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Second Clais Matter.

kia, kuri ir be durnos neturi pa vičiui iš Carskoje Selo j jo trūkį,
kurie, atėję naktyj pas Abčiką ir lai gi šiedu plėšikai, keikdami ir gų 130.069, valdžios žemės mar
mato rugoti. o neužganėdintų šim prie kelio pasislėpę vyrai, pradėjo
kitus žydus, pranešė, kad daugiau grąsįdami užmušią, sudegįