaip
monopolis ir aludės! Vienos
Litewski
”
sutinki),
o
lietu

galas, teip ir musų Ustinui urėdninkų^ kuris, jį užtikęsi dų 5063156, kirgyzų 4084130, davo garinis katilas. Explio- koki dalykai galėjo būt nesu
degtinės išgeria per metus už
30 tūkstančių rublių, o laik vių laikraščiai pardavinėja šiuokart nepasisekė. Atsiti su vežimėljiu knygų, akylai totorių 3787627, vokiečių zijos 12 darbininkų likosi su prasti, arba ir klaidžiai su
ko teip: spalių 11 d. jis, su apkraustęs ir vis burnijęs, 1790489, baškytų 1489186, žeistų. Užgimęs nuo explio- prasti. Paaiškinimui nesu
raščiui nusipirkti gaili 5 ka mi tik trijose vietose.
Žmogus,
atvažiavęs
už
4
—
savo dviem draugais, kasžin kad knygds be ^tonzūros; ga latvių 1485937, gruzinų 1886 zijos gaisras pridirbo nuosto prantamų vietų buvo disku
peikų. Yra keliatas susipra
tusių. Reikia tikėtis, kad ir 6 mylių nepažystaman mie kur pavogęs dvejatą arklių, ilaus Stauk.1 klaAsia: ką pa 448, lietuvių tik 1210510, lių ant 500000 dol.
sijos, žmonės galėjo statyti ^
daugiaus ims sekti jų paveiz- stan, neis juk jieškoti per atvažiavo Skudutiškio mie- 'daryti, kad Ir^tamsiausiejiei taigi mažiau net negu latvių Houghton, Mich. Čianyk- klausymus, reikalauti aišjre-.
visas gatves, kur -galima bu stelių susigerti.
Dažinoję policietai žinotų,1 jog parduo ir gruzinų, armėnų 1073096, ščiose krfstynėse atsitiko ex- snių, suprantamesnių paaiš
dą.
,L.U.’
tų nusipirkti ar naudingą tai apielinkės gyventojai su damosios knygos yra cenzū rumunų 1121669, estų 1002- pliozija, kurios vienas darbi kinimų, bet statančių klau
Iš Panevėžio, Kauno gub.. knygutę, ar laikraštį; o nu* bėgo jų suimti. Vagys, pa ros leistos?
738.
•.<
ninkas likosi užmuštas, o 8 symus buvo mažai ir tai juos
Spalių 1 d. Panevėžin at samdžius porą vaikėzų arba matę, jogei gali pakliūti žmo Tiesa, vargas musų knygi Pažiurėjus į tas skaitlines, sunkiai sužeisti. ' Kastynės siate daugiau suprantanti,
važiavo naujas kalėjimo vir kokį tinginį-ubagą (kas, ro nių rankosna, -ėme bėgti: 2 ninkams, kad policietai pa reikėtų nusiminti labai, nes dabar dega.
kiti, kuriems ištikra reikėjo
šininkas Akatov, kuris pir dos, didžių išlaidų nepadary miškan, trečias gi per lau tys, nežinodami Rusijos įsta suskaitant liaudį Maskolijoj
paaiškinimų, tylėjo.
Šalčiai.
ma buvo Kauno kalėjimo tų) galima butų atnešti ne kus. Paskutiniamjam pasi tų, bereikalingai vargina pirma, lietuviškai kalbančių
Buvo rodomi ir paveikslai
viršininko Gumberto pagel- maža naudos ūkininkams ir sekė ištrukti, bet anuodu mi- žmones,
;
išrasdąmi visokias surasta daugiau negu 2 mili
Boston, Mass. 7 dr gruo geresniam paaiškinimui prebininkas. Gumbertui pava sodiečiams, už ką jie su lai ške, sugavę žmonės, labai priekabes. Tad. Stank. per jonai. Bet dabar, turbut, džių užstojo šalčiai. Bostone [lekcijos,
sarį buvo mesta bomba dėl ku pasakytų jums „širdin- primušė. Ant rytojaus prie- <dienraštį klausiant, aš, nors daug lietuvių užsirašė len sušalo 4 ypatoa. Mieste Troy,
Žmonių susirinko ne dau
jo pasielgimų su politikos gą ačiū”,
pat Aluntos miestelio žmonės trumpai, kiek žinau, pasaky- kais, baltgudžiais ir masko- Vermonte, termometras nu
kaliniais. Priimdamas kalė- Gal
C apie šitą dalyk) pasi- atrado tuos vogtus arklius, Bių kas daryti. _
puolė iki 18^ žemiau zera.
Kais.
negu tikėta: bu
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Kaip visur, tei/Čir ia, Ik - ,New Settlers Hali”, 9 ir 23 nors po centą revoliucijai ir ką buvo visuomet, tokia vi
kad kaip susidės atsakanti su žutė ėjo ant rato. -«*
mviams
kylant, nesnąudžit- jio mėnesio; viršininkus te- kankintiniams. O. Matulai- suomet ir bus. Nuožmus iš
Kaip žmonės sako, šįmet
raa pinigų, nupirkti žemės,
elatyt bažnyčią, užlaikyt lie aut fairų buvo mažai žmonių, r jų stabdytojai.0 Štai Pe- nni galit rasji kas nedeldie- čiutė, M. Simkiutė ir O. B. mušimas Prancūzijos proleta*
tuvišką kunigą. Komitetan buvo tik artimiausi kunigo • i o Armino Teatrai iškalDrau- iis nuo 8 iki 5 po pietų.
perėjo per susirinkusius ir rų po Paryžiaus komunos,
išrinkti: pirmsėdis — A. V. tarnai, bet iš tų nedaug jystei garsinant teatrą pei
Žemaitis.
nurinko §11.02, iš kurių pa skerdynės ant Nevsko Pros
(
STankeviČia, raštininkas — pelno, nes jie pats nori nau- plakatus, kelis puneše ir i
skirta: §5.00 L. 8. D. P., o pekto Peterburge ir kitos ne
Iš Elizabeth, N. J.
*
J. Riškis,
notiesi iš kunigo malonės, c lietuvišką karčiamą, kpr kar§6.00 kauk i utiniam s, 2c.atsi- suskaitomos žudynės visuo
Užbaigus parapijos reika ne jam ką duoti.
čiamninkai, perskaitę plaka 58 kuopa L. 8. P. A. pa traukė persiuntimui pinigų. met parodo, kad kapitalistų
lus, K. V. gavo daleidimą Užtai žemutinėj miesto da- tus, patėmijo, kan jie špauz- rengia prakalbas 16 d. gruo Jie pasiųsti į ,,V. L. ” Redak kliasos politika yra liejimas
laikyti kalbą apie revoliuciją- lyj pasitaikė matyti daug dinti angliškoj spaustuvėj, džio 1906 m.
ciją. Nors tai maža auka, kraujo ir užmušinėjimai.
Pirmsėdis šv. Petro ir Po linksmesnius dalykus, čia plakatus numetė į guf$ą. Ki - Prakalbos atsibus svetai bet vis-gi bus ne vienam ką Seniai jau tapo pripažyta,
vylo draugystės užklausė su girdėjau kalbant, jog socija tas lietuvis biznierius, cigarų nėj D. Brazincko, 67 Wall et. snis duonos. Butų gerai, jei kad valdovai ir kapitalistai
sirinkusių, ar leis rinkti au listai, kaip japonai Port Ar- dirbėjas, daugiauliš lietuvių Kalbėtojai bus: J. Perkūnas, gu aut kiekvieno pasilink (vienas ir tas pats) iškėlė pa
.
kas revoliucijai? Parapijos thure, paėmė viršų ant atža biznį darantis, visokius gerus J. Šūkis iš Brdoklyno.
sminimo ar šiaip susirinkimo vienio žmogaus nuosavybę
pirmsėdis pakėlė protestą: gareivių ir tai ne žodžiais bet užmanymus (kokius? Rd.) Kviečiame visus aplinki įeitų į madą parinkt aukų, ant žmonių gyvybės. Išsita
jam rodėsi, kad negalima darbais. Po vadovyste soči- apšaukė kvailais! Šitie lie nius lietuvius. Tarpuose pra visada rasis aukautojų, jei rimas Debs’o ,,Niekas nėra
rinkti aukų parapijos susi jaljstų,iš vietinių draugyščių tuviški biznieriai, kaip ki kalbų bus dekliamacijos.
gu tik bus kam užmanyt ir teip pigus kaip žmogaus mė
rinkime, nes sulyg jo nuomo likosi sutvertas vietinis revo tiems lietuvių geriems užma Prakalbos prasidės 1 vai. paaiškint padėjimą kariau sa ir krajas” tapo vyriausiu
nę, pakėlę revoliuciją buvo liucijos komitetas. Jie gana nymams ir paskutiniam tea po pietų. Vyrams įžanga 5c, jančių už laisvę. Ačiū vi darbininkų kliasoje priežo
mažapročiai'!!! Kilo neramu karštai darbuojasi ir nusiun trui užkenkė, atkalbinėdami moterim ir merginoms dykai. siems dalyvavusiems ir drau džiu. Žmonių gyvastis, žmo
Iš Springfield, IIImas svetainėje vien tik dėl tė Jau §100.00 L 8. D, P. žmonis, kad neitų ant teatro.
Kuopos organizatorius. gams, pagelbėjusiems suren nių skurdas ir žmonių kentėji
Lietuviai čia kaskart pra- aukų ir jos tam Šventam Laiko sykį sanvaitėj susirin Žinoma, daugumas ir paklau
gime: J. Turauskui, P. Lat- mai kapitalistui visai nerupi;
Allegheny City, Pa.
deda labiau susiprasti. Kas reikalui nebuvo dedamos.
vinskui, J. Strakauskui ir A. jam apeina tiktai privatiškas
kimus. Socijalistų kuopa sė. Bet tas išėjo ant nau
mėnesis laiko susirinkimus 27 dieną rugsėjo susitvėrė Brooklyne yra, turbut, di dos, nes ant perstatymo susi 28 d. lapkričio buvo balius Macevičiui. Vardšn drau lobis. Tas jau teip taukiai
-su prakalboms ir renka aukas lietuvių ukėsų laisvės kliu- džiausią Amerikoj. Ji paren rinko tik šviesesni, doresni parengtas parapijos naudai, gystės Lietuvos Dukterų:
buvo išrodinėta, kad čionai
revoliucijai. Ant tokių susi bas. Kliubas įsteigė knygy gė knygyną, kuris sykį san- lietuviai (kėno naudai buvo parengė draugystė Sūnų Lie
A. Strakauskienė ir nebereikalingi joki pavyz
rinkimų žmonių atsilanko nėlį. Nutarta užsirašyt visus vaitėj būva atidarytas. Pa parengtas teatras? Draugy tuvos. Buvo ir girtų: kadan
O. Baronaičiutė. džiai. Na, o socijalistų par
gi pelnas ėjo kunigui, tai vai
kiekvieną sykį.
Teipgi yra lietuviškus laikraščius, su- ti kuopa laiko kas mėnesis stės ar viešai? Rd.)
tija atvirai prisipažysta, kad
Iš Denning, Ark.
čia tokių tautiečių, kurie, kur pirkt knygų. Dabar knygyne du susirinkimu. Rengia te Teatrališkoji draugystė ne- kščiodamas, gyrė parapijanus
ji nori perimt visus išdarbyštik pasitaiko proga keliems yra apie 80. egz. knygučių. atrus, sąnariai renkasi ant spamdino plakatų, tikietų ir ir ragino linksmintis, nes pel Šitose aplinkinėse yra tik čių kelius. Nesislapstydami
| Vieną vietą susieiti, renka Kliubo knygynas atidarytas prabų,apkalba ir kitokius lie programų lietuviškoj spau nas busęs apverstas revoliu- tai anglių kasyklos. Kasy už krūmų, pasakom, kad męs,
aukas ir aiškina viską savo nuo 7 iki 10 vai., nedėliomis tuviškus tautiškus reikalus. stuvėj todėl, kad lietuviški cijonierių naudai. Žmonės, klose darbai eina gerai ir už- darbininkai, norim pilno vai
' tamsesniems broliams. Perei nuo l iki 10.
Kliubas turi Kuopa turi vakarinę moky kriaušiai buvo paraudavoję žinoma, linksminos, ' kiek darbiaį vidutiniai* Šviežiai siaus iš savo darbo ir męs ren
galėdami.
Baliui
pasi pribusiam nesunku darbas gėmės jį apturėt; toliau# męs
tą sąvaitę drg. J. Dzienius 48 sąnarius.
klą, kur kartą ant sanvaitės vietą savo bizniui pirmiaus,
baigus,
ne
vienas
paliko
net gauti. Lietuvių čia yra ke
terp savo draugų surinko re 28 dieną spalio buvo pa gali norinti pasimokyti ang o lietuviškas spaustuvinin
supratom, kad męs tolei to
drabužius,
o
ant
rytojaus
ra lios šėimynos ir keli pavie
voliucijos labui 4 dol. Ant rengtos prakalbos. Kalbėto liškos kalbos; kartą ant san kas tos vietos savininkui pa
neįgysime, pakol dabartinis
msirinkimo 25 d. lapkričio jai buvo vietiniai: J. Rimavi- vaitės būva atidaryta ir reto siūlė daugiau §2.00 raudos do supjaustytus ir skylėtus. ni, bet visi pusiau sulenkė surėdymas stovės.
Norint
Socijalistas.
siujėjo §10.45 revoliucijai ir čia, Ig. Čėsna ir K. Vaivada. rikos mokykla. Neseniai kuo ant mėnesio ir tas parandaję, tarnauja lenkams Gaila, permainyt šį surėdimą prisieis
50 c. sergančiam Lietuvoje Visi kalbėtojai išrodinėjo rei pa nutarė įvest grynai mo vojo tą vietą spaustuvinin
kad lenkai netarnauja lietu atimt visus išdarbysčių kelius
Iš Scranton, Fa.
faktininkui. L.S. A. ir L.S.P.A. kalingumą vienybės, apšvieti ksliškus . pranešimus kartą kui. Tokiu budu lietuviškas
viams.
Gero terp lietuvių nė nuo pavienių ypatų ir atiduot
j ratinės kuopos teipgi vis au- mo, mokslo, ragino griebtieji sanvaitėj. Prelegentu bus spaustuvininkas padarė apie Lap. 15 dieną atsibuvo čia ra, daugumas paskendę gir- juos vartojimui ir naudoji
i h, skaitlius sąnarių didinasi: politikos. Paskui tapo užma New Yorko universiteto inži §30.00 kaštų lietuviškiems Juozo Vilko vestuvės. Susi tuoklystose. ,
Lietuvis. mui visos žmonijos. Ar jus
Lietuvos Sūnų draugystė teipi nyta parinkt aukų revoliuci. nerijos studentas Vinikaitis. kriaušiams. Išgirdus apie rinkę svečiai patarė padaryt
matote,kad kapitalistai tą pa]
gi augą.
Nors yra ir prieš jai, bet ir šiuom kartu nevisi Pranešymai bus su nykstan tai teatrališkoji j draugystė, kolektą naudai Lietuvoj ko
Red Lodge, Mont.
mėgsta?
Ar jusmislinate, kad
gyni)}, bandančių kenkti ge užmanymui buvo prielankus; čiais paveikslais. Prelekci- nutarė nespaudinti nieko pas vojančių su caru revoliucijo- 80 dieną lapkričio susirin jie ramiai užsilaikys ir per
ibiems ^arbams, bet ant tokių daugelis skubinosi apleist josbue: gamtos mokslų, fizi lietuvį spaustuvininką. Su nierių. Užmanytojas,. Kazi kome pas Antaną Urboną ke duos sąvo nuosavybę įstaty
mieras Keturakis, paaiškino
mažai ^as paiso. Šiuomi tarpu svetainę; K. J. paaiškino kos, chemijos ir t. t. Drau lig to nutarimo iV'padkrė.
susirinkusiems,
kokius perse letas lietuvių. Čia lietuvių miškiems arba eztra-įstatyj tžagareiviai naują draugystę svarbumą kovos musų brolių gelis socijalistams duoda dy
i * Viznie.
kiojimus kenčia musų broliai yra tiktai 10. Šnekėdami apie miškems būdams? Argi gal ima t
J dikruto tverti. Ji busiant Lietuvoje.
Aukų surinkta kai salę, šviesą ir apkurimą.
Lietuvoj. Perėjus per susi visokius reikalus, atsiminėme kad tie, kurie turi teismus,
l^ai šventa (vardas ir įstatai §8.00, kuriuos siunčiam „Lie Draugelio salinus po. 73
Iš Waterbury, Conn. rinkusius, surinkta §9.40. Pi musų brolius Lietuvoj,kariau legisliaturas ir išpildomąją
«—rrar šventųjų nedaro. Rd.) tuvos” redakcijon, skirdami Grand st., kaip bažnyčioj,
1d. gruodžio atsibuvo susi nigai paskirti 8. D. Partijai, jančius už laisvę tėvynės. Jo valdžios galybę, nepanaudotų
Lako, kad ji gagėsianti ir nuo L.S.D,P. Lietuvoje.
yra prikalta dėžė su tam tik rinkimas LietnvMko P. Kliu pasiųsti jie tautiškam kasie- nas Bakanas užmanė paau tos galybės apgynimui savo
jįdievių apsiginti.
K. V....da. ru parašu rinkimui aukų re bo. Nieko tam# nebot ypa
riui T. Dūdai. Nors čia nema kauti po kelis centus revoliu nuosavybės? Jeigu jus misLT 125 d. lapkričio lietuvį Kavoliucijai. Iš jos jau išėmė tingo, bet susirinkimas buvo žas skaitlius lietuvių, bet cijai. Juozapas Januševskis linat, kad jie pasiduos be koIš Athol, Mass.
B niinską iš Centrall, 111. patiko
§12.00 vietinis Rev. Šel. Ko labai triukšmingas,T net ei mažai yra atjaučiančių ir šel paaiškino reikalingumą lais vos, jus esat — prabočykit už
■ čia nelaime ant geležinkelio Darbai eina čia gerai, bet mitetas.
vės ir aukavimo anttomierio. atvirumą — idijotai. Visuo
nanti pro šąli stebėjosi. Mat
R C. P. & St. L. Žmogelis, sako, iš kitur atkakusiam sunku Išto, rodosi, visuomenei kliubas iš dalies susideda iš piančių tautos reikalus, užtai Sudėjome §5.00. Pinigus au se laikuose, seniau ir dabar,
žydams, tai
antra Pale
■ buvęs užsigėręs. Lipdamas į darbas gauti.
kaujame revoliucijonieriams jie pavartojo visas valdžios
daug didesnė nauda negu iš sąnarių parsidavusių repu- stina. *'
B trūkį, pakišo koją po ratais, Lietuvių yra čia apie 5C0, kunigo Varnagiric parengto blikonams. Ant susirinkimo Turime žydų karčemninkų, Soc. Dem. Partijos, siunčia pajiegas atsiekimui savo tiks
^Lkada trūkis pradėjo eiti ir bet tautiški reikalai mažai fairo vien bažnyčios naudai, tapo perstatyti du iš vietinės
lų ir,* abejonės nėra, kad ir
mėsininkų,visokių štorninkų, me „Lietuvos” redakcijon.
|H utrtiškiuo visą kojos pėdą. jiems rupi, yra čia lietuviš į kurią, pastatę ją lietuviai, kuopos L S. PjA., kurios ir
Juozapas
Janusevskas.
ateityj
teip darys.
vieną labai mokytą advo
■
Vincuks. ka draugija, kuri pastatė ne nori eiti.
kliubo viršininkai labai neap katą, kuris nė rašyti nė skai
Nuduokim sau, jog socija
naują salę, tik ne savo, bet
kenčia,
nors
kliubo
konstitu

listų
balsai ims kapitalizmui
Waterburietis.
tyt nemoka, niekuom geru
■
IšDeKalb, 111.
svetimtaučių naudai (kokiu
Amerikos revolinciĮonle- grumot pavojumi, —o tas ne
cija
sako,
jog
gali
prigulėti
neužsiima, bet Scrantono lie
BB Lietuvių čia nedidelis bu- budu? Rd.)
rių atsišaukimas.
žmonės visokių partijų. Per- tuvius pataiko išnaudot, kas
Iš Brooklyno, N. Y.
užilgo atsitiks. Argi musų
Brelis, bet jie nepažysta vie. Antras Bostoniškis.
stačins tuodu naujo draugu, dieną kaip mėsininkas jau Brangus Draugai! — teip vadinama „konstitucija”
Kriaučių
darbai
eina
silp

I nybės, girti mušas po- saliuniau, bet vėl eis geriau. Dirb kįlo didelis riktmas, šaukė, čius, varinėjasi passkvajerį. Ar gi jus neįtėmijote, kad apgins darbininkus, kurių
Is Worcester, Mass.
I nūs ir už niekus po sudus tąjog socijalistų nereikia, kiti Skaudu, kad musų tūli bro šendien Amerika turi dvi feo- tiesas kapitalizmas ims visaip
sosi, iško svetimtaučiai juo Ant viešo susirinkimo pas tuvės dirba gerai.
aimanavo, jog per neapsižiū liai duodasi išnaudoti, meta dališkiausias ant svieto įstai siauryt? Nė trupučio! Tuo
kiasi.. To negana: tūli lietu Kazimierą Valinčių, besilink Terp lietuvių nėra čia suti
rėjimą ir teip pakliuvo kele kruviną skatiką, bet tai vis gas? Męs nurodom Amerikos met čionais, kaip ir Rusijoje,
kimo:
vien
ėdasi
terp
savęs,
viai užsiima ir vagystėms, va smindami, neužmiršome ir
armiją ir Amerikos laivyną. vienintėlis ginklas darbinin- .
kiti su kunigu. Ištikro mu* tas socijalistų. Negalėdami
gia vištas ir antis.
musų brolių kovojančių Lie sn kunigėlis savo aveles surasti priežasčių, kurių dėl tie, kurie neskaito nė jokių ra-^ Drausmė šitose įstaigose to kų kliasai bus likęs, tai — vi
štų, ne aukauja ne cento ant
Pribuvėlis.
tuvoj už laisvę. Laisvės vie
kia aštri, kad paverčia šias suotinas štreikas paremtas
trumpai kerpa.
Bažnyčioj negalima būt priimt, aiškino, tautiškų reikalų.
I
Iš Wilbnrton, Ind. Terr. nok negalima iškovoti su tuš nieko daugiau neišgirsi, kaip jeigu socijalistai rašą į ,,gaįstaigas į galingiausį ir nuo ginkluota revoliucija; ir to
Veselninkas.
čia ranka. Užmanius drau tik barimus parapijonų kad zietas”. Kitiems komitetas
lankiausi kapitalistų kliasos kiam karte musų laimėjimui
]_ , Lietuvių čia yra pusėtinas gui, Pranciškui PranckeviIš New Haven, Conn
įrankį. Lengva sau persta- viltis remsis ant armijos ir
mažai moka bažnyčiai.* Dėl visai nedavė kalbėt.
būrelis. Darbai nors ir nečiui, atsirado keli draugai tų barnių skaitlius parapijo Terp kitko, nutarta pa
( geriausiai eina, bet tikimės, tam pritarianti. Aukavo: P.
25 d. lapkričio atsibuvo tyt, kokią blėdį šituodvj įstai- laivyno, kurie visuotino suki
rengt
kalėdų
dieną
prakal

gi padarytų darbininkų klia limo laike pereis į darbi
nų
mažinasi
ir
gali
prieiti
kad pradės geriaus dirbti.
Pranckevičius, K. Valinčius, prie to, kad prie parapijos bas. Parkviest kalbėtoją pa k ri kšty uos ' pas Aleksandrą sai, jeigu dabartinė revoliu ninkų pusę ir atsikreips
į Lietuviai gyvena sutikime, K. Valinčienė, P. Grigonis
Reižą, kur susirinko būrelis
barnių, peštynių nėra. Yra po 25c. Viso labo §1.00, ku liks tik vienas kunigas. Tą liko komitetui. Nebūtų tame čianykščių lietuvių. Nebuvo cija priimtų grožojančią kapi prieš savo dabartinius valdo
draugystė šv. Juozapo broliš riuos pasiunčiamo „Lietuvos” syk nebus ką barti,nė ką kir nieko peiktino. Prakalbos -nė tuščių barnių,
nereika talizmui išvaizdą. Armijos vus.
pagirtinas
dalykas;
bet
kiek
kos pagelbos. Sąnarys ligoje redakcijon. Paskiriam LB. pti. Kirpimas gal rupi labiau
lingų ginčų, bet laiką pralei ir laivyno vyrai yra išlavinti Ar tai ne puikus bus šmo
negu pati bažnyčia. Ir da patirta, tai daroma ant galvos dome ant pasikalbėjimo apie mušt žmones be . mažiausio telis poetiškos teisybės, kad
gauna po 5 doL į sąvaitę. D.P.
P. Pranckevičia. bar antai musų bažnytėlė nelaimingų socijalistų. Pa
Mėnesinė mokestis 25c. Pilnų
pagerinimą būvio ir ateities svyravimo vien tik aficietams kapitalistų armotos atsi
rengtose
keletą
karti}
prakal

daug
praščiau
išrodo
negu
sąnarių yra 52. Tautiškais
išeivių lietuvių Amerikoj ir paliepus — o tankiai net ir kreips prieš juos? Ir tas ga- J
Iš Paterson, N. J.
bose
84
kp.
LS.P.A.
kalbė

kunigo namai.
reikalais neužsiima. Sutvėrė Darbai eina čia gerti.
apie dabartinį vargingą pa paliepimo nelaukia, jeigu tik Įima bus padaryt, kadangi
tojai aiškino socijalizmą, po dėjimą tėvynės Lietuvos. nujaučia, kad iš štabo atėjo tai jau ne sykį buvo padaryB. C.
me Susivienyjimo kuopą No. Lietuvių yra diktas bū
prakalbų skaitlius kuopos są Kazimieras Blažaitis užmanė panašus prisakymas.
137, į kurią prisirašė iš sykio relis. Dirba jie daugiausiai
narių
žymiai pt&ugoV kas, ži paaukauti revoliucijos reika Tai yra ne pažvalga Armija ar laivynas ima Fa- I
Iš
Worcester,
Mass.
\ 12 sąnarių. Pirmutinis mi marškinių dirbtuvėse. Už
noma,
republitonatife labai lams. Išskiriant kelis, kiti bet tankiai patirtas vo stiprybę iš darbininkų I
tingas atsilaikė 2 dieną gruo darbiai negeriausi, kaip ku Gruodžio 1 d., Petro Armi
faktas.
džio ir likosi išrinkti virši-. rie uždirba po §2; 50.
kliasos. Kareivis ir jurinin- j
no Lietuviška Teatrališka nepatiko. Kieti teko patir noriai aukavo. Iš viso sudė
ti,
jie
kalbėtoju
ketina
kviesti
jo |5.85. Iš suaukautų pini Atminkit, kaip ameriko kas yra darbininkai; tankiau- I
Z niekai: pirmsėdis — J. Ku Tarp lietuvių daug čia yra Draugystė parengė teatrą,
lnu, raštininkas — St. Gri lenkberpių, kurie nenori lie lošė dramą 4 aktuose vardu Dr. J. Šliupą, gis b^k jis ne gų 10 c. atsitraukia persiun niški raiteliai, Pietiniuose Fi šiai jie esti surinkti iš že- I
galiūnas, kasierius — Anta tuviškai kalbėti, o jų vaikai ,,Laimė iš svetur”. Veikian sigaili pipirų 'kocijalistaniB. timo kaštams, o likusius §5. lipinuose išmušė vyrus, mo miausių industrijinių iššlavų j
.
Plbperis.
65 siunčiame „Lietuvos” re teris Ir vaikelius; kaip varė ir netenkinu ateivių; tarpe I
nas Juzėnas. Mitingai bus suvis lietuviškai nesupranta. čių ypatų yra 15, tame 8 mo
dakcijoj paskirdami revo anglekasius iš Koliorados su jų, priedan kas augščiau pa-1
Iš So Oin^ha, ^ebr.
laikomi pirmą nedėldiepį Lenkai turi savo bažnyčią, teriškos. Moteriškas roles lo
mėnesio. Prašome brolius ir kurią užlaikyti padeda jiems šė: Uršulės—F. Juškevičiūtė;
Lietuviai priedą busti iš liucijos reikalams L.S.D.P. negirdėta nuožmybe; kaip sakyta, yra keletas augštes- I
T. Levkevičia- pliekė nekaltus San Franci- nių mokyklų studentų, kler-1
Kotrinos — Z. Dulblutė; Še- miego, pradedafBupgLsti nau
seseris ateiti ant mitingų ir lietuviai.
X. X."
prisirašyti.
šūpienės — M. Krikštolaičlu- dą organizacijų ir vienybės,
sco piliečius tuojaus po žemės kųetc., kurie prieš įstojimą I
Iš So. Boston, Mass.
tė. Merginos ir vyrai savo prie Sūsivienyjimo prisirašo
Kuopos sekretorius.
drebėjimui; viskas tas turi armijon, negalėjo daturėt I
Iš Brooklyno, N. Y.
Čionykščiai lietuviai dar roles atloše gerai. Tarpais vis daugiau sąnarių. Jeigu 28 d. lapkričio š. m. atsi priminti proletarijatui, kokis smarkios ekonomiškos kovos. ■
Iš Rochester, N. Y.
buojasi ir kruta, tik vien aktų grajijo Worcester’ioLie teip eis ir toliau, tai nebus buvo pasilinksminimas drau pavojus grūmoja darbinin Jie beveik visi buvo netenki-1
Lietuvių skaitlius čia pasi rūpinasi apie savo naudą, tuviškas orchestras po vado lietuvių neprigulinčių prie gystės Lietuvos Dukterų, ant kams nuo geležinis ir Ugne ni prieš įstojimą tarnystėn, I
daugino: yra jų apie 500.
draugystės naudos. Svečių apsišarvojusių galvažudžių. o dar labiau įniršo po įstojimo, ■
kiti gi apie labą visuomenės. vystė y. Skrolio iš 8o. Bos 8. L. A.
14 dieną rugsėjo draugystė Vietinis klebonas parengė ton, Mass.
Moterys ir merginos teipgi dlktai atsilankė ir gražiai ri Šio krašto laikraštija, valdo pažinę tuos tikslus,dėlei ku-l
Petro ir Povylo sušaukė fairą, kuris traukėsi per dvi Ant teatro susirinko žmo neatsilieka. Jos teipgi pra si užsilaikė. Dainavo ir tau ma kapitalistų, vietoje peikt rių yra užlaikoma armija. 1
d. Įelį susirinkimą su mieriu sanvaiti. Bažnyčioj turėjom nių nedaug, ne daugiau kaip deda suprastinąudą8. LA., tiškas dainas, dainavo baž tokius žvėriškumus, ji pagiria Aiškiai patvirtina tą nuomo-Į
sutverti parapiją ir tas pasi tokį pamokslą kaip Jeruzoli* 120. Susirinkę užsilaikė gra ir prisirašo.
nytinis choras po vadovyste ir ploja; mat kapitalistų klia nę apštųs pabėgimai iš armisekė, nes prisirašė 150 sąna-. moj, kada Christus iš Dievo žiai. Pasibaigus teatrui, or Kas nori prisirašyti prie 8. M. Karbausko. Tautos rei sos tokia politika, kad savoi jos. ’ Kadangi iš dešimties
j rių, kurie pasižadėjo mokė ■ namų su botagu vijo perkup- kestrą pagrajino kelis šokius, JL A., gali ateiti ant susi- kalai teipgi nepamiršti. Vie turtus stato augščiau žmo- kareivių gal nėra nė vieno,
kurs įstojęs butų armijon dė. po 25c. kas mėneais. Nutarta, čiua. Buvo čia vieko ir gri- mylinti šokt pašoko.
klausytojų, netruko ir mote
rį}. Keli ar gal keliolikas
doliarių įplaukė ,,Aušros’1
Draugystės fondan sušelpimui moksląeivių. Prisirašė
Ir keli nauji sąnariai. Pasibaigus prelekcijai, buvo rin-s
klibas ,,Aušros” draugystės
centrališko prezidento, vie
toj atsisakiusio Dr. Graičiuno. Išrinko D-rę. Želvienę
iš Plymoutho. Kadangi vi
sos ,, Aušros” Draugystės
kuopos išrinkimą centrališko
prezidento pavedė Chicagos
kuopai, tai tokiu budu D-re
Želvienė lieka galutinai centrališku prezidentu minėtos
draugystės.
/
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| VąęšavM jeneral-gųberjo. Pas mėsėdžius gyvulius kepenys yra
Otto Carąuė
lei patrijotiško jausmo, tai armijoje, nurodant karei paguodoja nė mano žaizdų,
natoriaųp
laikraštis
„Varšavdaug veiklesnės ir gauna daug daugiau
nė
*
luošy
stos
apturėtos
1863
viams,
kad
jie
patįs
darbinin

drąsiai galima sakyt, kad iš
kraujo už inkstus. Kepenys mėsėdžių gyvu
skyjDiievnik/
’
pagarsino,
jog
m.
apgynime
tėvynės,
tiktai
penkių dešimčių kareivių, pa. kai, kad jų reikalai yra vie
lių gali sunaikinti sulyginamai dešimts ar
Varšavos universitetas bus
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
buvusių armijoje keletą mė nodi su darbininkų; bandyt jas sušimteriopavo.
penkioliką
sykių tiek šlapuminės rūgšties,
nesių, visiškai nebesiranda nė reikia sužadint'jų dvasią prie Tas užtylėjimas minėtų po perkeisto į Saratovą, o poli-5 Populiariškas raštas apie Klausimą Valgybos. ką kepenys žmogaus, kas aiškiai teipgi paro
vieno su patrij etiškais jaus luominio susipratimo, kurs ną per du mėnesiu apie ma technikė, įrengta už lenkų
do, jog organizmas žmogaus nėra fiziologi
Bu raštininko leidimu verte
škai pritaikytas mėsiškai valgybai.
i
mais. Galingiejie ponai Wa- jau pas juos šayaimiai prade no pranešimą ir prašymą aukas-M Rostovą ant Dono.
J. Laukis.
Žinoma, daugumas valgo mėsiškus vai1
šingtone jau ir dabar aima- da žilt, nurodyt jiems išplė aiškiai parodo, kad ir pas S. Tokiu bųd^isa Lenkija liks gyvulinio maisto, kurie yra reikalingi kaipo
«
L A. draugus nėra vie be auą|tesnių mokslų įstai diduma sutrauktiniam judėjimui vidurių. gius be jokio, rodosi, užkenkime, bet paseknauja, kad teip mažai besi tojimui tos dvasios kelius.
mes
tokios
neišmaningos
valgy
bos
anksčiau
gos,
kaip
i^ietuva.
Ir
jus
pats,
jeigu
nuo
re

nybės,
nors
V.
L.
vadinasi.
randa armijon liuosanorių.
Kiaušinius valgant pertankiai, kaip ir visokį ar vėliau pasirodo. Kepenys ir inkstai ga
Kareivių ir jurininkų jau di dakcijos šitą laišką išpeiksite, Parodo tai man ir biednosios
gyvulinį maistą, anksčiaus ar vėliaus ilaus neįstengia atlikti savo funkcijų ir iš| Chinuose, provincijoj pasidaro užkietėjimas vidurių.
desnis nuošimtis yra susipra pasiusi t į giliausias pragaro , Laumes Vaikas” ir p. Drmetamiejie dalykai renkasi kūne, gimdyda
Pienas yra maitingas valgis, kuris yra mi skrofuliškas ir vėžines sanlygas, sausgėlą,
tusių už darbininku^, nors, apfelinkes, vienok,— atspau- Želvienė su savo užmanymais, Kang Si apsireiškė didelis nežinoma, jie d a neturi supra dinkite jį! Dėlei šešėlio Ka- kad man neduotų daugiau kentimas europiečių, buvo geriausiai pritaikytas užgimusiam žindžiai. podagrą ir tt.. Dantys pirma laiko pusta
kūdikio gromuliojimo organai yra pri- ,dėl stokos reikalingų minerališkų gaivalų,
timo pSoletarų kliasos. Bet roliaus Markso, meldžiame pašalpos, tik tuos doliarius jau mušimų diktai. Eu Tik
taikyti
priderančiai sugromulioti pieną; jo
tegul tik socįjalstai užtvan jus, nepalaikykite musų kraš antkankiuių naudos ir mai ropiečiai įr amerikonai, dirbę seilinęs gromulos nėra dar išsivystę ir jo pe- ,nuo ko savu keliu darosi kliūtis prideran
enkramtymui ir sugromuliųjimui mai
kas juos su gera, kliasų kovos to „suokalbio tylėjimu” soči- sto paliktų. O ne dėkingystė Thung Sta anglių kastynesė, nimasis takas yra kuone ties skyle, visai ki čiam
sto. Kūnas tankiai mėgina prašalinti išme
propaganda, o pasekmės bus jalistų ir revoliucijonierių tų musų neišmanėlių! O apleido darbą ir pabėgo į tokia negu suaugusio. Toje skylėje būva tamuosius dalykus per odą, kuri parunda ir
nedidelis išsipūtimas, iš kurio laipsniškai pabala ir apsireiškia ligos odos įvairiuose
kas pirmas buvo to švento Shanghai.
tikrai stebuklingos, ypatin laikraštijoje.
pasidaro pilvas, ir tuomet labai mažai pilvo pavidaluose. Muilai ir grožylai rekomen
gai jos nustebįs musų viešpa , Kada musų žmonės stovės par versmo dvasiško netik
syvų pasidaro. Pienas įėjęs į pilvą kūdikio,,,duojami šitame dėste yra aršesniais už netu
čius, — nes sacijalisto jau už armotų, ir kada jie stovės tai Lietuvoj, bet visame svie | Japonijos pakrantėse tuojaus
iš jo išeina į žarnas, kur jis gali bū
nieks nenustebina.
Pakol už musų pusę, męs neturėsim te palaikytoju?! Kas daugiau smarkus vėjas apvertė ant ti suvirintas. Pilve suaugusio, kuris yra ki rinčius vertės, kadangi jie tik suvaro nevaly
atgal į kūną. Raudona, skaidri oda
armija ir laivynas bus nuolan ko bijotis, teismai, karaliai kentėjo ir kraujo praliejo už jūrių kelis mažus laivelius ir tokios išvaizdos ir sunkėto daugiau rūgšti vumus
parodo kūno sveikatą; jos negalima apturė
kus kapitalistų kliasai, patol ir militariški diktatoriai nie tiesas musą garbingosios gi ir juose buvę žmonės supuo nius pilvo syvus, iš pieno pasidaro didelės, ti jokiais priemoniškais budais, o tik per
įvedimas sąveiklinės (koope ko negali padaryt, jeigu jų minės ir liežuvio? Kas pir lė į vandenį. Prie to prigėrė kietos krekenos, kurios nelengva sugromu- prastą, spulią valgybą, susidedančią ypatin
liott
gai iš šviežių vaisių, gero išsimankštymo,
ratyviškos) respublikos be nusprendimų neparemia ka- mas savo gyvastį pašventė ir 60 žmonių.
'
Karvės
pienas
yra
puikum
maistu
ver

Šviežio oro ir saulės šviesos.
nuolės;
pagaliaus
,,
Dievas
”
veik nėra galimu. Bet armi
aukavo už tiesas mžonijos,
šiams,
bet
jo
negalima
perdaug
įgirti
žmo

Kad parodyti kenkiančias pasekmes mė
ja nėra prielanki savo vieš visuomet yra tų pusėj, už vargdienių, o podraug ir už
giškoms
esybėms.
Gamtiškas
maistinis
san

|
Peterburge
likosi
pašau

sos
valgymo,
aš privesiu čion pavyzdį iš ti
pačiams; ar nematot nuolati kurią stoja armija. Viskas gyvastį visų žmonių? Argi
dėlis kukikio — motinos pienas — padaro kro gyvenimo. Valgis gyventojų Islandijos,
tas
policijos
inspektorius
ko mums reikia, tai atsakan galimas daiktas, kad Taminių joje sumišimų!
labai mažas, minkštas krekenas, kurios len šiaurinėj dalyj Atlantiškojo didžmario, su
čio
darbo ir iš musų pusės stos nesu prastume t, ką svieto Šeremetjev, organizatorius gva sutrinti ir suvirinti. Jos yra visai kito sideda beveik išimtinai iš gyvulinių maistų,
Imkim paveikslan Rusiją.
garsių Baltstogės žydu sker kios negu krekenos iš karvės pieno, kurios
Ar butų revoliucija padarius energiškų pastangų; o tuom- gazietos rašo apie tuos da
terp kurių žuvis, šviežia ar džiovinta, padaro
dynių. Peršovė jį žydas dar yra kietos ir pritaikytos priešpilviui gromu- ,didžiausią
dalį. Vasaros laike jie turi pieno
tokį progresą,jeigu nebūtų iš syk galim įvykįt visuotiną lykus?
bininkas iš Baltstogės.
liejimo
santaisos
veršio.
Išimtina
valgyba
ir
sviesto
pakaktinai;
bet duonos, vaisių ir/] ■
su
sukilimą
drauge
einanti
kilusi čiela eilė sumišimų ar
Lietuvių vardan baisiai appieno tankiai gali padidinti svarumą ypatos, visų kitų daržovių yra kuodidžiats is trn-j
I
mijoje ir laivyne? Ir jeigu visuotinu streiku.
žagė manę ,,V. Lietuv.”, su
bet tas paeina nuo didelio nuošimčio van kūmas, o terp žemesniųjų luomų kuone visi■
-galima vest antimilitarišką
| Peterburge prasidėjo dens, kuomet jame nėra gana organiškų dru- ,škas neturtas. Kaipo išeiga šitų sanlygų
apgarsinimu manęs tikrai
I
socijalistų propagandą „pris
.
sergančiu protiškai ir da pro va admirolo Nebogatovo skų suaugusiam, kuris reikalauja didesnio gyvenimo
islandiečių, odos ligos, kįlančios
1
nuošimčio
geležies,,
sieros
ir
titnagio
savo
(
paustoje Rusijoje”, tai kodėl ’
ir
78
laidynės
oficierų,
apkal

dėl
nepriderančios
maitybos
yra
pas
juos
la-.
■
pavojingu
žmogum,
o
mano
REIKALAI
maiste.
bai
tankios
ir
^apsireiškia
savo
aršiausiuose
I
to negalima butų daryt „lais
tintų
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Cušiprotesto ne apgarsino. Tai
. Karvės pienas yra kartais atskiedžiamas ]laipsniuose. Škorbutas ir raupai yra pa?
1
voje Amerikoj”? Šiądien Ru Susiiienijimo Lietuviu Amerikoje. buvo šauksmas nedėkingųjų ma japoniečiams.
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vandeniu
ir
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1
sijos armijoje vienintelis iš Buenos Aire?, 27 d..spal.O6 žydų „nukryiiavok! nukrykrumi, idant padaryti iš jo maistą vaikams. ;ypatingai vakariniame pakraštyj, kur g '
I
tikimas kareivis, — tai kazo Garbusis Santievieti su vi žiavok! ant kalno Golgotos
Bet negalima atsigvėsti gana nuo šito neti
priklauso daugiausiai nuo žuvini!
| Peterburge specijališka kusio darbo, kuris sumažina nuošimtį orga ventojai
sais Draugais!
kas; jo neužgavo revoliucijikystės ir kur ganyklos yra menkesnės plotoj
su juom!,, Garbe Dievui,
i našumu.
nė propaganda dėlto, kad jis
Jūsų Mylistų mieląjį siun atsirado geresni ir suprante- komisiją perkratinėja klausy niškų druskų piene, ir tuomi tuojaus užken- ir
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nemoka skaityt Amerikoj gi tinėlį su trisdešimtis doliarių sni žmonės, šviesos mylėtojai,
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ir
Sedlecų
armijoje kiekvienas įstojan- auksu, išsiųstąjį 10d. rugsėjo kurie apgynė manę. Garbė
kių
ligų.
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I
crnbernltu.
tis privalo mokėt skaityt; 1906 m. apturėjau 14 dieną juras užtai! Ne kaltinu aš
nerališkų dalykų ir dėlto visuomet jis yra
Veizdžioj
priešgynybėj
baisiam
gyvenij
I
męs lengvai galime prie jų ppalių, taigi į 34 dienas po visų lietuvių nė visų sąnarių
kenkiantis sveikatai.
,mui šitų nelaimingų žmonių stovi kuone ra
■
prieit. Jie negarbina musų išsiuntimo. Atnešė man jį 8. L. A., tiktai pharizėjus
Nėra nieko tinkamesnio laukiamajai jiškas gyvenimas žmogaus ant daugelio sal
| Pereitą feanvaitę Varša1
„tėvelio batiuškos” (Teodoro D. Frantisek Stah Boemas, moniuinkus ir keletą nežinan voj pakėtė 8 revoliucijonie- motinai kaip laikytis prastos ir spulios vai- <Tykiojo didžmario. Pirma išpanų atradim1 ,
I
I-ojo), nes jie žino, kad jis statistikas
ir sekretorius čių ką daro, ką šneka, nė rius, o^karėk lauko teismas gybos, susidedančios ypatingai iš vaisių, Ladrono salų 1620 m., jų gyventojai tikėjc
I
daržovių ir riešutų, saugoties^gyvulinių
toks pat žmogus kaip ir jie. gydytuvės ir marinyčios Mer ką mislija, nes ištikro^jų pro kitus
pasmerkė sušaųdy* maistų kiek galint, arba išsižadant jų visai, kad jie yra vieninteliais ant žemės žmonlj- *
mis; jie neturėjo beveik nieko tokio, kas ar-RH
Suvienytų Valstijų valdžia — cedes, kuriam ir atidaviau tai sumaišyti labiau negu ma muL 4. k
kadangi šitas gyvenimo būdas ne tik užti rodo neapseitinu abelnai civilizuotam žm/_ | B
visuomet netikusi ir sudribusi tuos $30.00 padėt į skarbiny- no.
Tiesa yra neužgina
krins lengvą gimdymą, bet teipgi ir ganėtiną gui. Ant salų nebuvo jokių gyvulių, iše- *
g,V‘
"""
— negalės musų propagandos čią ant mano pareikalavimo, ma nors draudžiama — kad
tvinkimą
sveiko pieno, prie kurio anaiptol mus kelias rųšis paukščių, kurių niekas ne- tjB
| Paryžiuj pasimirė pagar
sustabdyt.
kadangi tiek pinigų laikyt politikoj nėra nė krislo teisy sėjęs prancūziškas k leri kai iš negalima lyginti kokio nebūk priemoniško kvaršino. Jie niekuomet nebuvo matę ug- į] B
maisto.
Vokietijoje, Prancūzijoje, pas save negaliu. Siuntinė bės tiktai dipliomatų suki
nies ir iš pirmo vargiai galėjo žinoti jos veik■
kas raštininkas, akademijos
mę ir naudojimą. Vaisiai, riešutai ir daržo- j fl
Italijoje ir kituose Europos lis atėjo, rodos, porą dienų mai. Turėjot jau girdėt sa
Tankiai
yra
sakoma,
jog,
nors
vegetari

sąnarys Brunuetiere.
škoji valgyba butų gera tropikinėse ir patro- vės, teip kaip juos gamta suteikia, buvo jų ii fl
, kraštuose, ar galėtų socijalis- pirma, bet buvo padėtas per- kant, jog politikoj nėra nie
p i kinese šalyse, jos visiškai nepakaktų šalte vieninteliu užsilaikymu. Jie visi buvo neiš
tai garsiai didžiuotis savo veizėjimui, kadangi ant ant- ko negalimo, viską galima
snėse
šalyse. Vienok šita nuomonė yra vi pasakytai gerai sutverti, stiprus ir
pergalėms, jeigu nebūtų jų vožėlio yra parašas ispaniškai padaryt, t
■ | Lenkijoj, mieste Lodz,dėl sai klaidinga. Musų kūnas ne tik gali ap galėjo nešti sunkenybę 500 svarų ant t
draugų socijalistų armijoje ,,sugrąžinu antru kart su la Galiausiai priminsiu Ta nesutikimų su darbininkais, turėti daug daugiau šilumos ir energijos iš pečių. Liga buvo nežinoma jiems ir jie
ir laivynuose?
Vokietijos kinėmis pečvietėmis pinigų” mstoms, kad aš ne esmi nė uždarė daug dirbtuvių. Per priderančio rinkinio augalinių maistų, k. v. veno iki išnokusiam amžiui. Daugelis
jų buvo, ką buvo perėję šimtmetinį rubežii
kaizeris, paveizdan, visas dre Pasirašęs: A. Marmi.
„tautietis”, nė „Višelis”. Aš tai 30000 darbininkų neteko vaisių, riešutų ir grudų, bet jie teipgi yra nebūdami ištiktais mažiausios ligos.
geresni
sveikatai.
ba nedėlto, kad daugumas Aš nežinau be to, kas pa rašausi V i Stalius, nesą, nežiū darbo.
Kitas svarbus argumentas už vegetari
darbininkų apsiskelbė esą so sirašo už mane, nes nuo 5 me rėdama kaip lenkiškai per
®et mėsa yra teipgi peiktina dėl kitokių
priėšasčių. Net jei ją imant prie geriausių šką valgybą yra tas, kad žmogus gali apturė
či jąlistais, bet dėlto, kad Vo tų neprileidžia nė grometne- dirbta metrikose gimimo Wi| Washingtono Kongreso sarifygų, nuo pilnai sveikų gyvulių, tai ji vis ti sau maistą nuo daug mažesnio ploto, kada
kietijos armija pilna socijali- šių, nė išdalytojaus raštų štalewski, o civiliškuose ak
knygynas nupirko Krasnojar* yra užteršta išmotomis ir nuodingais dalykais jis gyvenant produktais žemės, gaudamas
stų ir visai jai nebegalima už- (La Prensos). 7 metai baigia tuose Wištelewski, ne tarp
sko Indrino knygyną, suside (šlapumu, šlapumine rūgščia, kreatinu, kre- juos tiesiog iš. rankų gamtos, vietoje šerti
sitikėt. Galima butų privest si, o da neprileido prie ma žmonių vadinimo Višteliaucdantį iš 80000 tomų knygų. tfninu, leukomaiuu, ir teip t.), kurie vienval juos pirma gyvuliams, o paskui maitytis jų
daug tokių iliustracijų.
nęs nė mano tikro brolio, nė kas; aš, pastojęs Vistorium,
yra tveriami kūno audiniuose. Gyvulio gy mėsa. Žemė, kuri dabar yra laikoma me
Toliau praneša atsišauki sesers, kuriuos 1890 m. išto perkeičiau r į 1 ir maišau Vi
vastis didumoj priklauso nuo vienvalinįo iš džioklei ar auginimui gyvulių, daug geriau
metimo šitų nudėvėtų, medžiagų pasibaigus galėtų būti sunaudota auginant vaisius, rie
me, jog Kalifornijoje (Oak- lo mačiau ir gerai pažinau. stą, matymą, su Višta,—pauk
gi
gyvuliui, didelė dalis tų nuodų, žinoma, šutus ir, javus. Yra apskaityta, jog tam ti- VI
land’e) uždedama naujas, Nežinau, ar jie da gyvi, ar ščiu vaisingumo.
Redakcijos atsakymai.
■
pasilieka
kūne, labiaus gi išsidėstani audi kras plotas gerai išdirbtos ir apsodintos vaiagitacijai armijoje pašvęstas jau pasimirę. — Už prisių Sveikindamas Tamistas su
s
niams, dar daugiau išmetamųjų dalykų pa siu medžiais žemės galėtų išmaitinti mažiauSąnariui 14 kuopos.
Ka sidaro. Todėl su kožnu šmoteliu mėsos męs šiai dvidešimts kartų tiek žmonių sayo vailaikraštis. Metams prekiuos stus ikišiol doliarius širdin
visais draugais ir iš gilumo
1.00. (Adresas: 528 Tele gai dėkavoju garbingiems širdies velydama viso gero dangi korespondencija para apsunkiname savo valgymo organus, ypatin siais, kiek ji galėtų išmaitinti mėsa gyvulių, I
]
šyta negerai, negalima^erai gai kepenis ir inkstus, dadėtiniais nuodais, kurie tik tesigano ant jos savaimios žolės;
• graph avenue, Oaklan,d Cal.) viršininkams,, Susi vien yjimo
visuose užsiėmimuose, pasi
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gi
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skerdyklose
|
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ar nepritariama Focijalistams,
Musų sumanymą — propa- nariams, kaip ir visiems drau
visos giminės smulkiųjų są
nupenėjimui meitėlių butų išnešę mažiausiai
1
negu
kūnai
kitų
gyvulių^
Užsinuodijimai
pradžioj jie nupeikti, pabai
gandą tarpe kareivių — šir gams draugystės prijaučian
šešis
syk
tiek
ką
išnešė
kiauliena
maitinant
1
stervanuodžiais tankiausiai atsitinka nuo
narių bet vierną iki akis už
goj uždrožiama jų priešams, valgymo žuvių, vėžių, austerių ir tt.
dingai visi sutiko. Garsus tiems man mano nelaimėj ir merksiu ant amžių.
žmones. Kaip neišmintinga tad gaišinti lai]
o kad Tamista reikalauji,
rasėjas, drg. Džek London, mįsliju kokiu nors budu išsiką
ir
pinigus
auginimui
ir
mušimui
gyvulių,
j
Mėsoje ligoto gyvulio — o tvarte laiko
A. Vištalius ir Višteleskis.
i
kad butų patalpinta be per mų gyvulių didelis nuošimtis serga ne viena kuomet gamta siūlo mums su produktais že- į
sako: „jūsų propaganda eis mokėt iš tų užtrauktų skolų
mainų, teip kaip parašyta, tai kita liga — šitie nuodai kartais randasi mes geriausias maistines medegas jų gry- *4
greta socijalistų propagandos gyvas ar negyvas būdams.
nenori, kad butų taisyta — pasibaisėtiname laipsnyje ir didelės daugy niaukiame stovyje ir didžiausiame gausume!
Vokietijos armijoje stoka to Bet pranešu podraug, kad aš
knygutėje „Pamatas visokiai reformai”
tai jos netalpiname. Reikia bės tokio netikusio ir pavojingo maisto, ga
kios propagandos, stoka klia- už pinigus neparduosiu savo
aš
parodžiau,
jog amžis žmonių veislės siekią | |
lima
tikėti,
yra
valgoma
perdėm
visoj
šalyj.
arba gerai parašyti, arba leis
sinio susipratimo Rusijos ar idejalų, • kuriuos įgijau —
mažiausiai kelis šimtus tūkstančių metų; ,
Per
pirmus
tris
mėnesius
1902
m.
Sveikatos
mijoje padarė Rusijos revo tiesos ir šviesos?, Aš nesi | Odesoj suštraikavo juri- ti taisyti teipjeaip reikia.
Taryba New Yorko mieste konfiskavo su vir jog žmogaus normališkas typas prasideda
liuciją tokia kruvina... Pa duosiu užmest man bepro ninkai ir porto darbininkai.
BuvustkM aktoriui. Raštas šum 325,000 svarų mėsos visiškai netinkan nuo laiko, kada gromuliojimo organai musų •
imta karam e nė n jaunuomenė tystę iki paskiausio atsikvė Jeneral-gubernatorius prašė, nesupradlam£k Reikia su-, čios valgyti ir yra labai galimu daiktu, kad vaismičių prosenių įjunko į tokį valgį; jog
j
Į yra darli socijalizmo skrieji pimo: aš visus išmistus iki admirolo Skridlovo atsiųsti iš prantančiai įprašyti, tąsyk ypatingai neišteklingesnėse srityse visų di mėsamičiai prasidėjo sulyginamai nesename
mui dirva... Susipratęs ka padangių ir su didžiausia Bebastopoliaus jurininkus patilps. A Kiėk pelno buvo, desnių miestų parsidavinėja didelės daugy perijode istorijos organiškojo svieto, gal lai
ledų gadynės, kuomet augaliniai maistai
kariškos laivynės, bet tas at jeigu rdšantfi ' nepaduoda, bės netikusios mėsos, išvengusios priežiūros ke
reivis ir susibroliavęs su dar panieka atmesiu.
ir tokiu budu gresiančios pavojumi visuome vargiai buvo gaunami ir žmogus buvo pri
bininkų judėjimu, nebus toks Turiu primint, kad labai sisakė siųsti, kadangi visus redakcijiį1 tiegali
žinoti. niškai sveikatai ir gyvasčiai. Didėsėse mė- verstas būtinumo imti sau maistą bent iš da
paikas ir nešaus paliepus į nusidyvijau apturėjęs pasku Juodųjų jūrių laivynės juri Klausti tfėiktif tiesiok teatro syklose Londono daugiau kaip keturi šimtai lies iš gyvulinės srities; jog anatomiškas su
I darbininką.”
tonų mėsos parsiduoda kasdien. Atskaita dėjimas ir fiziologiškos funkcijos jo kūno,
tinį
pinigų
siuntinėlį, ninkus jis laiko už neištiki rengSJų.*’
užveizdo parodo, jog beveik tūkstantis tonų vienok, pasiliko be atmainos, kas parodo ai
Daugumas kitų įžymių so- nėsa 6 diena liepos pas p mus. Pulkais čia keliauja
J.MAiT^KONįui.
Korespon

ligingos mėsos yra paniekinama kas metas, škiai, kad gamta neleido jo būti mėsamičiu.
cijalistų, imant drauge ir re- J. J. Paukštį į Plymouth,Pa., iš Kijevo juodašimčiai, kurie
bet
apštis suvalgoma, be abejonės, yra dide Prigimtas kelias žmogaus fiziško ir protiško
dencija
i^epatilps.
Joje
yra
I daktorius daugelio socijalis- o 12 d. to pat mėnesio pas p. žada tuojaus štraikams galą
snė už tą, kadangi nėra tam tikro prižiūrėji išsilankstymo yra prakilnesnėje linkmėje.
vien
privatišU
dalykai
ir
tai
tiškų ir progresy viškų laikraš W. Ambroževičių rašiau, padaryti. Laukia čia dabar
mušti gyvulius ir tiekti juos maistui
toki, apie kurių teisingumą mo, kuris vartojimą netikusios mėsos galėtų Išgalė
čių, užgyrė šitą mislį, ir da idant praneštų visiems, kad naujų skerdynių.
visiškai sustabdyti. Ant galo yra ligos ky yra aiškiai žemesnio laipsnio už išgalę dirbti
męs abejojatfie, o užtai rel- lančios nuo vartojimo mėsos, nuo kurių nė žemę. Pirmais žingsniais linkui civilizacinė vienas socijalistas ikišiol nesiųstų man nieks pinigų,
kgtų laikraMiui atsakyti
aštriausias chemiškas tyrinėjimas, nė aky- jos tikrai buvo žmogaus pirmiejie bandymai
■ nepapeikė.
nėsa sakiau, kad ant 10 mė | Hamburgo sude pasibai
liausias
mikroskopiškas kamantinėj imas ne žemdirbystės ir sodininkystės.
Dabar, atėjus rinkimams, nesių užteks: o tie du ponai gė prova maskoliškų revoliu Burbiškiui. Prakalbą ge apsaugos.
»
Nelaimingas tikėjimas, jog mėsa yra near nemalonėtumėt laikraščiai par du mėnesiu niekam ne cijonierių, policijos apskus riausiai ant susirinkimų kal
apsieitinu
daiktu valgybos ir jog gyvulių
Moksliški
patyrimai
parodo,
jog
pas
bėti.
Laikraščiui
ji
netin

I atspaudiut tam tikras „armi pranešė.
Sakiau podraug, tų už dirbimą bombų ir gabesvietas
yra
sutvertas tikslui aplupinimo
žmogų
kepenys
sunaikina
tik
kokią
pusę
___tą
_ laiką turiu
________
gy- nimą ginklų į Maskoliją. Ap- ka, kadangi; joje nieko naujo šlapuminės rūgšties, tekančios su krauju, ar žmogaus maistu, yra vienas iš daugelio prie
jos ir laivyno” laidas? Rei kad aš_ per
kėtų atspaudint tiek egzem vas ar negyvas iš peklos išeit, skusti buvo 7 vyrai. Budas nėra, atkartojama tas pats, tai įgautos iš lauko, k. v. valgant mėsą, ar tarų, kurie likosi perduoti mums iš gentkarpliorių, kiek tik galima ir iš- Užtenka man jau visko, tu- 3 pasmerkė kalynin nuo vie- apie ką jau daug sykių laik pasidariusios kūne nuo paprastų permainų tės į gentkartę. Dilginančios veikmės mė
_ aitas
. , yra dėlto,
_
kad pas žmogų siškų maistų, klaidingai laikomų už maity" platint tarp naujai renkamų riu 69 metus amžiaus ir su nos sanvaitės iki 2 mėnesių, raščiai rašė ir dagi su daug audinių,
svarbesniais
motyvais.
kepenys
ir
inkstai
gauna
po
lygią dalį krau
iščiulbta
sveikata,
čia
neketuris
išteisino.
armijon kareivių bei pačioje

PAMATAS VISOKIAI REFORMAI.

IŠ VISUR.

Skaitlius pąsirodančių poliariškų šviesų stei, bet, a n (a i vidurinėj Azijoj, didelius Rytinėj Siberijoj žiemų viešpatauja giedra, nas vokiškas geologas apskalb
matinių dalykų (leukomėnas^ kreatinas,
Šlapumas), ankštai susirlšančių savo chemi ne visada vienodas, vienais metais jų būva plotus apima tiraf pagimdyti teipgi kllmati- išpuola mažai sniego, vasarų gi dangus tan to akmeninių anglių guolį
šku sudėjimu su augmeniškomis nuošarmė- daugiau, kitais mažiau, vienuose metuose jos škų aplinkybių: ‘ten klimatas persą ūsas, ly kiau būva apsiniaukęs negu žiemų.
vien provincijoj Sanai ant
fois (alkaloidais), k. v. kafeinas, teinąs, ko- šviesų galima matyti toliau, kituose vėl ar taus išpuola ipermažai, ypač vasaros laike,
Europinėj Maskolijoj būvą atbulai: ma 120000000000 tonų. Taigi,
keinas, kurių trumpa sujurdanti pasekmė čiau; paprastai smarkesnės ir toliau matomos augmenims pwmąžai drėgnumo..
žiau debesių būva vasarų, o rudenyj ir žiemų
yra nuo to, kad jie sužadina rezervines pa- tuose metuose, kuriuose ant saulės matyti
Visuoęę ,kraštuose, kur žmonių darbu dangus tankiau apsiniaukęs. Debesys sau nors ir yra giliai žemėjė dide
įiegas organizmo, vietoje kų duoti naujų gy dideli tamsus šlakai; kokių vienok ant didu parengti iš važioji mai po laukus vandens, goja žemę nuo atšalimo, kuris be debesių bu lė daugybė akmeninių ang
vumų, tokiu budu padarydami ant galo vi mo poliariškos šviesos įtekmę turi tie pasiro augmenys auga lą^ai tarpiai ir žemdirbiai iš tų labai didelis, tas matyti autai Siberijoj, lių, vienok ir jos kada nors
danti ant saulės tamsus šlakai, tas iki šiol savo darbo nemažų turi pelnų.
siška sunykimų nerviškos pajiegos.
kur žiemų dangus giedras be debesių, ten to pasibaigs. Mat kų gamta per
dar
nesušokta. Ištikro iki šiol dar ir mok - Augmenim vjsur reikalauja šilumos ir dėl ir šalčiai didesni negu kituose Maskoli tūkstančius metų sutvėrė,
Kaip jau buvo nurodyta, maitingosios
sudėtinės mėsos — taukai ir proteinas — slinčiai nesusekė kas yra ištikro tie tamsus drėgnumo, jeigu tb gamta duoda permažai, jos kraštuose. Chabarovkoj, prie įpuolimo pagamino, tų žmogus į šimt
yra daug geresniame bei grynesniame stovy ant saulės šlakai: patėmyta juos ant saulės, žmogus gali jiems ir vienų ir kitų parūpinti. upės Ussuri į Amūrų, vidutinė sausio mėne
je ir geresnėje prietaikmėje įvairiuose pro bet kas jie yra, nors spėjimų netrūksta, tik Bet suteikti šilumos žmogus gali nedaug ir sio temperatūra — 24° C., o Kamenec Podol mečius sunaikina. Ir kųgi
duktuose žemės, kurie aprūpina mus visu- rai dar nežinia.
tai su labai dideliais kaštais ir ant labai ma ske, gulinčiame po ta pačia geografiška pla bedarys tada žmonės, kada
kuo, kas mums reikalinga užlaikymui pilnos
žų plotų, kaip tai matome oranžerijose, to tuma ir tokiame jau atstume nuo jūrių, tik anglys pasibaigs? Kuom beSveikatos, jei męs juos vartojame kiek galėdėl
tai žemdirbiai tokias ukes rengia ant ma — 4° C..
šildys jie savo namus, kuom
8ami jų šviežiame ir prigimtame stovyje. Klimatas ir oras Lietuvoj ir žų plotų. Užtai drėgnumų gali žmogus pa
Vidutinis išpuolimas drėgnumo didinasi bevarys jnašinas?
Bet „civilizuotasis” žmogus, neišmintingai
rūpinti rijideliems . plotams, milijonus de nuo šiaurių vidurinės Maskolijos link, o nuo Turėdami dabar akmeni
Maskolijoj.
užsimanęs pagerinti gamtų, atima daugumui
šimtinių gali padaryti vaisingais, koki be vidurinės pietų link vėl eina mažyn. Revenių anglių perpilnai, visai
Maskolija užima labai didelius plotus: pridėjimo žmogaus darbo turėtų likti nevai
litų produktų tūlas jų svarbiausias sudėti
lyj vidutiniškai per metus išpuola vandens
ne
apmųstome, kad jos ka
nes, ypatingai organiškas druskas, ar tai ji užima septintų dalį sausžemių žemės pa singais tirais.
visokiame pavidale 489 milimetrai, Mintau
Mechaniškais budais (poliravimais grudų, si viršiaus. Todėl čia negali, ant viso jos plo
da
nors gali pasibaigti, lygi
Išpuolim ai drėgnumo (sniegas ir lytus) joj 514 milim., Pinske 581 milim.. Ryti
jojimais miltų), ar tai netikusiais pagamini to, būti vienodas klimatas. Šiaurrytiniame paskirstyti ant Maskolijos plotų teipgi nely niuose Maskolijos kraštuose drėgnumo ma nai kaip ir sotus, visko per
mais (bereikalinga virimu, tirštinimu, iš Si beri jos krašte vidutinė metinė temperatū giai. Daugiausiai drėgnumo išpuola ant ry žiau ir pradedant nuo Maskvos, einant į pie pilnai turįs žmogus nesirūpi
traukimu), ar chemiškais procesais (raugiu i- ra 17° žemiau zero, arba — 17° Celciaus ter tinių pakrančių Juodųjų jūrių ir Kaukazo tus jis eina mažyn: Maskvoj per metus iš
ynn). Dabar maž-daug męs gyvename amžy- mometro, .o tuom tarpu, paveržtame nuo kalnuose; čia per metus išpuola apie 200 puola vandens 588 milim., Kerče 849 milim., na apie varguolį, badų ken
čiantį. Bet pamųstykime apie
įe pikliavotų miltų, grynyto cukraus, pus- Turkų per karę 1877 m. Batume, prie kran centimetrų drėgnumo. Čia sujungtas drėg Astrachaniuj gi tik 156 milim..
tų
Juodųjų
jūrių,
vidutinė
metinė,
tempera

tai gerai. Šiųdien visa pa
rytvalglų, dėžiuotų vaisių ir daržovių, mari
numas su šiltu klimatu, todėl ir augmenys
Besidauginimas drėgnumo nuo šiaurių
nuotu su borą kai ne ir salicynine rūgštim, tūra 15° augščiau 0, taigi 4- 15° Cel. term., auga labai tarpiai.
pietų link atsako gamtiškam reikalavimui jiega, teip sakant, paeina
ruginių <gėrymų, priemoniškai gromuliotų o pietiniuose apskričiuose Užkaspiškos žemės
augmenų,
kadangi mat augmenys per gara nuo tų .Juodųjų deimantų”.
Mažiausiai to drėgnumo puola lygumose
maistų ir vegetarai, mėginanti maitytis to net -|- 16° C.. Taigi vidutinė metinė tem vidurinės
vimų
žudo
daug daugiau vandens šiltuose Jeigu, duokime sau, staiga
Azijos:
mažiau
negu
10
centime
kiais sublogintais maistais, žinoma, rodis peratūra svyruoja terp 84°.
negu
šaltuose
mėnesiuose, užtai pasimažini- pritruktume tų „deimantų”,
trų
per
metus;
į
vakarus
sausoji
juosta
uži

Dar didesnis temperatūros skirtumas
kuodidžiausių nepasisekimų savo budo valmas
drėgnumo
toliau į pietus vodlngaV atsi tai sykiu sustotų visi geležin
ma
kraštus
prie
Kaspiškų
jūrių
ir
apatinį
te

gybos, kol jie nepamatia, kad męs negalime būva žiemos laike, taigi sausio mėnesyj. kėjimų upės Kuros. Čia žemdirbystė apsi liepia ant augmenų
ypač Stepų plotuose, kur keliai, visi miestiniai karai,
pagerinti gamtos ir kad viskas, kas yra gar Vercbojanske, šiaurrytinėj Siberijoj, vidų* moka tįk paupiuose ir kraštuose kur žmo dėl pertankiai atsitinkančios
stokos drėgnu
du savo prigimtame žaliame stovyje, geriau tinę sausio mėnesyj temperatūra 50° žemiau gaus darbu parengtas išvadžiojimas vandens mo gana tankiai būva bado metai.
negalėtų nė vienas laivas be
0 arba — 50° C. term., o Batume 4- 7° C.
siai tinka maitinimui musų kūno.
po laukus, kiti kraštai žemdirbystei ne labai
Žinoma, kenkia žemdirbystei ir perdaug važiuoti, visi fabrikai susto
Didėji ir visuotink teisybė pradeda švi term., taigi skirtumas pereina 55° C. term.. tinka dėl stokos drėgnumo.
didelis drėgnumas, kaip kenkia ir stoka tų; audyklose teipgi nebūtų
Mažesnis jau y vairumas temperatūros
eti žedn-fj protaujančioj galvoj, kad augmedrėgnumo;
vienur, kaip kokiuose metuose, galima dirbti, kasdieniniai
Kitas
turintis
mažai
puolančio
drėgnu

^^teojl sritis yra klėtim visos maitybos, su-. šilčiausiame metų mėnesyj, taigi liepos mė mo apskritys yra prie Šiaurinių Ledinių jū lytaus būva daugiau
negu reikia augmenims, reikalaujami daiktai butų be
/ama turtus žemės, jungdama juos su gai- nesyj: ji žemiausia ant salų Šiaurinių Ledi rių krantų. Čia drėgnumo puola mažai dėl kituose gi metuose būva
jo permažai ir tąsyk matant išpirkti, elektriškos
jĮ jis spinduliais dangiškos šviesos ir už- nių jūrių, kur vidutinė liepos mėnesio tem didesnio negu kitur šalčio dėl ko oras ne neužderėjimai, bado metai
apima didelius ir gazinės liampos nežibėtų
11 Jdama juos mums įvairiausiuose ir pui- peratūra yra apie 4- 1°, augščiausia gi pie gali palaikyti daugiau vandens garų. Čia plotus ypač pietinės ir rytinės
Maskolijos.
«y šiuose pavidaluose mėgių vaisių, skanių tiniuose kraštuose Užkaspiškos žemės, į pie vienok stoka drėgnumo negali kenkti augi Stepų plotams kenkia stoka drėgnumo
ir, galima sakyti, įvyktų
Mų, lepių daržovių, auksinių javų, ku- tus nuo Mervo, kur ji siekia 80° G.. Dar mui augmenų, žinoma tokių, koki tuose kra todėl, kad ten puola permažai lytaus,netik
bet „svieto pabaiga”.
At k,si yra didžiausiais davėjais musų svei- didesnis skirtumas bus terp žemiausios ir štuose gali dar augti, kadangi dėl žemos teipgi todėl, kad tuose plotuose nėra girių,
Jeigu ir dirbtų tuomet mi
r: ils ir ilgamžystės. Žinoma, daugelis yra, augščiausios temperatūros, taigi terp didžiau- ^temperatūros augmenys mažai išleidžia van laukai atidengti vėjams, kurie išdžiovina
lijonai
žmonių dirbtuvėse,
•irų negali užsiganėdinti vegetariška valgyba, šio šalčio ir didžiausio karščio visokiuose dens garų.
vodingai
jie
veikia
ant
visų
augme-'
dirvas,
vienok visgi neįstengtų ran
Didžiausias šaltis
/•et tankiausiai priežastim to yra netinkau- Maskolijos kraštuose.
„ Maskolijoš lygumose, taigi kraštuose nių.
komis nė šimtinę dalį to pa
vjtis pasirinkimas ir pagaminimas valgių. Verchojanske būva— 72° C.; ant lygumų
Svarbiu ypač šaltesniuose kraštuose, ta daryti, kas šiųdien mažiausiai
VjKur tik ant svieto vegetarizmas yra prakti- vakarinės Siberijos, iki 50° šiaurinės geogra tirščiausiai apgyventuose, per metus išpuola
/•OkUojamas sulyg tikrų principų, ten jo naše- fiškos platumos, taigi kraštuose toliau į pie vidutiniškai 40—00 centimetrų vandens; to me ir musų tėvynėj Lietuvoj, yra teipgi ly padaroma. Užtai, gerai ap
pnybė ant mėsinės ir maišytos valgybos yra tus gulinčiuose negu Lietuva, dar žiemos lai kio drėgnuma pakanka auginamiems žemdir gus paskirstymas snieginio užklodalo, kuris svarsčius, galima sakyti, kad
į reiški ir pavieniai kaip ir tautos suteikia ke šalčiai būva — 50° C.; užšalimas gyvojo bių augmenims, taigi javams, bulvėms, vaisi uždengia dirvas ir tokiu budu saugoja žiemi
sidabro, taigi — 40° C., pasitaiko net Mas niams ir girių medžiams, žinoma, jeigu tas iš- nius javus ir kitus augmenis nuo iššalimo anglys ištiesų yra šiųdien
į mums kuovaizdžiausius pavyzdžius.
puolantis iš debesių drėgnumas bus gerai pa per žiemų; jis neduoda išdžiūti dirvai, palai „deimantais”, daug branges
Valgybinis klausimas vertas yra kurkas kvoj, Kurske ir Luganske, rytinėj dalyj skirstytas,
jeigu jis puls atsakančiame laike. ko drėgnumų ypač pavasario laike. Pagel niais, negu garsus deimantas
Ekaterinoslaviaus
gubernijos,
užtai
Batume
į didesnės atidžios abei no žmogaus, negu jis
Apskritaipaskirstymas puolančio iš oro bėti ^dirvai visada gali žmogus pridėdamas Orlow, kurio dailumu da ir
vanduo
ne
kasmetų
užšąlą,
o
termometras
jų turi dabar, ypatingai sykis į sykį apšne
darbų. Prie palaikymo drėgnu
kant klausimų, darant tinkamus sudėjimus niekada nenupučia žemiau — 8° C.. Užka- drėgnumo Maskolijoj tinka augmenims ge išmintingai
mo
prisideda
gilus dirvos išarimas, palaiky šiųdien caras giriasi, arba di
rai,
kadangi
daugiausiai
drėgnumo
puola
bei gaminimus valgių ir skaitant auginimų spiškoj žemėj vasaros laike būva karščiai 4neakėto arimo per žiemų, palikimas, džiausias ant svieto deiman
. vaisių bei riešutų, idant ilgainiui žmonės vi- 45c C. ir daugiau. Taigi skirtumas tempe vasaros laike, kada visokį augmenys dau mas
javus, augštos rugienos, uždengimas tas Eicelsior, kuris tiek žmo
_Jsiškai galėtų atsiliuoeuoti nuo gyvulinių mai- ratūros Maskolijos plotuose pereina 120° C., giausiai reikalauja vandens. Šiaurinėj Ma piaujant
dirvos
ant
žiemos šiaudais, teipgi gyvos iš nių gyvasčių kaštavo ir lai
jis ant | didesnis už skirtumų užšalimo ir skolijoj daugiausiai lytaus būva rugpiučio
^stų.
augančių
krūmų
tvoros ir girios. Gyvos iš svus burus po Anglijos jun
mėnesyj, didesnėj dalyj vidurinės — liepos
■
Pamokinimas šitų dalykų turėtų būti verdančio vandens.
augančių
krūmų
tvoros ir girios atgabena gu pastatė.
mėnesyj,
toliau
į
pietus,
ypač
gi
Stepuose
—
Kadangi temperatūra turi didžiausių į■vienu iš svarbiausių uždavinių žedno liaudį- ,
žemdirbiui
dar
naudų
ir tuom, kad jos sau
berželio,
kraštuose
prie
Kaukazo
kalnų
—
Bnio mokyklos apšvietimo, kadangi kitaip tekmę ant visokios organiškos gyvybės, aut gegužio.
goja
dirvų
nuo
vėjų.
Taigi
aišku, jog pri Bet anglys nepasibaigs stai
■žmonės, mažai ar visai nežinodami apie me- augmenų ir gyvūnų, tai suprantama, jog ir
dėjęs
darbo,
žmogus
gali
šiektiek
perkeisti ga, užtai nė tokių blogų pa
Mažai Maskolijoj yra kraštų, kuriuose
■ chanizmų savo kūno, negalės užlaikyti savo ta gyvybė labai yVairi ant didelių Maskoli
klimatų
kokio
nors
krašto,
padaryti
jį atsa- sekmių nebus. Viskas daro
jos plotų ir žmonės čia gyvena labai y vairio žiemų pultų daugiau drėgnumo negu vasaros kantesniu, parankesniu savo mieriams,
■ ir savo vaikų fiziško ir protiško drūtumo.
gali si ant žemės palengva, ne stai
Prie tokių kraštų priguli: pietinės
I
Dėl sveikatos ir smagumo daržas ir sod- se aplinkybėse. Pakrantėse Ledinių jūrių laike.
šiektiek
sumažinti
vodingų
klimato
įtekmę.
ga, užtai ir žmonės išmoks
žmogus negali užsiimti žemdirbyste, nes nė pakrantės Krimo pussalio, rytiniai kraštai
I nas yra visuotinu ir augščiausiu idealu žmo- joki
Juo toliau į pietus ir pietrytas, juo re- prisitaikinti prie gyvenimo
Užkaukazio
ir
didesnė
dalis
Turkestano.
javai
čia
nenunoksta,
jis
čia
medžioja
I gaus. Kiekvienoj vyriškoj širdyj randasi ant jūrių žvėrių, minta iš medžionės ir žve
Siberijoj teipgi iš debesių puola daugiau
(Toliaus bus.)
be anglių. Jeigu žmogus iš
■ neišnykstantis lauktumas dienos, kurioje jis
arba augina šiaurinius elnius, kurių vandens vasarų negu kitose metų dalyse.
moko ikišiol gerai akmeninė
I galės įgyti kokį gabalų žemės ir sodinti ant jonės,
■ jos medžius nešančius žiedus ir vaisius. Ši kailiais rėdosi, minta jų pienu ir mėsa. Ant
mis anglimis ir kitais daik
tas mylėjimas kai m ijos ir sodno yra be per- salų, gulinčių ant Ledinių jūrių, žmonių nė
nors
elemento,
kuris
jam
,,
ko

deimantų
”
,
bet
sykiu
pasidi

tais pasinaudoti, tai jis, be
ojimo gyvuojančia atmintim apie kuone ra, jos neapgyventos išėmus salos Naujos Že Š1S-TAS IŠ TECHNIKOS. vų už būvį” palengvintų. Be dino ir jų suvartojimas. Šią abejonės, išmoks ir kitomis
pamirštų rojų. Busimas žmogus išnaudos mės, kur 20 metų atgal apsigyveno kelios saJ. Ilgaudas.
abejonės, žmogus išrado ugn| dien žmonės atranda to ak gamtos pajiegomis pasinau
gamtų vietoje išnaudojimo savo bendrabro- mojedų šeimynos; čia retai žiemas perleidžia
Sėdžiu
prie
stalelio
ir
rau

tik
žvejai
arba
tirinėjanti
tuos
kraštus
mok

visai netikėtu budu, bet su mens tiek daug, kad su juom doti, kurios užstos pasibai
lių; jis apleis didelius ir prisikimšusius mie
stau kaip lauke šalta, kaip radęs, tų išmoko gerai sunau ne tik namus šildo, bet teip- gusias akmenines anglis.
stus ir taps tyrinėtoju įstatymų gamtos; jis slinčiai:
Užtai pietiniai kraštai tiek turi šilumos, nesmagu. Mat saulė ‘ atsito doti. Pirmiau, žinoma, bu gi ir mašinas varo, dalį pa
j ieškos užsiėmimų, kurie suves jį arčiau su
Tuom tarpu mokslinčiai
kad
gyventojai gali auginti šiltų kraštų aug lino nuo musų, nepriduoda
šviežiu oru ir saule teip būtinais, kaip maivo ugnis žmogui baisiu daik verčia į gazų, degantį orų, o daro mėginimus išgauti tie
, stas ir gėrimas užlaikymui gyvasties. Juo menis: augina lygumose Kaukazo limonų, tiek šilumos kaip vasarų, už tu, bet laikui bėgant, Jis jų kitų dalį perkeičia į elektri siog iš anglių elekrikų, teip
daugiau męs galime gėrėtis saulėtu dangum oranžių medžius, "Azijos lygumose turi tulus tai ir persikeitė visas žemės
ir gaivingu oru, juo daugiau gyvumo męs tropiškų ir prietropiškų kraštų augmenis, išveizdis. Nematyti žaliuo apgalėjo, apsipažino geriau kų — praktiškiausių pajiegų kad nereiktų visai anglių ga
su ja, ypač gal ir todėl, kad iš visų žinomų. *
benti iš guolio, bet (en pat
galime sukrauti musų kuntr, kuomet antraip kaip antai: ryžius, medvilnę.
jančių
medžių,
nė
laukų,
Kaip
jau
sakėme,
šiųdien
Bet klaidžiai mano tie, kuriems rodosi,
pamatė, jog ugnis apsaugoja
ant vietos sunaudoti. Mat
gyvenant blogai išvėdinamuose namuose pri
sikimšusių miestų visuomet yra pavojus mu jog Maskolijoj gali augti tropiškos juostos viskas yra kaipi apmiręs. Vie jį nuo daugelio žvėrių, o ir iškasa iš žemės labai daug an mokslinčiai surado, kad be
medžiai: klimatas net toliausiai į pietus nok pas mane nešalta, galiu maistų pagardina. Taigi, žmo glių. Paveizdan, Vokietijoj kūrenant anglis, didžiausia
sų sveikatai ir dorybei.
gulinčių
kraštų peršaltas tokiems augme mųstyti ir rašyti: mat moku
Galų-gale žmogus kibsis prie žemės; jis
gus išrado ugnį, arba, teisin iškasa per metus apie 117000 dalis pajiegos dingsta, o tik
pamatis, kad tik žemė ką jį maitina geriau nims, kadangi tuose kraštuose būva šalnos, apsisaugoti nuo šalčio.
sakant, išmoko sunau 000 tonų anglių, o Suvieny tai labai maža dalis susinausiai, ir, kaip milžinas Antaens, visuomet rei visur termometras, nors ir nevisada, nupuo '.Žiloj-žiloj senovėj, kada giau
gamtos pajiegų.
tose Valstijose apie 820000 doja.
Jeigu gi pasisektų
kalaus jų palytėti, pačiupinėti po savo kojo la žemiau užšalimo punkto. Iš tropiškų ir ir augščiausiai stovinti žmo- doti
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vienmečiai
augmenys,
kuriems
pakanka
di

sa
per
metus
vien
Vokietijoj
deginimo, elektrikų ištraukti,
jonės nėra, kad ateis laikas, kuomet mokslas
ir telktis (kooperacija) žmonijos išdirbs žemę delės šilumos per trumpų laikų. Daugumas kiniais, jie nemokėjo gerai žengė, juo geriau išmoko ta' ir Suvienytuose Valstijose tada gautume daug daugiau
iki tokiam laipsniui, jog jijšduos gausų tropiškų kraštų augmenų Maskolijoj iššąlą, apsisaugoti nuo šalčio, nemo ja gamtos pajiega naudotis. apie 437000000 tonų anglių. pajiegos ir anglių guolių už
maistų, laimę ir pasiganėdinimų kožnam. iš paimu net pietinių kraštų šalčius gali iš kėjo ugnį sukurti ir pasišil Žmogus apvaldė ugnį!,
Kitose šalyse teipgi iškasa
Tųsyk šmėkla ligos, bado, užmušystės ir ka laikyti tik mažas skaitlius atmainų, kitos dyti, bet vėliau išmoko, žino Pirmiau, žinoma, kūrė žmo per metus maždaug apie 200 tektų ant ilgiau. Bet nors
ir užtektų ant ilgiau, visgi
rės išnyks nuo musų planetos kaip nakties Maskolijos klimato nepakenčia.
ma, povaliai;
gus ugnį iš sausų žolių ir ša 000000 tonų anglių. Tokiu nuo pritrukime anglių žmo
Didesnė dalis Maskolijos turi kontinenmiglar nuo vaiskių spindulių užtekančios
tališkų klimatų, su dideliu skirtumu terp va Pirmiau, kada žmonės * ne kų, bet vėliau nepasikakiuo budu pasidarytų išviso apie nės neišbėgs, žinoma męs,
saulės naujos ir garbingos dienos!
saros ir žiemos temperatūrų: žiema, apskri pažinojo , ,ko,vos būvį”, ka tokia agnia — jis užsimanė 6000000000 tonų į metus. Su šiųdien gyvenanti, to nesu
GALAS.
tai, šalta, o vasara šilta. Taigi Maskolijos da jie gyveųtj» silįpse šalyse, karštesnės, Pamokintas be vartojimas, žinoma, tas pats lauksime.
klimatas tinka labiausiai auginimui vienme nereikėjo Jiemsįkurti ug abejonės, netikėtai įvykusio yra, nes jeigu tiek daug ne
Vienok, kaip jau pasakiau,
čių augmenų nunokimui reikalaujančių per nies, nes gaubta, saulė sutei atsitikimo, šukutė ugnį iš ak
suvartotų,
tai
nereiktų
tiek
besibaigiant
anglims, atras
trumpų laikų didelės šilumos; svarbiausi iš kė jiems gagėtių^i šilumos.
daug
nė
kasti.
meninių
anglių.
*■
Pirmiau,
žmogus kitų gamtos pajiegų,
tokių auginamų Maskolijoj augmenų yra —.
varpiniai augmenys; tokiems augmenims Bet laikui įjšgan^, pasididi gal rado žmogus tas anglis ant Taigi matome, kad suvar kuri užstos pasibaigusias anno skaitlius žgnoi^ų, aplinky paviršiaus, bet pamatęs, kad tojimas anglių labai didelis,
tinka klimatas didesnės Maskolijos dalies.
(Pabaiga bus)
Todėl tai pietinė Maskolija jau nuo se bės gyvenimo darėsi kas kart tai labai geras kuras, pradė o jis, žinoma, kas metai da
niai rūpino duonų kraštams prie Terpžemi- sunkesnės, išsidirbo kova už jo jų jieškoti ir žemėje. Mat, didinasi, Užtai kįla klausi
nių jūrių, apgyventų tirštai, kurių klimatas fcuvį ir daugįmaš1 žmonių tu gal, užėjo jam mųstis, kad mas, ar neprieis kada nors Liepsnojančios mintys.
tiko auginimui kitokių augmenų, jau ne rėjo apleisti1 sa$T buveines, tas juodas deimantas turi žmonės prie galo, ar nepasi
Visur buvo griuvėsiai, vis
augštų kalnų šiaurinėj. Finlandijoj jis patal vienmečių, paveikslan; vynvuogių, alyvų turėjo trauktis tolyn. Gy augti žemėje, lyginai kaip ir baigs kada nors anglysi Tie kas išrodė tokiu kaip tada,
pino po kelis šimtus žalvarinių vielų galais medžių ir kitokių; dabar Maskolija siunčia venimo Fanlygos pasidarė kiti brangus akmenėliai ar sa, dabar dar vis atranda kas kada Dievas'miegojo ir sap
augštyn ir tas vieleles sujungė varinėms vie javus ir į kitus Europos kraštus, ypač į An daug blogesnes ir žmogus bu
naugės. (Apie tai, kad ang kart naujus1 plotas akmeni navo apie sutvėrimų pasau
loms. Žalvarines vieleles jis sudėjo ant že gliju ir Prancūziją, taigi į kraštus teipgi tir
vo
priverstas
mųstyti,
pro

štai
apgyventus,
kurių
klimatas
tinka
augi

lys pasidariusios iš augmenų, nių anglių, irr sulyg apskai lės. Tame laike snaudųs,
mės kvadratais; jos buvo izoliuotos nuo vir
nimui
kitokių
augmenų,
paveikslan:
Angli

tauti.
Prisiėjo
žmogui
ir
šal

medžių, žmogus tuomet da tymų geologų, akmeniniųr 4UĮvarginta žmonija pabudo
šutinio žemės sluogsnio ir sujungtos su vie
jos
drėgnas
klimatas
geriau
tinka
auginimui
nu galu drūtos galvaniškos mašinos, kitas gi
čius ir badų kęsti. Tiesa, nieko nežinojo). Bejieško anglių esu žemėje: Suvieny rr norėjo pagerint būvį. Ne
galas buvo sujungtas su drėgnais gilesniais pašarinių augmenų negu javų.
iki kokiam laipsniui žmogus damas žemėje, pamatė, kad tose Valstijose apie 681000 seniai atbudo vyras, kurio
Vienok dideli plotai prie Šiaurinių Le prie šalčio prisitaikė, vienok
žemės sluogsniais kalno apačioj. Kaip tik
jų daugybės yra kaip kurio 000000 tonų, tiek pat maž vardas Skiestasis,,Karžygy s”.
viskas buvo prirengta, kaip reikia, prasidėjo dinių jūrių teip Europinėj Maskolijoj kaip
se
vietose.
visgi
kįlo
jam
galvoj
mintys,
daug yra ir Europoje. Vie Tankiai jis be ųpsvarstymo
elektriški tekėjimai besikeičiančios pajiegos, ir Siberijoj jau netinka žemdirbystei dėl šal
kad šiluma geresnė negu šal Vienok, laikui bėgant, nok didžiausi akmeninių ang
einanti nuo oro žemės link. Ties metališkais to klimato.
tis.
Taigi, aplinkybės pri nors žmonės ir atrado žemėje lių plotai yra Azijoi, ir kaip mintie. Niekas jam nesipriežalvarinių vielų galais pasirodė gelsva šviesa,
Pietinėj Maskolijoj, ypač Užkaukazyj ir
tokia jau kaip ir poliariškoj šviesoj.
vidurinėj Azijoj klimatas tinka žemdirby- vertė- žmogų jieškoti kokio didelę daugybę tų „juodųjų rodos, Chinų žemeje. VU- Siūdavo, nes

’ Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.
Pagal Proi, lojeikoi’a.

e.

Pajieszkau savo draugu: Antano Vareis; tą gali buvo veltui, nes mano padė
Aptarsiu Iumls.
kerštą — buvo gana pavojin tauta. Kinai, indijonai ir greso, apie kurį rašo p. Ne tuvių varlio n
? Apgarsiname broliams lietuviams, kad ploto, Gomontlosrkl sodžiaus, Tverti
padaryti
M
d
i.
Be
dar

kviestas,
nieks
Škotijoj
ne

jimas
vis
rodėsi
sunkesnis
ir
ga. Atsigrįžęs į Minų, gai turkai, žodžiu, mokslas, iški
musų nauja tautlszka dr-ste po vardu parapijos, pirmiau gyveno Oltnton, Ind.;
liai, su didybe, panieka ėmė lęs ant paskutinio laipsnio; šaukė. Buvo atvažiavęs pas bų, nors'į'ki^vieną lietuvį visai kaip prie kapo stovėjau. Palaimintos Lietuvos, turėsimo pirma taipgi V icento Supko isz Gedikenu sodžiaus ir parapijos, 2 metai atgal gyveno
dejuoti: — Neturime męs sa vienas kraujas, rojus ant že K. Kundrotą iš Glasgowo vie pavadintume kokio kliubo Sykį paklausiau rodos sa isskilmtng* pikniką, 2 diena Birželio, So. Chicago, III.; ir Kazimiero Jonikio
1907
m.
Bergman
Grovo
Riverside,
IU.
iaz Tverų miestelio, gyveno Philadelphivo genijų, kurie mus šviestų mės .... Tik nelaimė, lietu nas jo draugas, todėl, suėję, viršininku, dar musų vardo vo senos pažįstamos ir para
Bu guodone
Komitetas.
je, Pa. Jie petys ar kas kita* teiksis
musų gyvenime kaip kelro viai pasilikę, nemoka visa- pasikalbėjom apie kongresus svetimi ne* noj Rd.). Minė- šiau laišką in Dr. Collins
duoti žinia adresu:
AtsissauktmM.
svietinės kalbos .... Nors daromus Amerikoj, Lietuvoj ti vaikinai, perėję per visų Medical Institutą— aprašant
dė žvaigždutė.
Charles Stone
Malonios kuopos SLA. teiksis prisių
Greaham Wi*.
— Turime— atsakė Minus kur dink, visur nelaimių kū ir abelnai apie revoliuciją. stubas, paaiškino kur turi mano paminėtą ligą ir visą sti tikietus, kuriuos apturėjote nuo 51
*
Ada.
3
d.
lap.
Busirinktrir
Tai
ir
viskas.
kuopos
Bridgeport,
Conn.,
paszelpai
kaleiną gydymų, pagal savo
— vadovus, bet jų visų pir giai ....
Ant iszrandavojlmo gera duonkepinysusirinkę per supratimą; o kaip iš ten at Agotos Brustionos. Laikas traukimo czia
Toli, toli mintyse matos Bet, kaip senas lietuvių 7 vai. jaujai
štai ant savęs linkę.
su gyvenamais mimais, 3711 So.
buvo paikina* ant 90d. Lapkricsio, 1906,
Žmonės siuntė vaistus, kuriuos sakė bet turėjome atidėti ant toliau leidimą Halsted st. Randa 830.00 ant menesio.,
,,Karžygis” nudavė ne gir Pergalėtojas, kuris liaurų priežodis sako: „iš adatos ve 40 žmonių salėj.
pas.
pamynė po kojomis, švenčia žimą priskaldo” — teip ir p. pradėjo prisijašinėti, prisi kad prie mano ligos tam tik Fonografo. Užtai, neprfaiuntasius da Dasižinokite daugiau
dįs, nes buvo labai įniršęs.
D. J. Burke
t
f
kietu*
kuopos,
bukite
teip
malonios
ta
— Neturime — tęsė vėl — pergalėjimo šventę, bet ne Nekviestas, būdamas „blai rašė iš viso JtBf Pakalbėję dar, rai pritaikytus ir juos varto kuogreiozlauslal padaryti.
3503 So. Halsted st. *
Chicago, III.
15 kuopos sekretorius
męs inteligentų, kurie butų tokią, ne sapniuę. Osvajo- viu” ir „doru”,, turėdamas žmonės pradėjo skirstytis, dama pasilikau sveika, kaip
Alita
Reikalingas geras lietuvy* barzda
^darbininkų vadovais, vestų tojas imas su vėju, prieš ką mūzos literatišką gabumą, ėjo namon it tad a-tik atsira rodos pirm lauš niekad nesir 426 Main st. LeonardasBridgeport,
Conn. skutys. Darba* ant visados ir mokestis
savo ypatišką pyktį teikėsi do priešai: p. B.... ir gus, už tai esu dėkinga ant
juos į kovą už geresnį būvį. nereikia kovos ....
gera. Atsiszaukti adresu :
Lietuvisakas Teatras.
išlieti ant kokių ten defali- dar kitas ir jie ėmė rėkti, visada ir tegul visi žino kaip
—
Juk
matom
prie
ko
pri

J. Jankauaki*
— Yra jų,bet paskendę savi
Mockaus teatro kompanija parengė 4559 So. Hormitage Avė.
Chicago, DL
kad
reikia
permainyti
,
ant
tarpiniuose vaiduose — prie vesti tapo — sako „Karžy stų, kurie, esą, „girti” ir „de
nieks nepagelbėjo po dide dailiausi lietuviszka teatre. Teatras
Reikalauja
sofų
apmussioetoju
gis” — Amerikoje lietuviai, moralizavo” žmones. Taigi, draugystės ir tas pasisekė, lių iškaščių, tai Dr. Collins bus rodomas 23 d. Gruodžio, Columbia (Odach upholsters). Atsiszaukti adresu:
štaravo Minus.
Tostu of Lake, kerte 28 ir Paulina
— Nėra pas mus tokių kuriuos per ketvirtdalį šimt o tie „girtuokliai” po Tami- nes daugumas buvo prasiša Medical Institutas ne bran salėj,
Hafner Furniture Oo.
are. Pradžia 7:10 vai. vakare. Užpra- *
Chicago, IIL
revoliucijonierių, — karščia mečio vedė poras ypatų. Žmo stos išėjimui dar ir aukų su linę. Vienok 17 d. lapkričio, giai in trumpą laiką pasek szau kiekviena lietuvi ir lietuvaite ant 2620 Dearborn st.
to
dailaus
teatro
atsilankyti.
Inžanga
susirinkus
visiems,
vėl
buvo
Reikalingas dreiverys in Birvora
vo „Karžygis, — kaip Gari nelės pasiliko tamsus, nely dėjo 7 šil. revoliucijos reika
mingai pilnai išgydė, per ką ypatai 25*.
alaus issvažiojlmui. "T a r gerai žinoti
lams Lietuvoje. Tas paro armyderis, vieni norėjo, kad pasilikau sveika ir laiminga.
baldi, bet už tai pilnai turim ginant, kaip Čebato aulas.
H. Mockų* Theatrical Co.
mieste ir mokėti angliszka kalba. Atsi— Mat gamta nebuvo per- do, kad ten nebuvo snau butų kliubas, kiti kad drau Moterys beesant kankinan
išdavikų.
szaukti pa* National Br*wery Co. kerte
Lincoln ir 18to* ui.
Chicago.
— Reik rimtos kovos —ta velta, pasėtas grūdas reika džiančių nuo alaus ar degti gystė. Reikėjo leisti per čioms, panašiai kaip man
Reikalinga
mergina
prie
namu
darbo
balsus:
už
dtatigystę
buvo
5
lauja laiko augimui.
nės.
rė.
buvo, velyčiau tiesiog kreip
Palieszkojiinai.
prie 3 žmonių.
— Pavasariui atėjus* žie — Arba vėl, ar buvo pai Ir teip: Niekviestas uždro ar 6, o už kliubą beveik visi. tis prie to garsingo Instituto, Pajieszkau savo brolio, Vladislovo Bag
J. Raahinoki
Kieno gub., Kluboku kaimo. Gy
Su guodone
Komitetas.
kesnis darbas kaip kova su žė Škotijos literatams; atmįs B.... tik vienus viršininkus kurį ir aš gavau
mos ledai turės išnykti.
Chicago.
laimę
pripa dono,
veno Kenatngton, III. Turiu labai svar 8213 So. Morgan at.
Teatras!
Teatras!
jie!
Kad
neviskas
teisingai
apkaltina,
ir
jam
rodosi
tai
lenkais?
—
griežė
dantį
„Karba
reikalo;
kas
priduos
jo
adrese
gaus
žint
geriausiu
Amerikoje,
— Nėra pas mus tokių, —
Chicago,apgarsinimas
TU Spėkomis Dr-stes
Aukos reikalams revoUucijinio
pasakyta, tai nėra padyvo: niekinimu Vitauto vardo.
kurio
ir szvento
šitam 81.00. Franciszkua Bagdonai
varė savo, — kurie, paėmę žygis”.
Fra nelaikau* bus parengta* teatras, Ne.
judėjimo Maskolfjoj.
laikraštyje
yra. (Dec.) 1906, New 11512 Front *L
plunksną į rankas, trupintų —Užlipai ant teisybės, — didesniam priešo pažemini P. B.... sako, bui musų deltoje,
Ksnaington, III.
30 d. Gruodžio
AUKOS „LIKTUVOS" REDAKCUON
saleje, kampa*
Honore ir 48to*
Kazimiera
Deimantiene,
tuos tamsybės, nelaisvės rete juokėsi Minus, — kaip kala mui galima vartoti ir iškrai kliubas sutvertas tik tam, School
Pajieszkau savo pusbroliu Jono ir Jur
ATĖJUSIOS.
ui.
Rus
tai
antra*
dideli*
teatras
po
gio Luksziu iss Paryžiaus, Sabocziaus
kad už dyką stiklą alaus gau vardu
pytas žinias.
Box512.
Holeyok,
Mase.
žius, bet užtai pilnai turime kutas ant nagines.
Iss Red Lod<e, Mont. F. Pyktezilin-.
Betlejau* žtonele.
Veikalas
pri parapijoj, Vilk merga* paviete, Kauno
A. Urbonas, J. Baksnos, S. Maly-“
‘ juodašimčių,
klastininkų — Lenkų vistiek neišnai Tik meskime bent farizėjų ti. Musų kliubas tuii už taikyta* prie ssv. Kalėdų ir ant teatro gubernijos. Pirm 2 metu gyveno Phi- gis,
kau*ka* po 81.00; J. Januszevsku 50c
bu*
matoma
gyvi
paveikslai
iss
laiko
Ant iš randavojlmo geras ladelphljoje, Pa. Jie patvs af kas kita* K. Gustaitis 25c; F. Jankauskas 25c.
,,Žvaigždėse’’, „ Šaltiniuose” kino: lietuviai, kurie kalbėjo taktiką! Koliotis jeib-kas mierį rupintiesi apie pakėli gyvenimo
Ohriatau*. .Užtai verta kiek telksi* duoti žinia adresu;
štorastapo
nr. 928 38rd Street,
Viso 85.00. Skirti L. 8. D. P.
ir kituose „bepartyviniuose” lenkiškai, tie ir tebekalba, moka. Bet Nekviestasis ro mą apšvietime tarp brolių, vienam
gražu teatro pamatyti, ypatin
P. Rapszy*
prie
pat
lietuviškos
bažnyčios.
neišskiriant
ir
p.
B
....
(ko

nors
jiems
buvo
įkalbama,
dos
susitaręs
su
kun.
Čubergai
parodykite
valkams
ta
perstatyme,
laikraščiuose.
hz Nsw Haven, Conn. A. Brazioniut
Box 28
Ava, Ohlo.
kas
jiems labiau patiks,
negu davimas
Dasižinokite
„Lietuvos
” re Pajieszkau savo draugu, Frano Sziuo- A. Buczkunas po 81.00; K. Blaiains, .
— Ziurių giesmė, — nusi- kad ir Adomas su Jieva roju kiu tik šaukia, tik šaukia: kiu budu tikisi tą padaryti? dovanu.
Teatrai prasidės 6 vai. vakare,
Reiiys, J. Varankevicze, T. Levkievicl
dakcijoj.
je lietuviškai kalbėję ....
jus defalistai, garsus litera Rd.) teipgį rūpinsis ir apie sale
atsidarys 5 vai.
Sėdynių prekes: pio Ir Frano Dargio, abu Suvalkų gub., po 5Oc; J. C ženk u s, A. Czenkuviene,
jučkė.
I sėdynė* po 50e; II po 35c, o kilos po Naumiescsio parap., Meisztu kaimo. Ulonas, K. Uloniene, O. Jasinskiene, d
— Turime tokių ir tokių, — Niekas lenkų nenaiki tai, garbės jieškot,, daug ra politikos reikalus.
25c. Po perstatymui helius, ant kurto Pirmiau buvo Waterbury, Conn. Jie Jasinckiute po 25c; B utkuviene 20c; M
jeigu nebūtų priešų, nereik no, o paukštis tas išmintin šot ir kalbat, o nieko nedir Kliubo sąnariai gaus pašel- grtaes labai puiki muzika net iaz Rymo, patys ar ka* kitas teiksis duoti žinia ad- Czenkiute 10c; J.Czenkua 5o. hz visos*
bat. ... gėda jums! .... — Pą ligoje ir poomertinę. Mu kurios da niekas negirdėjo, ir gal ne adresu:
gas, kuris gina savo lizdą.
tų kovos.
dėjo 85 85 20c ant persiuntimo. Lieio
, Joe. U^jjFlas
CLOTHINC COMPANY
85.75
Skirti L. 8. D. P.
— Ta gyvatinė laikraštija — Iš to tiktai išėjo tautiš Gerai kitus raginti prie dar sų kliubą Se’įps, kiek galė
3034 Falsom st.
San Francisco Cah
apjuosė musų kaklą savo nuo kas abiejose pusėse separatiz bo, bet reikia ir pačiam prisi damas, faigafcinčią tėvynę Lietuviškas Drabužių Štoras Pajieszkau Juozapo Sabaliauckio, hz Chicago, IU. D. Bernotąviezia, A
80. HALSTED ST Kauno gnb., Raseinių pav., Nemak- Noreikls, V. Liutkus, K. Daktaraltis, J.
dingu liemeniu ir smaugia mas, neapykanta, tamsius dėti. Ar teip yra pas mus? Lietuvą valgančią po cariz 8246 3248
Juodeiki* po 81.60;
Visi 85.0C
Karti 335ios |*hOGyveno We*tville. Iii.
azeziu parap.
žmoneles pavertė į fanatiškus Juk Nekviestas turėjo gana mo Jungvę’’
mus.
Skirti L. S. D. P.
Lietuviškas Drapanų Štoras Ji* pat* u kąskite* teiksi* duoti žinia
plačią dirvą būdamas Bell- Liet Nepšg. Ukėsų Kliubo “The Bell Clothing Co.” atsidarS adresu:
— Nesmaugia, tik męs ne gyvulius.
hz Rochester. N. J. P. Anoszkevicze,
K. Voivoda po 81.00; J. Blažis, A. Duba,
* Komitetas.
Petru
Unickis
tikina į savo spėkas — tarė — Į tokius gyvulius kaip sbiH’io L. 8. D. P. kuopos
10 dieną pereito mėnesio ir daro
Indiana Harbor, Ind. V. Berkevlcze, J Žemaitis, A. Kasziub*
Box 292
,,Karžygis”— pritarė Minus. sąnariu. — Ar daug nuver
gerą biznį todėl, kad yra pripildy
rimtai Minus.
po 50c; A. Kazlackas, J. Viinaucka*, D.
Pajieszkau
savo
gzvogerio Juozo Ru
tas geriausiomis ir naujausiomis
Rova«, K. Skilius, J. Szlekis, A. Bemia,
— Męs trokštame, dųsta- — Daugumas ir šiądien ne kė? Kaip tik nepavyko pa
denio, Kamorunu sodžiaus, Lydos pavie
drapanomis, kuriame tarnauja lie to, Vilniau* gub., Jis pati ar kas kitu V. Stunguris, J. Bernis, F. Szukis, J,'
kelti kuopoje jo vardą, tai
me, graibomės aplinkui ran apkenčia nieko lenkiško.
Leszczinskas, J. hoda, K. Reiki* po 25c
.............. ■'
'i
tuviški pardavėjai, o prekės drapa teiksią d boti žinia adresu:
komis be vilties, šaukiaine — Teip lygiai kaip tu ne atsiskyrė ir tvėrė kitą „drau
V. Szingida, A.Bielskis, I. Czesnapol5c
. Slmoo Kalan...._ .
>
nų pigesnės kaip kitur, užtai ir bi
Viso 87.95. Gauta 88.00. Skirti L.S. D. Pi
šviesesnių žmonių pagelbos. kenti lietuviško, — metė Mi giją”. Ar čia ne demorali^
Hoboken, N. J.
Amerikos* valzbius.
znis gerai eina.
* 518 Clinton st
žavimas
žmonių?
—- Klejojančio balsas, — nus tiesiai į akis.
' Visas svieta0>iiuri su pago- Męs dar labai mažai garsinome Pajieszkau savo draugo Miko Trainio,
GRAŽIOS
buvo Siūlo p. Nekviestas mums dojimu ant Amerikos vaizbių savo naująjį Storą ir per tai dar la Žadeikių sodžiau* Kuprelisskiu parapi
geriausias mintis perkūnas — Bet „vadovai”
jos,
Panevėžio
pa
v.,
Kauno
gub.
2
me

gabalą garbės už pasidarba kaipo ant turinčių didžiau bai mažai lietuvių žino, kad čia ant tei atgal gyveno Coal B'.uff, IL. Jis pate
akliai!
prikalė prie uolos.
vimą visuomenės dirvoje. sių kantrybę, sakydami, kad Halsted gatvės ir 33čios atsidarė ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:
—
Ar
tokie
kaip
tu,
ar
da
— Sapnai ir šauksmas ne
Geo. Szileika
ANT KALĖDŲ.
Visai nereikalaujame jos. jį negali sunaikinti nė nepa tikrai Lietuviškas Drapanų Štoras.
gelbės nieko, reik veikt rim aklesni?
Todėl šiuomi pranešame lietu Box 120
Ladd, III.
Naujos
gražios laiazkams popieros, ty<
tai — be svojoniu, nes sma — Juk vadovai gerai žino „Defalistai” niekur save ne- sisekimas nė bloga laimė, viams, kad musų Drapanų Štoras
Pajiesskau savo tetuleno Kazimiero ežia parengtos ant Kalėdų, su giesme
kas spjauja į musų širdį sie jo, kad lietuviams susiarti sigarsino garsingais, teipgi vienok daugume atsitikimų yra didžiausias ir gražiausias šioje Noreikio, Kauno gub., Panevėžio pav., „Gul szia diena jau ant szieno” yra gau-i
nimas su lenkais butų išėjęs ir neprašo ,,blaiviųjų”, kad yra tai pirmutinis žingsnis miesto dalyje, ir prekės pigesnės Gelboniu kaimo, noriu ji užpraszyt, ant namo* ‘‘Lietuvos” redakcijoj, kuriu (
rą ir šviną ....
vestuvių. Ji* pat* ar kas Kita* teik numerjai ir preke* szitokios:
— Bet, — nelaime, — ai ant naudos: lenkai turėjo jiems bertų po kojų kvietkas prie atuaujtano energijos ir kaip kitnr. Kas pas mus pirks savo
No. 6342. Aukso kvietkoa, abrozelis
si* duoti žinia adresu:
možy ežio Jėzau* ir dvi ran/
jau išplėtotą literatūrą; galė ar vadintų didžvyriais. Ap galutinio pasisekimo. Išmin kokių nors ta vorų prieš Kalėdas
manavo „Karžygis”.
Jonas Kurliauckas
gaus
dovąnas.
ko*
sveikinas.viena
popiera
su
Chicago, Iii.
— Nelaime, kad nešaukia' jo ir lietuviai, kad ir su pa- sivainikuokite liaurų Vaini tingi vyrai, atsitikus nelai Musų Štoras atdaras kasdien iki 3324 So. Mospratt st.
kopertu
r
10<j
Pajiesskau
savo
brolio
Franciszkanh
ui
kai
s.
pats
save,
o
jeigu
pri

gelba
lenkiškos
literatūros,
visi balsu be prasmės, min
No.
6343.
Tokios
pat
kvietkoa
ir
rsnV
mei, jieško nenusisekimo 10 vai. vakaro, o nedėliomis iki Adom ai ežio, Kauno gub., Raseinių pav.
kos, tik vieloje abrozelio ro-.
!
tis kinko į rūstybės plėškes. civilizuotis, šviestis ir pakil sieis susidurti su neapkenčia priežaščių, idant ateityj ga pietų.
Kražių parapijos. Pirmiau gyveno Chižiu szakele
10c
— Kurtus ant musų šauk ti sykiu su kitų kraštų žmo mais „defalistais”, tai pasi- lėtų nuo jų išsisaugoti. Ki Užkviečiame visus ateiti ir pa cago, III. Ji* pat* ar kas kitas teiksi* No. 6344. Tokia pat popiera kaip
duoti . žinia adresu:
J ieškokit purvų, kad geriau ti vėl kenčia iš priežasties matyti musų naują Storą.
No. 6342, bet abrozelis, rūbai
smo inteligentai, — dyrstelė- nėms.
Alex. Adomaitis
ir kvietku žledaj i*zkk>ti sau
Su
guodone,
atlikti
pasiskirtą
užduotę.
jo per langą ir padėjo dėstyt: — Filiozofas! Moka sprę
Box 322
A
Kewanee, III.
mažos Sveikatos, nepaisyda M. Narijauckas,
kei tais
15e
K.
Služynski.
— gydytojai gydo ligonius, sti apie praeitį, — stebėjos Tai bus išpildyta kūdikiška mi visiškai ant gamtos tiesų
PajiMzkau savo draugo Motiejau* No. 6345. Gražiausia popiera ant ku
rio* yra ranka laikanti gražiu,
Verbylos, 7 metai kap Amerikoje. Pir
instigatoriai riejasi teismuo Minus. Ar daug lietuviai že žaisle....
iki kol pasijunta esą prie gra
kvietko* szakele, ant apkt.miau gyveno Waterbury, Conn. . Paeina
J.
Čerkevyčius.
miau
už
lenkus
pasiliko?!
se, teplioriai šaukia aukų,
nio kampo kita graži kvietki,
bo. Tame laike, vienok, jie
iss Suvalkų gub., Vilkavisskio pavieto,
Apsakymas.
ir ant virazutinio kampo Jėzus
Gražisskin parapijos, Tatkabal i u kaimo.
nes ir jie miršta badu, reda Ir ar jiems lengviau būt
vėl atsigriebia ir pradeda gy
mažytis ant szieno tarp aniuoSpringfield, III. 25 d. Lapkricsio, 1906 Ji* pats, ar kaskitas teikti* duoti žinia
ktoriai vergauja išleistojams, buvę išmokt kalbos, kurios
venti naują gyvenimą, o šią m. susitvers czionai pa* Frana Jociu adrttu:
~ ha
20c
Ponui
Baltrai!
„raštininkai” rašo mums apie jie nemokėjo, ar gerinti savo
Virsz parodyto* prekes yra už viena
nauja lietuviuką draugyste po vardu
John Martinkaitis
dien
yra
sveikais
ir
laimin

48 num. ,,Lietu vos” patilGrand Ra pida, Mich. arkusza su kopertu.
szvento Vincento ir Povilo. Po ur. 829 363 Quarry st.
žvaigždes, apie kitus svietus, literatūrą, mokytis savosios?!
gais. Nereikalinga daleiati ant
Siųsdami pinigus adresuokite
N. 15 gatve* susirinko keletas ypa
po
straipsnis
iš
Herrin,
III.,
orakulus sutaiso, politikie Kaip tavo ta „išmintingoji”
Pajiesskau savo pusbrolio Jono SaA. Oiszetvski
sveikatai
teip
toli
nupulti.
tu,
Įsi viso 15, ir nutarė kad butu gerai
Szniksacziu kaimo, Podbirže* Sta. 60.
Cliicagd, IU.
riai parsidavę kapitalistams, kaukole nuposmuos? Kaip?! kuriame p. Baltrus nupei Kaip veik pajauti, kad orga hetuvliu-katalikus suvienyti. Dalyk* moszkos.
para p., teipgi Mikolo ir Antano Balcziukia
kliubo
viršininkus
už
tai,
issalaskino
Frana*
Jocius,
ant
kurio
Ir
Išėjo
Minus,
'
o
Karžygis
kunigai ■— aukso veršiui; žo
nu, Židžiunu kaimo, Kriczinos pavieto.
buk jiems Vitauto vardas ne nizmo funkcijas yra neatsa visi susirink* mielai pristojo ir kiekvie Visi
Kauno gub., Panevėžio paviete. Jie
džiu, visi suklupę prieš vieš liko betarškėdamas.
nas
užsimokėjo
po
vienadolerl
imtojimo
kančios, ir neveikia kaip pa
geras
ir
buk
jie
vieni
nori
iš

palys
ar kas kitas teiksis duoti žinia Knygų Katalicgas,
mokeetie*. Dr-ate* Vyriausybe issriuko
Balso jo klausė sienos, ne
patį pinigą.
prastai, naudok Trinerio A- sekanežia:
prezidentu — Joną Mikucki. adresu:
gert
alų,
p.
B.
nieko
neliks.
SS Gyvenimo VtIzdelUl *u*i<Manti Haituonla
Donata* Morkvenaa
— Visi ir tu, — pridėjo turinčios lupų nė išminties
■eluniiu gtaiiu patakaitta: Ateisveikinirnaa;
merikoniškąjį Eliksyrą Kar vlce-prezldentu — Aleksandra Tribicstu,
— Vagia;— Km kalta*; — Gatve* vaikai; —
Gal
todėl,
kad
jo
neišrinko
Brockton, Mass.
pažadint sapnuojančius ir
sekretorių — Albina Vaitiekūno, kasi*- 160 Arthur st.
Paparčio tieda*:— Mlčko saiga*; — Signalas;
prie galo.
čiojo
Vyno.
Vynas
turi
la

—
Keleivi*. Chicago, IU. 1002, peni.80.. 15a
riu — Frana Joolu, prižiūrėtojais kasos
Pajieszkau aavo tėvo Mikolo Leteno,
— Jeigu visi susivienys ir duot atsakymą ant balso ke viršininku, paėmęs savo įsto bai didelę vertę ant gromu- —
43 Pasako* ii gyvenimo Uetuviiku Valiu bei
Baltramiejų
Naujokaiti
Ir
Petro
8
Ur

apie
60
tpetu
amžiaus
Kauno
gub.,
Pa

Velniu, surinkto* D ro J. Bacansvičiau*. 471
putlap , ( bic«go, IU. 1808 m. Šioje kuygojb
veiks iš vien, prieš ką ir kam liaujančio į tirus.... Bet už- jimo mokestį, smuko iš sa liojimo siateojofl, jis suteiks bi, marai ai k u nislova G aroviki. Ku nevėžio pav., Pakruojo vol. Meilūnu
telpa keli tuntai gražiu pasakų: apie rojų
lės,
turbut
pabūgęs,
kad
vir

draugystes prisi sodžiaus Apie 15 metu kap Amerikoje.
(danga), čyHiu, pekla- apie gilttae, raara
n
bus veikt? 1 Ir ar turim lenkt spengtos ausys nenorėjo gir
gerą apetitą, padarys sugro- rie
ketera, apie dvate* (dūlias), velniu*, ’v Vai
eti*,___
ypaor. už- Turiu labai svarbu reikale. Jis pat* ar
raityti, Maloniai ui
šininkai
viso
alaus
neišgertų.
dinimas! ir tt. Pateko* užratyte* i Yto>
dėt
aidų,
kurios
kįla
kaip
galvą ^ems. kurie stovi skykalboje kokioje buvo pasakoto* Kauno gnc.
muliojimą atsakančiu ir su tai kad prisiraasytaa* ityi nauju metu la kas kita* telksią duoti žinia adresu:
pagal kauniečiu kalba. Suvaiko gub. lagE.bangos, o nyksta kaip jūrių p. B......... sako: čia bu- teiks organizmui priimnų bai lengva*, nee dabar pristojanti sąna
suvalkiečiu kalba,Prutu Lietuvoje pagal Pru
riuję.musų priešų?!
Aleksandra Letena*
sa
lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal diuku kalta,
io susitvėrusi draugystė D.
riai moka tiktai 81.00 instojimo mokea- 10609 Curtis avė Roseland-Chicago, Di.
iru. Km mėgsta gražia* puiku, tegul ne
putos.
— Visi neturi laiko.
miegą,
.
iypujas
bus
padarosiperka
lia Knyga. Preke neapdar.... »l.Cil*ties, be jokio skirtumo amžiaus nuo 13
L. Kuo. Vitauto, o paskui
........................................ ~«.(Mr
Pajieszkau savo tikro brolio Jono Bi- 4-*Apdarytos
Jonas Šliburis.
— Visi rūpinas apie savę,
,,
iki 50 metu. Po nauju metu bus visai
o
tiervai
pasto

gryn
siu). ParaH Dtm VIucm Pietarį*. • pandom .
taute, penki metai kaip Amerikoje; kal
ant
antro
susirinkimo
buvo
kitokio*
instojimo
iszlygo*.
Usipraazoparengt Draa J. Baaanavičhjs. Cbieago. IU..®^
niekas nepaiso ant musų!...
lietuYiszkal, lanklszkai ir angliukai
1906 m . pu»l. 301. Gražio* apy*ak£i& lž gy
aiškinama apie negerumą viais. Gfftmaman aptiekose me ateiti ant muau ausirinkimo, kuris ba
venimo sodiečių...........................
73c.
Paeina
iss
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
— Pereis snaudulys, —
23 d. Gruodžio, 1906 ant So. 5
07 LietuviJkos Pasako* Yvalrtoa. Dalis I. Su
Nekviestam „kongresma- Vitauto vardo, todėl draugy arba pas pątį fabrikantą Juo atsibus
Eidžiotu
palivarko.
Trys
metai
atgal
rinko
Dr.
J.
Basanavičius,
Chicago,
III.,
ISO*
gatve* po nr. 226, ant antro floro Bet
skambėjo aidas, — atsibusi
zapą Trinti^ ub
m. pusi. 380. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
gyveno
Sag
Harbor,
N.
Y.
Ji*
pits
ar
nui.”
stė
persikeitė
į
„Kliubą
”
.
Tur

kingu
ir
žingeidžių
pasakų.
K
m
lite
knyga
jeigu kokis, sąnarys norėtu pirmiau prime ir sutrupės sostai ir kara
tures. tam geru Ir gražiu pasakų niekados ne
799 8b Ashland avė.,
siraazytl, tai tegul atsiszaukis pas kaste kas kitas, teiksi* duoti^inis adresu:
truk* Preke neapdaryto*................ tl.125
but
p.
B.
...
miegojo,
jeigu
„Lietuvos
”
Nr.37
patilpo
Gedvida Simutiene
lystes, kurios yra padaryJa Chicago, III.
riu Jociu ar sekretorių Vaitiekūne, 829
68 LtatuvUfros Paatko* Yvr.’rioa. Dali* II. Su
N, 15 gatve*.
Visus uiprassome: Box 184 Sag Habor, Long hland, N. Y.
rinko Dr. J, Basanavičių*. Chtoago, III. ĮSOS
Į tos rankomis musų, sutriuš- gana įdomus raštelis, para nežino, kaip čia buvo iš pra
pusi. 830. Telpa čia 206 gražiu, žingeidžių U
juokingu pasakų, bovyjančiu kiekviena skaiPajieszkau savo draugu Jono ir DomiI kyšime galvą aukso gyvumai, šytas p. Nekviesto, kuriame džių. Kada 2d. lapkričio
Apdaryta .................
nlko Baliu. Kauno gub., Sziauliu pav.,
UetuviJko* Pasako* Yvalrin*. Dali* JH. S»
I o tąsyk tarnaus kiekvienas duodama pylos kaip-kuriems Stanislovas Valeika ir Jurgis
Vieksznlu vol., Laukuvos parap.,Purp’iu 00rinko
jfadįfca.
D-žm Basaaartčiui, Chicun. l|t. 1904,
Škotijos lietuviams, o ypatin Mizeris užmanė pereiti per lie
pusi.333. Telpa čia *02 gražiu ir labui juokinga
sodžiau*. Pirmiau gyveno Waterbury,
I sau!....
Jog
per^etffs
vargino
ma

apdaruose..... J.
......n. 50
Cenn. Jie patys ar kas kitas, teiksis
Jeigu tą norime atsiekti,ne- gai K. Kundrotui. Teko tuvių stabas ir aiškinti reika ne nerviškumas it vaikščio
7OLl«tuTlJko» PasakotYy airio*. PalUJV. Suduoti žinia adresu:
lingumą
organizacijos,
tai
vi

būti
ir
man
tą
dieną
K.
Kun

I reik lipyt iš draugų priešus,
F. Paulik
* msnčio* paiakoa,!
janti skausmagpo kūną, nu
P. O. Box 41
Chicago Hsights, IU.
tyloj* ir klausytoj
I nereik sapnuot apie kovą su droto namuose, bet kongreso si sakė, jog butų geriausia silpnėjimas, vidurių gėlimas,
Dmtuoee apdaruo
___ _
sutvėrus
Kliubą,
kuris
mus
nemačiau.
Ką
tas
Nekvie

07
PamotaHi IlmUnie. ir TehyhS. lUuldinMl
Pajiesskau Simono Vabalo, gyveno 5
I gamta — nereik kliudyt iinivoUa vton .milu Cbicaco, IIL. IMS, pat
gumbo
liga,
plūdimas
baltų

upiu 183 Szitojš knygele) telpa 13* ,
metus Pittsburgc- Toriu labai svarbu
Į tis už patrijotizmo ir mokslo stas su savo rašteliu norėjo labiau pakeltų svetimtaučių jų ir skausmingos mėnesinės,
iio^ juokingo* ir itmlntingo. paeakai'g*.
reikale. Jis pat* ar kas kita* teiksi*
nori turiu graSiu, Juokingu Ir pamokinti
akyse,
negu
draugystė,
nes
atsiekti
—
sunku
suprasti.
akaitymu,
tegul nusiperka lia k
Į velėnos; nereik prigimimui
duoti žinia adresu:
ka papaukotl Ir ant kiekvltno
tai
per
visą
laiką
mano
ilgo
nors
lietuviai
nuo
seniai
čia
Išsvajojo,
buk
K.
Kundrotas
kS*
duoti
itaninilnga
atiakyma.
Mat
Budriu*
I spiaut į akis!..........
Alena,
sirgimo, nors j ieškojau paė
81 Barber st.
Chicago, IU. 300 Paaaka apie Kantria
gyvena,
;
jų
vardo
nežinojo
sušaukė
pas
save
kongresą,
n* po .vieta
Tylėjo Minus, o Skiestadaugelį
daktarų
pagelbos
ir
Pajieszkau pirkti saliuno su visais in[sis „Karžygis” tęsė giesmę susikvietęs dąugelį literatų, svetimtaučiai, visada vadin naudojau jų vaistus, bet jo
tatsymais,
sykui norecziau gaut Ir gsspadavo
tai
ruskiais,
tai
pole
ly

vaišinęs
juos
degtine,
F apie liaurus ___
dlns. Lietuvaites tegul subraukia ant
kios
naudos
ir
palengvinimo
deriais
ir
t.
t,
net
piktumas
žemiau padėto adreso:
Veltas balsas, svylančios alum.... Literatai pasigėman
neatnešė,
net
Hosplto:
paimdavo,
kad
teip
pravar
jieško garbės.
lai
mintys, apšvieta atsišaukimų
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078 Lietuviu pratevtal Madoje Azijoje
nove* iki jie pateko po valdžia persu.

FARMOS ALABAMOJE!

kaip turtingo prekijo
giaga mergiaa Įrišimi

prieš Kristaus gimime.............................. 6Oo
L P Dsd* atveži ava. Komedija vienam* akto,
ragulsakiika sutaisė K.B-a ir M. P-i*. Cbi- 703 Fojpriedangs Sraetlsybė*. Istoriška apy
saka iš Rymo laiku, parašė B. Posteri. verto
cago, T1L ĮSOS, pusi 62. šita komedija buvo
K. J., Odesoje, 1906, pu*l. ^00......... SJ5c
kelis kartus lolta listuvHkos draugystes Pe
terburge, Maskoliuje. Ji yra maskoliėkos 071 UšmušliaaKparo Aleksasdro n. Paraše Ja
na*
Grašy*.
Išleido Susiv. Liet. Laisv. Chi
raidžios cenzūruota ir todėl ja galima ir į
cago, m., ĮSOS. pusi. 38. Knygute aprašo ki
Lietuva parsiųsti. Maikolijos valdžia jos per
limą ir lankstymas! revoliucijiško Judėjimo
siuntimo nedraudžia................................. 12 Oc
Ros i)oJ. kova »n earizmti ir. Kaipo paseks**
tos kovot, užmušima miaetojo caro... 16*
name akt*. Pagsl lenkiška sutaisė K. B s ir
M. P i*. Chtoago, III. 190S, pusi. 48. Šita
Knygute taip kaip ir No. S10 yra Maskolijos
cenzūros daleis|a ir gali būti Lietuvon siun
čiama............................................... :............. 15o
088 Mindantis Lietuvos karalius. Cbieago, Iii.
1900, pusi. 96. Istoriškas paveikslas penkiuose
aktuese. Leukilkai panrnė Julius Slovacki,
Uetuvičkai vertė Vincas Kapsas (Dras Kudir
ka). Knygelė paskirta ypatingai mejs:

Baldvrin Apskrityje Pietine PiantncĮjos Platinimo Kompanija.
Raineas 703-4 855 Dearbbrn *L

Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkortės nuo Porto iki Tilžės ar Ey d t kūnų. Norinti važiuoti į Krajų tegul
peržiūri šj Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos.
' .»

A. 01szewski
33rd st.
Chicago

924

0FF1CIAL POBLICATION

881 Žile gotam — velnias vuodegon. Komedija
viename akto. Pagal lenki&ka sutaisė M. P-is,
Chicago, Ilk 1902, pusi. 31. Šita knygute teip
kaip ir No. 210 yra Maskolijos cenzūros dalei*r* ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama.lOo
471 Akyvi apsireilkimai sviete, ant kuriu žmo
nės nuolat*! žiuri, bet iu gerai nesupranta,
Cbieago, Iii.. 1894, puti. 76. Su paveikslais.
Parodo ii ko darosi žaibai, griausmai, lietus
ir sniegas; kas yra debesiai, ant ko ji* laikosi,
irtt........................................................... 3Oo
473 Mokslas apie žeme ir kitus svietus, ju bū
vi ir pabaiga, Chicago. IU. 1896, pusi. 256. Su
pavt-ikslėliais. Apraio kas yra žemė, i* ko ji
susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, ka* yra
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip jos toli vie
na nuo kitos; kas yra plianetos. kometos ir ki
to* retai matomos žvaigždės. Yra tai vienatinė
knyga, ii kurios žmogus gali tikrai apslėviesti
Prekė....................................................... 75c
Drūtuose, gražiuose apdaruose ...........*1.00
475 Aritmetika. Knyga iiaitnokinimui rokundtį. Prekė ..................................
J25o
480 Biologija arba Mokslas apie gyvus dalk,
tu*. Pagal prof. Nnsbauma sutaisė Szernas,
Chicago, BĮ.. "901. pust 147. Su paveikslėliais.
Tai yra mokslas, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant musu žemės, kaip jie vystosi pradepia
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu,
žvėrių ir kitu sutvčrimu................. 4Oc
007 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevičia, -nauda „Lietuvos,” Chicago,
III. 1903. pusi. 2bJC Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu.vabalu, žuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta
mai Halšklua gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones n uolatai žiuri, bet ju
gerai nesupranta..................................... ...50o
608 Gamtos pajiegos ir kaip ii ju naudotis. Pa
gal Bitnera sutaisė Szėrnas, Chicago, III. 1904
pusi. 238. Svarbios moksliškos vertes knyga,
su daugybe paveiksiu yralrin
ineriju ir
kitokį n prietaisu *at išnaudojimo gamtoms
psjk%u... ... ......................................... 5O*
618 H kur atsirado musu naminiai gyvulini ir
suginami augmenys?Paral Lunkevi&u sutaisė
*.
Ssentas. Chicago. IU. 1901, pusi. 73. Su paveik‘ A
»!ėUai*........................................................ »<>c
;385 Kaip gyvena augmenys* Chicago. Ui , 1901.
k J) pusi. ISO. Su pavęikdaii. Aprašo yvairius mu,u ^mės augalus, ja sudėjimą, atmainas gyir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki
didžiausiu ir tobuliausiu........................... 35c
15 Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa
gal Bittueri sutaisė Szernas. Chicago, Ui., 19K.
pusi. II*. Su paveikslais. Aprašymą* visokiu
veislių bakterija, mikrobu, bacillia ir kitu
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sias Vigas terp’žraoniu. kaip tai: niara. chole
rą, raupus, difterija, sifilis yra geriau žinomas
neng prsncuzligė. irtt................................ 300
13 Paėjimas organiško svieto. Pagal Bittueri
' 1 lutaiM'SzernasT
---------- Čhlci
~ :ago,ni.. 1906, pusi. 137.
Su
YrataiU istorija augmenų ir gy
_ .paveikslais.
---------------Yra
vūnu nuo senu seniaušiu laiku pagal moks
liškus ištyrlnėiiiane susektas požeminiuose
sluogsniuoee. Knyga didelės moksliškos ver
tės...,.------------------------------35c
18 Senu Gadynių Išnykę Sutvėrimai. Pagal
Hutchinsooa sutaisė Szernas,Chicago.IU., 1900,
nusl. 370. Su paveikslais. Aprašo seniausiu gaTSyniu yvairius sutvėrimus gyvenusius ant teKės dar prieš atsiradime žmogaus. Sziaudien
K sutvėrimu kunus žmonės kasdami gilius
Milinius, kanalus, ar imdami U žemės anglis
Kanda žemėje. Tnlu sutvėrimu atrado čielus
Kesugadintus kunu*. kurie šiandien yra išstarati yvatriuose murėjuose ir iš ju žmonės moKiasi pažinti, kaip sena yra musu žemė, klek
milijonu metu reikalavo pakol ant miruK» žvėries kūno užaugo eilė žemės keliolikos
Kksniu stori*ir pagal storuma ir senumą že*s sluoksniu, kariuose tu sutvėrimu kunus
■bda. moaklinčiai apskaitė kaip sena yra me■ tems ir kai p seniai atsirado ant jos žmo-

t

Ansual Slitenest tf ths

BANKERS SURETY COMPANY
ot

Capital.

608 Žemė* Istonia. Parašė S. M. išleido T.M.D ,
Chicago. IU.. ikM. pual. M. Su paveiksiSliato.
Pagal moksliška ištyrimą apvalyta kaip ir per
kiek amžių tvėrėsi tento, kokia ant jos pirmtaosiai radosi gyvybė, kaip ji vystosi iš šernesnin veislia in augštesne*. ir tt.....lOc

Beldwin«> apskrtezio nke po kstsriu meta tozvalymo riša medžiu. Žmones gėrisi
gyvenimu nesulyginamoje ssalyje saules ssviesoe.

Incoiue.

Mes parduodame 40, 80 ar 100 akru ukss Baldwin apskrityje, Alabamoje, po

Premium* reoeived duriu* th* yesr 153.436.71 920.00 ui akeri, f inmokejimu, o likusia dali ant ilmokesčio in 1,‘2 ir 3 metu.'
Interest snd dlvldsnd*
....
24.407.68
Mes visada galime patikrinti, kad Baldwin apskritys, Alabamoje yra geriau
Proto* from *sie or maturity of ledger
**s«t* over book valus
....
1.073.22
sias ui visus Suvienytose Valstijose kaslink klimato ir derlingumo. Ikiiiol jau
Amount reoeived from all other souroe* 2.900 88 parduota suvirti 30000 akeru, ir 300 farmeriu išdirba jau žeme. Suvienytu Valstijų

*180.807 M

Totai Incosee

Eipendlturas.
1tt.7lt.73

Losae* paid duries the year
Investigatiou and adjustmsnt of
etetae*
31.79S.47
Commisaion or brokera*e
Salarits, fee* and all other charges
of offioer*, clerks, agento and etnployee 40.774 28
Reni* paid during the year
....
4239 96
AU other tazea, Uoenses and Insurance
SMS.17
9Q.42i.16
Amouat ot *11 otbsr »xp*»dlturs*

Tottl expenditur*s

Lotlger Asaets.
76.482 00
M 871.00
438 SITAI
76043 M
4.908.18

Mortgags lo**s on r**l.s*Ul«
Lomi on oollsUr*! ssenrity
....
Book valno of tond* sad atsek*

Bllls recetvable
Other ledger sssets

....
....

Tetai Ledger Assets

....

I

Non-Ledger Assets.
Interest aecrued ,
Other non-ledger asssts
....
Gross Pretn’s in eourse of colleotion

Depreclation from book raine of reni
estete, bond* snd įtock*
.... 13 81X81
Gros* Premlutn* In conrse of oolleotion
written prior to Oot. 1, 1905 ....
*“
“
1.4*5.18
Other unadmitted sssets
....

Totai
Totai Admitte^Asset*

statistika ir gyventojai tame apskrityje patikrins musu tvirtihimus, o kožnas žmo
gus, jieškas geresnės pasilsio vietos, padarys gerai, jeigu pirą** musu rodo* pasi
klaus.
Atsilankyk musuofisan 355 Dearboru st. arba parašyk mums. Vienok geriau
siai pasistengk aplankyti ir apžiūrėti ta apskriti, pasinaudodamas iš musu
reegiamu ekskursija. O Jeigu Tamistai, po apžiūrėjimui tos žemes, kurTamisla
gali pradėti nauja gyvenimą ir kur Tamista gali tapti laimingu, nepatiks vieta,
tada, žinoma, nepirk. Bet jeigu Tamista važiuosi apžiūrėti ta žeme, tai tikrai
žinome, kad Tamistai parduosime ferma. Važiuok ir pamatyk ta gražu žemes
krašte. Žeme taipgi labai gera vedimui akiu ant dideles papėdė*.
Geros mokyklos ir bažnyčios. Geležinkeliai bėga per musu visa žeme, Garu
vanduo, lytaus teipgi pakaktinai.
Pietines Plantacijos Kompanija yra tai korporacija, turinti turto su virš
9600000, atsako už geruma savinybesir gvarantnoja užaugėčiau nurodytus gerumu*.
,,Ai pirkau 160akru nuo Šijos kompanijos ir transu įrengti lietuviškakolionija
toje iemeje.”
JONAS VALAU3KAS 75 W. 14ih Ptace.
Šių fermų reikale bus laikytas susirinkimas, Nedelioj, 1Q d. Gruodžio, 1906 m.
1 vai. po pietų, J. Bzyperskio saleje, 3320 So. Morgan st., ant kurio bus plačiau
paaiškyta apie minėtas fermas. Ateikite visi.

....5.216.87
10 000 00
« 279 12

(Inserted by U. 8. Foreign Press, Vanderbiit Bldg. N. Y.)

MED/Cff

COLLE6IO

3630.931.45

Liabi Lies.
Net amouat «f unpald le «s
Totai uoearned premium*
Commistion and brokerage
Sll other įlabllities

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

Totai įtoMlitle*

41.4100
79 266 84
7 015 04
136.00
*127*37*1

Miscellaneous.
Totai Prvmiums reoeived darlag the
year in Uline**
....
Totai losse* incnrrod during tbe
year in Illinois
....

K6.374.13

ežios arba ant 33rd ui. prieszai szv. Jur
gio bažnyčia. Lotai dideli, turi dvi
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai hetuviszka baž
*POO Vanduo ant žemės, po žeme ir vlrinje že nyczle.

dengia čtelns kaimus ir laidoja savo pnsnyse
imon** ir gyvulius, paskui tirpdams ano saaISs. keičiasi ia vaadsni ir nšiieja lankus, ilrė• šo ravua. upes ir apeitus ir karojęs! po šerne.
knr vėl veikia ta pati darb*. ka ir ant višaas
Sėmė*..........................
lOc

LAIVO VARDAS

▲monat ofCspiU! Stook p«id t>f»4n eash

P. JV. Hartty, Saerttarv,
8ub*oribed and »wora to before me ibi* IStb
17 Sp*k> irMedsffs, priacipai prigimtinio su day ot Ja&uary, 1909.
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu
C. C. Lova. No<aqi Puklie.
ant *nu paremtu. Visiems supiasUnai panto
srerf. Dra* L. Buechuer, pagal XIX vokilka
laida su matois pri<iėėkais U senesniu laidu
lletuvitkal perguląs Dras J. Szliupas, Chk-ago
III., HOS. pn*l. na. su paveiksiu ir biegrnfto
Ar nori gora ir geroje vietoj
raialians. Y ra tai mokslas gvildenantis gam
Lota?
tos dalvkus, kuriuo* žmonės vadina Dievo su
rėdymu............................................. *1.00
Jei taip, tai pirk lota ant Auburn ulyGražiuose, drūtuose apdaruose.......... *0.00

padangose atvėsę. keliasi in vandens lašelius

žlfkėrto kaštuoja

of Clsvtland in the State ot Obio, on Uis 31st
day
Deceraber, 1905, made to Uis lnssrance Superintendent of th* State
of Illinois, pursuant to law.

■s ................................................. n.oo
Jfcdaryte.........................
*1«6

mės. Rusilkai paraM Rubakin’ss. Verte DruE*. IMeido T M.D., Cbieago, III.. 1900,pus 1.33.
paveikslėliau. Aprato visas vandens

Lota prekes nuo $900 ir aagseesiaa.
Ssie lotai už meta bus verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.
A. Olszeivskis, 924 33 rd st.
Filis J.W*ngierski, 3137 8. Morgan st.
J. M. Tananeviczia, 3244 8. Morgan st.

007 Ar vyskupas Valančiu* [Valančauska*] ne
buvo Ttiiusrn lietuvystės! PsraH kn. Dembskis. išlaido Susivienljiasaa Lietuviu Latova-

Į bęCTOR SCHUH Į

ĮOOCTOR KNIGHT
Va'siai
Tikru

rasacziua.
Vaistai Orosi yra maitoto

vardo
iszpaiinll

trys, uitai ir serali taip gerai liga Užgydyti
Ar ga Įgauti geresni attikrialma kaip būti gydoma* trijų sumaniu ir
ežiu daktaru, šsrie ffdo liktai ta fartingamit g^aolėttit Vrotl.
Sunkius
Jeigu sergate arba janczlate* nevisai sveiku, parastykfta Itstuvlskkal
Itoluviskkal vltni
vii
daktaru jagalba ir
labai mMasUrdlagi Ir
tarbikam ia»Ulutsi, arba kiti**** apgaa<ll*a<o>*sa kada pas
gali ***ti geriausia
gydaoliu aat viso tvisto ir pagalba trijų garsia daktaro ai labai p'gia preke.

AMERICA EUROBE OO.
New York. N. Y,
161 Columbu* Avė.
Brukuojamos MmsIdos Pigiai!

Nal k orėki ir kitus sutaisė 8ser*aa.Cbi-

Naujos Fortepijoną Natos.

Lietuviu Hymnas
Žodžiai Ir mėlio*
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Drukuojama Malšina.
dija V. Kudirkos. Fortepijonui priruo
sso A Kaesanoyskia, Myaroje, 1906...90*
kurio* įkastais! preke buvo 810.00, dabar
ja galite pirkti ui............................. $6.85
Mat mes nupirkom* ssltu asassmu i 904 88-rd St.
1000 tes vieuos subaakrutyjualos flrmotf
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
giai. Masslnos yra naujutėlės, tik ka'
Isz fabriko paimto*.
Km reikalaujate gero* drukuojamce ATTOBtlTSCOOllSKLORst U*
masslnos, tai pirkite dabar pakol pigtoo*
nes kaip szi 1000 iszparduoeime, tai jau
kitu teip pigiai negausite.
CHICAGO, ILL.
TILKPN9NI ■ AINM6I
Kitas reik* pirkti isz fabriko, kur joe
kasztuoja po 810.00. 4 Tai
pirkite da
Lietuvy* advokatas, baigęs mokslę
bar pakol pigios yra.
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
Gausite Jas po 96.95 pas:
visokias provas, civiliškas Ir krimtos*
A. OL8ZEV8KL
Užkas, visuose teismuoee (suduooe).
924 89rd 8t.
Chleago, Iii
Gyv. 2112 B. Hatsted St, erti Simo* gaMs

ADRESAI

ir

it. Preke,
tydaryta

vsiksUis. Apr**a vilks, ka* ant svieto dSJosi
ano laiku SK0 prie# Kriiteus gimimą iki
14* po Kristau* gimimui....... i......... S1.<H>

Č67 Istorija Suvleaytu Valstija Bziaurinė* Ameriko* Chicago. HL, 18SS m. pusi. 384. Ap
rūko kaip Kolumbas atrpdo Amerika, koki Na
tada tmonė* gyveno, koki šmoaės pirmiau
siai ii Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios kari* buvo, ui k s kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek prezidentu buvo, koki ir klek ku
ria poro šiai šerne! į
Suvienytu Valstijų

86S Istorija Cbieago* Lietuviu. Iu parapijų
ka. Kraačiasse pteva su laikraščiu "U*ur
buvusi balandžio ntonesyje, 1889. Cbieago, II

••Lietuves1’ ille<»>ojo. redaktoriaus Ir paveik
slai Cbieago* Sv. Jurgio liet, bažnyčios SI.<H>
Apdaryta..............................
ILOO

"

Sfl7 Kražių Skerdynė Ir jostmtekmė*. Paploto
kn. J. Ž„ Ckic*go,-Ill.. iSBLpnsl. 97. Apraio
*n* b«i«u atsitikima, knda 1893 m. maskoliui
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, muH, Sande ir plov* nekaltas žmones, i&tovė
altorius ir užpečžtijo bažnyčia......l£>c

aSTKZLllZO virSihinid
SŪSMEMYJIMO LIET. AMERIKOJE:

PaveUulaiiM Jėzaus Gyvenimo,
prietaise su padidinančiais stiklais, per
karia kad žiūrai ant abrozelio, abrozelis
pavirsta in natūrai iszka paveiksią, ku
riame matai cxielas grupes žmonių, trtobu ir tt. taip kaip Juos matytumei gy
vus, kur nors beveikiančios savo darbe,
Mes turime ant pardavimo paveikslus
isz Jėzaus gyvenimo nuo Jo gimimo iki
dangun užžengimo. P* veikalai parodo
visa Jėzaus gyvsnima kaip Jis gims,
kaip bažnyčioje daktaras mokino, kaip
Ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis kė
lėsi isz grabo, kaip žengs dangun, baž
nyčios ir rūmai Botlejaus, Jeruzoliaus
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskopą žiū
rint matai viską taip naturaliszkai, kaip
kad būtumei toje pačioje vietojo ir
visko matytumei. Teleskopas su 25 pa
veikslais kasztuoja $2.00. Pristantimo kantus mes apmokame. Nusipirk
viena Teleskope su 25 paveikslai*, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo Ir zabovos kaip
kad ka kita pirktumėt už 850.00.
Pinigus prisiaskie per Money Ordery
ar registruotoje gromatoje adresnoda-

A. OLSZEWSKI ‘
Statlon 60

Chlcagro, III.

Mes tarime daugybe ir svieUaska pa
veikslu gražiu trobesiu, daržu, runa,
mi<tsln, bažnyčia Europos ir Amerikos
1O>
ir visokiu kosmfszku psveiksleku. Ka
*76 Lenkai ir Lteteviai mx> 1238 iki 1430 m.
da turėsi teleskope, tai 25 kitus paveiksIslius gali, gauti pas mus už 81.00, o te
pienkai t aklclgė su Lietuvos kunl- leskopas Vienas yž* girti Afit vftdki*
>£******• ▼!»L“!J“
paveikslu. Vienas Teleskopas užtsnka
Knygute spvafc vis* zmogsn* gyvenini* **t
žemes nao pat jo stairsdtano iki pasiekimo ei-

VIcs-PruM. =■ L Taraila,
Sekretoriii* — M. J. Damijonaitis,
3120 84. Halsied 8L, Ckicsgo, M.
Kasieriu* * J. Skritulskas,
26BroadSL, INew Britai n Cone.
KASOS GLOBI JAI:

AMERICA............................
BLUECHER....................
BARBARO8SA......................
BREMEN............................ .
BRANDBNBURG.............
BALTIC......................... .........
B AT A VIA.;..........................
CANADA.................................
CYMRIO...................................
CARMANIA....................... ..
CAMPANIA............ ................
DARM8TADT........................
DOMINION............................
CA88EL..................................
CEHEMNITS.........................
EMPRE8S OF IRELAND..
KM PRESS OF BRIT AIN...
ETRURIA..............................
FRIEDRICHd. GRO8SE..
HAVERFORD.......................
HANOVER..........................
IVERNIA.................................
KRONPRINZ WILHELM.
KA1SER WILHELM II....
KROONLAND......................
KAI8KR. AUG. VICTORIA
LAKE MATIBONA..........
LAKECHAMPLA1N...........
LAKE ERIE..........................
LŪCANIA.............. y........
MAIN................... ..............
MAJESTIC..............................
MERION............................ ..
MARQUETTE......................
NECKAR.................................
NEW YORK .........................
NORDLAND...........................
OOEANIC........... .....................
PHILADELPHIA................
PENN8YLVANIA...........
PATR1CIA...........................
PRETORIA...........................
RHEIN.......................... ....
8AXONIA...................... .
SEMLAND.....................
8AINT LOUIS.....................
8RAF VALDERSEE...........
8T. PAUL..........................
TAUTONIA...................... ’ ‘
UMBRIA................ „..’l.Cu
VADERLAND.
............’
WESTERLAND............
ZEELAND.................
YORK...........................
MASABA............................

Kompaaijes vardai
Hamburg American

Whiu Star
Hamburg-4merican
Dominion
White Star a • y
Cunard

North German Lloyd
Dominion North German Lloyd
Canadian Pacific R.
Cunard
North German Lloyd
American
North German Lloyd
Cunard , ,
North German Lloyd

Red Star
Hamburg American
Canadian Pacific

Btltimore
Montreal Que.
Balti more Md.
N*w York
Montreal, Que.

Ne w York

Philadelphia Pa.
New York
Boston Mass
Now York

New York

New York
Philadelphia Pa.

North German Lloydi
American
Whit* Star
American
Hamburg American

Philadelphia Pa.
New York

North German Lloyd
Cunard
Boston Mass.
Red Star
New York
American
Hamburg American
New York
American Line
White Btar
«
Cunard
Red Star
American
Philadelphia Pa.
Red Star
Nevr York
North German Lloyd
American

5
Sausio
Gruodžio 22
23
28
19

Sausio
29
22
Sausio
26
18
Gruodžio 29
28
16
Sausio
1
16
Gruodžio 15
PI
27
aa
24
Gruodžio 22
25
15
8
Sausio
2
Sausio
26
5
♦f
19
22
24
Sausio
10
31
Grodžio 15
Grodžio 21
21
99
15
Sausio x 3
2
29
Gruodžio 29
Vasario
9
V assrio
9
11
»«
11
19
Lapkričio 24
Grodžio 15
Sausio
11
,,
9
Gruodžio 29
Sausio
3
9
9>
Gruodžio 29
18
Vasario 26

10 ryto
10 rfyto
10 Z
10 „
2 vakaro
8 ryto
12 diena
2 diena

8 ryto
12 diena
3 diena
2vakaro
2 vakaro
2 diena
3 vakaro
8 ryto

10 ryto
10 „
2 vakaro
5 ryto
2 vakaro
10 ryto
3 po piet
11.20 M
12 diena
11.20 dien
2 diena
6 ryto
10
10 ..
10 „
2 vakaro
9.30 ryto
10 .,
•ryto

2 diena
2 po piet
10 „
.
5 ryto
8 vakaro
9 vakaro
5 ryto
9-30,,
10 ryto
2 diena
7.30 ryto
10 ,,
2:30d i e na
10 ryto
9:90 ..

A. OL8ZEWSK1
0/77S43—Aaotpaa AJ-srss

Ir

CHICAGO, I L I
firV&V/lTAA VlūSŽUi *PTl£M9
TRAVKI4 DAMTltf B«

37.95
37.96
38.20
38.20
36.7o
41.95
37.95
36.70
37.95
41.95
43.95
36.70
36.70
36.70
38.20
37.95
37.95
41.95
38.30
36.85 36.70
36.65 36.70
36.30 36.45
44.15 44.20
44.15 44.20
39.80 39.95
37.80 37.95
36.65 36.70
36.65 36.70
36.65 36.70
43.80 43.9538.15 38.20
43.80 43.95
36 65 36.70
39.80 30.95
36.65 36.70
43.80 43.95
36.65 36.70
43 80 43.95
43.80 43.95
37.80 37.95
37.80 ..37.95
37.80 37.94
36.65 36.70*
36 30 36.45
30.80 39.95
43.80 43.95
37.80 43.95
43.80 37.95
43.80 43.95
41.80 41.95
30.80 39.95
36 65 36.70
39.80 39.95
38 15 38.20
36.65 36.70

Žemiau paro-

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

Darbininke Kalendorių IMT

“Lietuvos” Agentai.

Pusi, virus 100. Preke Aaserikoa 25
NMW YORK. N. T.
kapeikos. Kas daugiau ima, gauna 13 ji
A Lssaiewakis, 144 E.Homston 8t,
rabato. '
„Naojtlji Gadyne*4
8o. BOSTON, MASS.
287 8-rd Street
VisaaUate darbiaiaka laikrasztte Lie Nlkod. Gendrolis
tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbiNEWARK, N. J.
ainkui skaityti. Preke ta Amerika anj
V. Ambrazevičia,
178 Ferry si
metu 4 rub. Adreeas;
A. Btanelis, 66 West St.
BROOKLYN. N. Y.
8tan. Rinkevičius, 73 Grand sk

„LIETUVOS ŪKININKAS“

8HKNANDOAH, PA.
Andrius Macais, 181 8. Matosi.
WATKRBURY, OONN.
Vtaoaa Žubrickas •
Jonu temantancka*, 89 W. Porte? 8U

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Oheponis, 21 Pleasant 8t,
BALTIMORE. MD.
L. Gavite, 2018 N. Washingtoe at
Jonas Želviu
711 W. Lombard s*.

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažaitis, 524 East Bu
MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis
Box 541 •

KeliAUjanti Agentai.
Jur. Kazakeviczia
Joeeph Petrikis,
8. J. 'Kasputis
Felik. J. Gelmines
Stanislovas Vsdaskas.

Kur gali gauti „Lietuvą”
„Lietaves” redakcija turi savo agentus
Brooklyne, PhiladelphljoJ, Baltimorej,
Bostone ir Broektoue.

Sstai a<enta adresai.
Brooklyn, N. Y.
E. Fr’oomes,
73 Grand st
A. Diržulaltia, 156 Metropolitan ava
Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas,
10& 8o. S-nd St...
Jos M. Smolenski,' 783 8o. 2nd st
Baltlmore, Md.
Wm. J. Morran,
B. E. Oor. Sharp & Oamden str.
F. Bakutis.
521 Columbia ar*.
**
Brocktou, Mass.
Jonas Pocius,
14 latervallesl.
Pas uituos agentus gasutta „Ltetava”

PHILADELPHIA, PA.

NAUJI TAUTISZU
PITT8BURG. PA
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare 8.3,
I. M. M iškeli ne m, 2137 5-1 h Ava.
ELIZABETH. N. M“
Wm. Bocskus, ■
211 First st

PAVEIKSLAI.

Dabar tik išėjo iš po spaudos 1 a
bai gražus tautiški Paveikslai (ab
rozai).
9VE8TVILLE, ILL.
1, Didis Lietuvos
inigaikštis
Vytautas.
KENSINGTON, ILL.
2, Didis Lietuvos Kunigai Įriti*
Mikola* Valse kas, 2461 Kensingtoa a v*.
Keistutis.
BROCKTON, MASS.
Petras Marcinonls,
63 Blendaie, St.
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
angliškos kalbos
Algirdas.
MINER8VILLE, PA.
Bu ištarimu kiekvieno angliško to- Juozas Ramanauskas,
4, Didis Lietuvos Kunigaikšti*
dtlo lietuviškai kaipo tai: beast (byst)
Gediminas.
SPRTNGFIELD, ILL.
žvėris: eigbt (eit) ateuoei; eye (ai) akis J. Klembmsskaa,
7 MUIrow
Paveikslų miera 22x28 colių.
WJLKESBARRE PA

J • B €O

SKAUDRJIMe, ttfBTATO NAUJUS,
AUKSINUS AR KOKIUI KA8

37.80
37.80
38.15
38.16
36.65
41.80
37.80
36.65
37.80
41.80
43.80
36.65
36.65
36.65
38.15
37.90
87.90
41.80

A. OLSZEWSKĮ *
• ,
924 33rd Street, Station 60, Chicago, I1L

Tte

Dr. J: Kulis

.Eydtka-

,
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų SifkorČių prekės yra teip pigios kaip pačios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi Šifkortę pigiau kaip pas mus, tai mes
duosime tau >50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:\

Nauja Knyga.

n

Titt,

Cbicagos į New Yorką................................... f 16.00
i,
„Bostoną......................
>16.00
„ Philadelphią.......... ...................... >15.50
„
„ Baltimorę.......................................>15.00
t
„
„ Montreal.................................... >15.00
Pridek Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicago* iki TilžBs ar Eydtkunų
IŠ Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 8 vai. po pietų.
y

- Lietuvis.
Akta Ilgu Speelallstas-Optikaa.
Pasekmingai gyddakta ligas, atgrie
bta nuo spak i m o. atitaiso žvairas akis,
Prisiunsk savo adrese ir mark* už 4o,
prirenka akinius silpnoms akims, pis
sią! Ina galvos skaudedejimus. Kasdien o a pleiky* naudinga knyga dykai.
ir nedehoms nuo 9 ryto Iki 4 vai. vakaro
V. J. Petkom
arba raszyk 41—46 & Baile st. Chleago.
308 N. Mala st.
Brcokton, Mass.

DENTISTAS

Ant Pardavimo. «

Ponland
Boston Mass.
New York

St. Jobo N. B.

Cunard
North German Lloyd
White Star
American

Dr. Chas. Z. Urnlch,

Dr.O.GHEINE

Pigiai ant pardavimo sali anas, hots
lįs ir bnezerne, lietuviu Ir lenku apgy
ventoje vietojo, arti .galviju skerdiayežios, kito lietuvMsko ne knkisoko biz
nio ežia aura. Priežastis pardavimo —
savininkas aplalkp palikim uiPenniylvaBijoję. AoimehU adresu: y
Jos Koslovski

Baltinote .
New York

^plaukimo

„Naujoji Gadyne44

Pinigų Prekė.

Chlcago, 111

New York

North German Lloyd

Lietuviu Demokratą Partijai Lalkrasstls skiriamas Lietuvos darbo žmonėms,
Lietuviu Gydyta* te Chirurgas
laastaadu kartus per savaite te* Vii
niaus, Lietuvoj.
Gydo visokias liga* mbteru. valku ir
Jame telpa teisingos žinios isz visos
A J. Pevilaika,
vyru. Taplgi turi didelė praktika ir gy Lietuvos Ir kita krautu svieto. Lietuvoj
do pasekmingai vįaokisp limpsusczias,
meta preke $1.80; Amerikoje $2.50
Knygius = M. Paltanavičia,
u teisėti e justas Ir paslspttagM vyru ligas.
Kam yra miela prigimta sieli* tovyaoDaro operacijas pasekmingai. <
Lieiuva, tai uisiraszykit miastajilalkraszti, o žinosi t kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num.
ant pa moty aso S centai. Adresas:
Iki 500 rubliu, rublis po......................... 32>
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po........ 52
Viri 1000 rubliu, rublis po..................... 5i|
8120 S.Halsted ot., Chiea<o, IU
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
30c sut pačto kaitų.
Jei nori re, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikMMotų ir niekur nežutu, tai sii^skijeper •Lietuvos’redakeij|.adresuodami:-

»24 33rd Street

H kur Hplaukia

Virš parodyto* preke* yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio,
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:
’

fllt irvtaa*

F. P. Bradchulis

gyventoju: koki ju tikėjimai. “I***.
čiai, nzstėmitnai. pramone* ir tiesos ;keki mie-

Laivu Kalendorius

AnL Bernotas, 12 Harlem st.

Reigus reik siųsti „Mpssey Orderiu’
ant šio adreso:

Preke 35c kožnas.
Nusipirk po vieną
veikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rai.

L '~

Pasirodavyk su.Lietuviszku Gaktai u

EIKITE PAS DR. B. M. ROSS

pas......... *

SU SAVO NESVEIKUMAIS

Chicaao Metai Clinic

o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasekminriausių
gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimo. Ižgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atminti,
negalėjimą suvienyti miglių ant vieno dalyko, slinki
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavimą
paakių, spuogus ir plemas ant veido ir kūno, katarą
nosies it gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą val
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies, ’
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių,
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius
ir dieninius nubegimus sekios, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir teip taukų šlapinimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu
turi nors vieną iš virš paminėtų-nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr.
B. M. Ross, kuris yra specijalistų, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. • Yr<
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia
išgydyti. Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

344 So. State St., Chicago, III

DR. B. M. ROSS

ANT KAMPO MONRO! STRKET. U2SH<KLK RLKVCITORIUM ANT STO PLORO
Ofiso Valandos:-r Kasdien nuo 9 ryto iki 4 po piet. Vakarais,
išskyrus Utarnįka ir Ketverge, nuo 7 iki & Nedėliota nuo 10 iki 12.
vmmŪmn

Lietmviszka Aparatu Dirbtuwe

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai

Arti Western Electric Co., S«an Roebuck Co., National Melleable Castings
. Co., Winalow Broliu ornamentaliszku geležiniu darbu Ir amerikiniu
špiraliszku dudu iizdirbiniu.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo*
dus paakius, pučkus, piemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškąs dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo*
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame J?e atkreipimo
atydos, po visas dalįs pasaulės.

20.000 Darbininku Žmonių. $300 inmokesties.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodfj

,

Guodotinonm tautiszkoma ir baž-i
n»tinema draugystėms iszdirbas- j

Kainai Amerikomiezkas,
We11awa% Szarpae, Juos-1
ta», Kukardas, Ženklelius,'
Kepures ir dėl Marszalku,
parėdus.
'__________

NEGU

Guodobatems kunigams iaidir

be:- Kapas, Arnotas, I lai m ati
kus, Aibes, Stalas ir artais baž
nytinius parėdus. Vtsoki darbą at1 lieka artistisakai in laiką.
Norėdamos guodotinoa Dr-tce,
arba guodotini Kunigai, kad Jūsų

darbas butu priderančiai atliktas k tuom suszelpti sawo tanketę, parveskite ji tikrai
įjetuwaitiaia

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

BANKOJE!

Chicago, IH.

115 W. DiYlsion St,

GY VENK Y’IENOJE IR ISZRANDAVOK ANTRA.
Ui 12.700 iki 63.500 gali pirkti viena įsa

50 Nauju Dviem Auksztais Namu.

Liekinys po 632.00 kas menesis, imant palūki drauge. Randoe 630.00
ant menesio; Gar 6 kambariais trioba su auksztu ir 7 pėdu ponamiu su įsi
lietais pamatais. Georgljos puseles apdabal; maudykla, sziltas ir szaltas
vanduo. Visokį pagerinimai intaisyti ir apmokėti.
14ta Gatve ir 49ta Avenue.
I

■
■
Af OI

Granto Čemiazkoeios Bendrijos PodAlyj neužilgio pakils savo vertėjo. (Dovydas B. Lyman,
globėjas, WillardTi Block, iždininkas).

IbUIuI

Mes parduodame juos dabar po $43OXif* daugiau už Loti $(50.00
inmoketi, likuaiejie $10.00 kas menuo.

Penki centai nuvažiuoti in vidurį miesto.
ISZIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
11O Dearborn Street.
Vietinis Ofisas: 12ta ui. ir 48ta avė. Atdaras kasdien ir nekėlioms.
Jas. E. Hildretb, užveizda, savinybes skyrius.. Lietuviszkas Pardavėjas
būva visada ant vietos; jis visame jums patarnaus.

Pinigus paskoliname būdavo]imni.
LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
8202 S. Halsted s t,, kerte 32oa gat., Chicago, III.
Tel. 739» Ymrdn.
Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams Ir szundaktariams. pas
kuriuos tik pinigus suktezate. o sveikatos ir teisingos rodos negaunate. Jei sergi kokie liga, eik
pas Dr. A. L. Gralezuna, jie duos tau teisinga rodą D VHLAI, ir pasakia ar galima Užgydyti ir
kaip ilgai gydymas traukais.
Dr. A. L. Graiczanas nesuvadžiojo dar Jokio ligonio ir isz .pirmo pamatymo pasako, ar
ligonis yra iszrydomas, ar ne; kori spsiima iezgydyti, iszgydo greitai ir už maža užmikesti,
turėdamas metine alga nuo ligonbuežio ir nerclksriaadamaa savo užsilaikymui ligonio klusnius
tuazUnti.
r
Gydo visokias ligos be skirtumo: Vyrlszkas. moteriszkaa Ir valko ligas.
5e|>zteklingus gydo ir reikalui parėjus eperacija padaro DYKAI nuo 8 iki 9 vai.
ryto kasdien.
.
Valandos priėmimo ligonio kasdien ir nedalioms: Nuo 8 Iki 10 vai. ryto; nuo 19 Iki 1 vai.
po pietų ir nuo 0 iki 10 vai. vakare.

MORRIS FORST & CO.,
COR. SECOND AVĖ. AND SMITHFIELD ST.
PITTSBURG, PA.
Seniausi ir didžiausi degtines parduotuve abelnai (VVbolesale)
Suvienytose Valstijose.
Muso tavorai geriausi: musu prekes žemiausios. Kiekviena siuntini virszaus
65.00 pnaiunslme In namus expre*o kasslus apmokėję in Vakarus iki Chlcagai ir
in Rytus Iki New Yorkul. In visas vietas už Cbicagos ir New Yorko užmokėsime
,,freighto” kasztus už siuntinius virsta ui 110.00.
Pinigus galite siunstl registruotame lai sake ar Money Orderiu. *
Iszsiraszyk privatiszku prekių surasta.
Keletas isz musu prekių!
Raudona ar Balta Degtine nuo 01.50 galionas virszaus.
2.50
„
„
Torkoly ar Slyvine „
‘Arbatinis Konjakas
?00
„
1.00
Raudoni ar Balti Vynai

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

ALJI TAVORAI
ALJOS PREKES
atijas kataliogas!
Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. L
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir
kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pat svetimtautį, užeikite pas

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

katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai Ir (kainos) prekės.

Iš kitų miestų, apsteiiavimus atlieku teisingai Ir greitai pasiunčiu per
Expressų arba pačtą.

5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.
-4

Lietuviu Daktaras

MarijaDowiatt
Kauno gubernijos. Szlaulto pavieto.
7123 W. 18th «t.
Chicago. IH
TelefobaiCaeal 1208. Telefonas C«ual 70ftl.
Telefonuot galima isz kiekvienos s p tiekos. Pa
grižo Chlcagon Ir pradėjo gydymą ligoniu kaip
pirmiaus aut seno adreso.

KOZM1NSKI & KONDORE,
73 Dearborn st.

Mm akolljame PINIGUS ant turteny-

Ant 17 Akmena

Laikrodėlis

Patentuotas regulia
torius, ausukia užsuka
mas ir nustatomas, vyrisakas ar moteriukes.
18K auksuotas, dvigubi
„Hunting''
luksitei,
gražiai iszkvietknotas
Tikrai gerai laika rėdo.
Yra visur vartojamas
geležinkelio tarnu,
ka po geriausiai laika
laikantis; gvarantuotas ant
idi» metu.
Ssv laikrodėly pasiun
time C. O. D. ant kiekvieno adreso, su peralyjl
mu iszegsaminuotl. Jeigu bus toks kaip rauso
me, užsimokėk espresui ^S.’į'S ir atvežimo
kasztus ir paimk laikrodėly. Jei ne, nemokėk
ne vieno cento. Atmink, kad už toki pat lalkro
dely kitur mokėsi 135.00. Prie laikrodėlio dar
pridedame 14K auksinta labai gražu lenoiugely
su kompasu dykai.

* biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
Eu su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos iszlygoo. Agentai
VOO Central Bank Bldg, Chicago.
apmokami dosniai.

Excelsior Watch Co.

Vyrams Tiktai!

r

1

Ofllsas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietų ir vėl
nuo 6 iki 7 vakaro. Nedėiiom ir šventadienom nuo 10 iki 12.

Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk In

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chicago, 111.
Ineiimaa Dykai.
, > Tatemyk stebuklus Oitoologf jos
,, „
Fiziologijos
„
„
Neurologijos
„
,,
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo
lopazio Iki grabui.
Milžinlszkumai k keistumai gamtoa.

SERGANTIEMS

Mes atkreiptame visa atida.
PasekmingiauMai gydau visokias paslaptss ir paviratitiuos ligas, kaip antai
ligas šird'cs^ plaučių, inkstų, pilvu, gal
vos skaudėjimus, .fiipiiybvs atminties,
dvasiškę nuMlpfma, lytiškas silpnybes,
šleivumą, sutinimai vėžį, blykšle pas mo
Atdara kasdien auo 9 ryto iki 12 vhJurnekerto. teris, krau jąiMmą ir tt., nervų Ilgas, poPapraezyk dažlurstojo prie dura lietuvisskos
dagrę, reumąiizma. dusinimą Ir tt. Pra
knygos, visai dykai! Atslasaukttssladien.
344 South State St. arti Harrieon šalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus tr U. Nerviškus ligas
^CHICAGO, 1LL-,
gydau su puelbmgeriausių elektriškų
prietaisų.

JEIGU SLENKA

LYTISZKU DALIU LYGAS.

PLAUKAI
tai nelauk kol Jie vlstszkai
nuslinks. Dalius, lanktis
ir ilgi plaukai padabina
žmogų ir yra didžiausiu
L grožybes tortu. Joba s
•
nalr tovtaorator su. Visiko slinkimą plauku,
sutvirtina ašakota, te
steigia apartu engimą
Ir vieton iszpuolusia ataagina naujus, sivelniui,
Idallias ir ilgus plaukas,
llsznaikina pleiskanas ir
galvoje. *■ Žilus plauku,
sugražina la natūraliu
ka parva. Tukstancsla:
žmonių apsisaugojo nuo

Dr. Latidep
Špitoliais specialistas

140 EMt 22ndlt. NEW YORK.
Valandos: nuo ftrvte iki 8 vakafe. Ne
daliomis nuo 8 ryte iki 4 po pietų.
Būtinai reikalaujame pacientų Įsitikėjimo. šneku visoeekalbose. Turiu prak
tiką. Lebanon Bei levu e Post Graduate
UnTversity H oepi tai— Direktorius Medi
ciniško Instituto.

Kam vaikszcztot su ne
dailiais, retais, nutrlu
arusiais plaukais ar pr»
pllkuste galva kad gali
ma užsiauginti daUm<
ir ll<us plaukus.
Preke 8X00 už bu
teiy. 3 buteliai n.
95.00. DMrltegyduo
llu kataltoftaa dy k-'

Joho’s Sipply Hnuse- 22 su.

Wilmington, Del., 7 d. gegužio 1906.
Guodotinas Prof. Dr. Landės.
Sunaudojęs prisiųstus jūsų vaistus li
kau išgydytu, už k| jums siunčiu mano
Širdingą ačiū. Palieku su visotina guodone
J. Sobeski, 203 Maryland Avė.
Espanola, Canada, 16 d. balandžio 1906.
Guodotinas Dr. L. Landės.
Dievui ir jums, daktare, dėkingas, nes
po sunaudojimo jūsų vaistų, jaučiuosi
esąs suvisu sveikas, už ką priimkite, po
nas daktare, nuo manęs širdingą ačių.
Bu guodone
V. Bučkovski.
Port Richmond, R. I., 14d. berželio 1906.
Guodotinas Prof. Dr. L. Landės.
Aš, A. Luno, pranešu jums, kad nuo
sunaudojimo jūsų vaistų prieš užnuodijimą švinu, tuojaus jaučiausi sveikesniu,
teip kad po trijų sanvaiČių tikiuos su
visu pasveikti. Dėkavoju ponui dakta
rui už teip gerus vaistus.
Bu guodone A. Luno, 14 Grov Avė.

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

DERMATOLOGUOS MOKSLE.

DaugyM odos ligų paeina nuo
netvaraus užsilaikymo ir užsikrė
timo telpgl ir nuo vidurinių ligi}.
Daugumas gauna pučkus, pleis
kanas, slinkimą plaukų, plikimą
per apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius
daktarus ar agentas, kurto tik pinigus Mvilioja. o paskui rakote mums.kad eračte daugy
be gyduolių II įvairių apgavikų ir pagelboo
negavote ir sakote, kad. gal. ir musų gyduolės
negelbės. (Tatai meldžiame mums nerodyti,
kokia žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius originallžkų iiadėkavonių ir ta galime ant sūdo prisiekti. Tegul
bent vienas daktaras parodo mums tiek padėkavonių. o mes duosime, didelį atlyginime.
Plika galva sunku gydyti, Jeigu senas Ir galva
žvilga, tai to pagelbėti negalima, bet Jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pagelbą; plaukai nėra trybei —viena diena neib
alga. Atallaukiantlems nusiųsime dyka in
formacijas sn plačiu apraiymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to n* vienas nedaro. Kas nori peraitikrtotl tegul rato pas mos. Adresas

Vienas atsilankymas I mano ofisą reiškia
daugiau negu limtaa laiškų.

J M BRUNDZA Co ,Chemi*t
New York 4c Urooklyn, U-H.A..

Kaulai kur ta
begi? Nugi pas
Petrą Beleki dm
* labai liztroszkM, o
pai ji galima atoivedyti, nea jia turi
puiku ir azalta bavaržkaalu, gardžia
ruika ocziazczena
arielka, cigarus net
iaz Havanos, o iazalgarus gauni žmogus
Kiku užkandi kiekviena diena, tai Tau
iau su tamlsta kalbėti negaliu. Lik
velkas turiu skubintis. Pne to jis turi
puikia sale dėl vesellu ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už tlumoosiu
susikalbėti anglisskai. ■ Ateikite pas ma
ne, o asi jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
iss kitu miestu galite gauti pas mana
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
8321 Auburn av.,

Chicago, III.

(Tarpe 88-ios ui, ir 83-io P..)
Telephonai Ya-ids 6013.

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausi) rodf per laišką dykai.
Kaip išsigydyti Ruplurą, Akių ligą,
Galvos ligą, Slinkimą plauką ir Pliki
mą, Pučkus, Saules įdegimą, Diderviūes, Niežus ir lytlSkĮjį JjriiSk. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 1O0. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokią tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA C0.,
996-998 Broadvray,
Brooklyn, N.Y.

U
Sf.

. Stengiuosi visomis pa j i ego mis išgydyti
ligonius trumpame laike kraujoužnuodyjimus, odoe ligas, semens bėgimą, žaisdns gerklėj Ir burnoj, noeyj, akyse ir au
syse, netekimą vyriškumo, lyčių nusilp
nėjimą irtt. gydau kuopasekmingiausiai
ir gvarahtuoju jog visomis pajlegomis
stengsimės Išgydyti. Chroniškos Ilgos
yra mano specialilkumu. Gyvaaidabrio
nevartoju. Nuodugnus ligonio išegzaminavojimaa ir išgydymas, yra mano prideryste.

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams
Al turiu save anose vpbėje receptą brangintinam
vaistai, pr Irai ame m goggaus daktaro, kurto aš tei
ravausi atlankjdsmM penąją šalį. Aš žinau 11
patyrimo, kad raistas padirbtas pagal litą receptą
yra šiądien peršausiu aUpniema, nerviškiems (r
besveikačiams vyrama Al žinau dėlto, kad Jie
man augrąžluaeveikatą po ilgo sirgimo nnsllpnčjl-

pirma to 11 mčgiaaiM poniai litus Ir įvairina vaistus
bei gydymus be matome pegvHJImo. Taipgi ti
nau, kad daugeMa kltų^alrguslų ta ar kita liga nuo
peraidirblmo, >at> y* tas paklydimą, prasižengimu
arperdšjlmą, taip neoviik ūmo, nuobėgią, suny
kimo vyry bis, ktogoa atminties, sunaikinto gyvu
mo, stokos aasbicijotoAmurknybža, nedrąsumo,
skaudėjimo s teskilę, skalno nes velkamo ir tt., koŽinodamas, taip šutau išsigydyti Šitoje žalyje,
ai užsimaniau ytžselblM kitiems ir kodnam reika
laujančiam tokio vaisto paražiniam pas mane, až
pasiusią nuoralų lito recepto ir reikalingas pata
rimus užpelnytame lalžke dykai. Receptu gali
sutaisyti geroje aptleheje ui mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pasnžgink. o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kurio basi sveikas, tvirtas ir
laimingas. Až ui savo patarnavlmy reikalauju
SOe tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
‘daugiau ui litų madų sum) Ir nereikalauja Jos kol
tu visilkai nepasitaisysi, idant paskui geriau gabranginti mano patarnavimu tau. Až ne
siaučia nieko apmokestln ir neturiu Jokio sumlslo
ilgaati pinigus ir parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o Jei tu rasi maųp neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskalbti per lito laikraML
Bažyk liądien, kadangi litą žinia gal Matsikartos daugiau. Atmink, kad gausi reeeptą Ir visus
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti Mo
kol no pasveiks L Adresas:

C. BMtMn, P. H. Bm 655, CblMfd IH.

Chicago IVIedical Clinic

S. State Street,

arti Harrison oi,

VAISIAI SVEIKATOS
Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, — kurie
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie togos ir visu sil
pnybių — 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,
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi,
* lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas,
bet teisyngai negali į>ut ne an* jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jekfos'ligos išgydit negali.
<_
Nuo tokiu Šaldru gydimo,- jei ligonis neats i vaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliurus
ant sveikatos.
Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikrojrioksTiško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet su
ds Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius
pergali ligą sugražynaht gerą sveikata. .
Per tai, jei jautiesi savije koki neštai
tai geriąuse iš kart kreiptis, prie geru Daktaru
ir tikru Specihlistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmoniusugražyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. C'OLLI N8 ME*
D1CA.L INSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligož tikri
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In*
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
savo gerą pirmutinę s veikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS. .
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėkavonių, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, Štai je pats kalba;
Daugai inges Profesoriau Instituto!

Mielai Dek taria Profesoriau I
Jau kaipProfessoriui tinoma. kad labai tir
ta n ant kataio plaučio. trumpo kvėpavimo,
ikautmu ir diegliu krutinti, bjauraus skrepliu-

vaikščiojanti reumatiko! diegtai po visą kuuą.
Nors pas danteli daktaro gydžiausi ir visokiu
liekarstą prigėriau bet vis man darosi aršiaus,
taip kad įau buvau \is*t nattojas vilties itgydimo Skaitant jus apgarsuiima po antsalvin
..šaltinis Sveikatos" ir atradau kad Jus ižgydyta visokas litas, prašvito mano akis ir viltis
kad dar galiu būt sveiku ir išgyditu. O kaip tik
per laišką apraitau savo liga ir kankinimus,
tadliekarstas auręs Ina atsiuntėt^ ir suvarto
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasitetinima
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt,
dar vaistą, laituos paskutinio! suvartotas pa
silikau sveikas kaip niekad nesirggt ir dabar
esu persjf ikrenąs kad likausi pamatlikai išgy
dytas ir liga neatsinaujis Siunčiu lirdlaątanso
padekovania at sugretinimą sveikatos, linkędums luini ko didžiausios laimes; ir kad gel
bėtu met mus brolius auo kankiniu ligos.
So guodone dėkingas

M. A. Degutis, boxl4. Piskerint, La.

Kaip tuma žinoma ano pirmiaus aprašytos

aa abalna nusilpnynejitnu kankino, gal vos sva
igimas. nejalenmas kvapo atgaut. vaikžiojan*
tidieglei po ritą kaną dusinant ir skaus
mingu neregubansku mėnesiniu ir tekiiamas,
baltųjų
andrapantu — nors
gydžiausi
pas daugeli daktaru, bet tolians pasveiki
me. mano liga vis ėio blogiu, ir viltis iicyiimo
^ustoiau. Bet kaip pargžiau Jums apie liga ir
atsiustus vaistus ėmiau vartor, iž kart pasijo*
tau savije kaip ir revoliucija, bet tolaios varto
jant jaučiaus lengviau ir geriau ir kaip suvar*
tojau paskutinius, pasilikau sveika ka:p nie
kad nesirgus, nors jau praėjo S nedalios esu
persitikrinus, kad mano liga pilnai ižgydita,
L'ttoki skarba sveikatos tūkstančiais kartu
dekavoiu. nes pirma buvau ne gyva ne numirus,
o dabar sveika ir laimina, tegul bus palai
minta motina H karios vaisiaus. Mango toks
gelbėtojas netamingu, su tikru talentu dakta
rystes. Mano dekingutfaa teiksitės pagarsint,
kad serganti kaip až buvau, žinotu kur rast
tikra pagelba.
j.
I. M6ckene,

134 Leightoa St., Fitchburg. Mass,

Chicago. III.

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-

M>k*tts Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai sa džiagsma ražas litą gr?matą, bo jau mane ilgrdit nae taip didelio A
keatejimo. IrtHku daliu skaudėjimo, ir nusilpneumo o tankus ilapinimasi kaip su peiliais
reže. blogiu sapnu ir sekios nubegimo abelno
nusilpnėjimo, nerviškumo, sk sudėjimą po visą
kūną ir tabiaus tonuose ir- viduriuose kaip ir
svaigyma su skuadejimn galvos, užima ausitą
ir didelio nasiminimo. misliiau kad ii ptoto
išeisiu, kaip Jums buvau pirmiaus tales Nora
pas daugeli daktaru gydžiausi ir bavaO pas :
save vadinančiais iš Eot opos profesoriais tad
Ir persitikrinau, kad nėra profesoriais, bet ne
daktarais o tik fcandaktar tai, daug visokiu lirų
Kmislino o ne vienos iirydit negali O-katą
perskačtaa Jus parašyta Vadovda ioSveikata
tai pažinau savo jaunutes kladias irligasuprtetasčia. Jums aprašiau ir prisiųstų! vaistus
nors dar nesuvartojau visus, kunous man P<>taiket, bet pasilikau sveikas kaip naujai atsi
gimęs, už ką nesaltu surast taip grasiu žodžiu
su kuriais los aukštam tiktam mokslui m už
gerus vaistus, galečia atidokavot Bet kur tik
galėsiu jus verda nagžttsiu. kad vw žinotu
kaip nieks negali pagelbėt tai Jus ižgydite,

„i So. Yordan Street

Alleatoirn. Pa.

M. Makravickene,

Antanas Kavaliauskas,
3105 So. Halsted Street.

J.
Širdies, viduriu, pasigadinimo, gumbo, diegliu visam kunę,
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur
Europoj daktarai negale] išgydit.
Collinso Institutas in 4 sanvaites, pilnai pamatiškai išgydė.
43 Stb Street,

Passaic, N.

Skaftytejaa j eita Taa aiški nepacelbejo arba niekur dar nesierdei o j autlesi savije Msraikuma. tai notrotik laiko ne punšu dovanai, jei «e
nklbisskai tai par sromata atsiiauk apiaiant liga o be apsirikimo bau itarduaa noo: p!aučia nesveikumo, dusulio, trumpo kyepavimo greito
guil.irao kosulio, kepenų, inkstu (kidaers), dupepiiios. viduriu ligos, kaip užkietonmo. nedirbirao. taipat pilvo kataro, *alvos.skstMejtąjo
svaigimo ir užioto ausisa. kraujo nečjrstumo. metu, parku ir Hberitno odos liga, nearasteaiioa, neuralgijas, reumatizmo ir vaikščiojančiu
nksasma po visą kana, geltliges. Irt tiko nusilpnėjimo (nemailes). sekiok nabsgimo. blogiu supau, nerviškumo, prie puotos, N oomarin, abelno
Irtiikn piktu užsikrečiamu liga (limpančia) kokio skiriaas ir vardojos nebūto, taipat ir per jaunis tas. klaidas bei savžazystea
Bris tusti sugriovimą sveikatos, slogos pūsles ligas, tankaus žlapinimosi ir skausmingo, pasigadinima. patrūkimą, nutirpimą kano daliu., nemie■ojimo sunkuma kojose bei rankose, aarmatlivnma. lenkimąsi arangijos. pegadinimo atminties.’ netureiima vaistau, visokias slaptas ligas ir
kaip VYRU taiplr MOTERŲ skausitnmgas nereguliarižkas mėnesines, bet netarei ima andrapniu. kaip ir baisa kenkimą segime baliniu tekėji
mą n kurios tik ligos ant žmonių varginimo atsiranda, po lityrimai, kaip apisima ilgydit,-ir dauoda vaistas, tai užtikrinta sveikam ir išgydimar
VAISTUS ISSIŪNCtA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Bspresa k kitas žalis pasaulės. Kaip raitu teip žodžiu tik prigimtoj
vyikoj kalboj savo jausmas, geriause gali ilkreikžt Daktarai.

lieta

Dr. Profesorius Clolllns dėl toto visuomenes paraše knyga Vadovas in Sveikat. rz8 paslėptu Ji yra labai naudinga sveiku Ir sergančia
II išaiškins apie visokias ligas ir kaip būt sveika tr apstserget nuoliga. Joje yra^kbieravott paveikslai perstatant paslaptis žmogaus ir t s per:
na motinos vidarioase kūdiki, nao apsireiškimo ik uigimieso Dovanai apturės kožoas tą knyga, kuria, tik atsius keista štampo U
prisinnliin o kaštus.
.4

Kodėl sirgt Ir būt varginamas ligoms, kad lengvai gali būt išgyditas atsišaukiant pas

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

Dr. E. t COLLINS Medical Institute, r

OFT.g^ S Smitas (tarp Bromhrav ir y Ar.) kasdien nuo ro iki s po pit Šventoms dienoms nuo teik I o vakarius nuo yik i 8 vai.

s
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RaJant paminėkit kad Ūmus tadkn
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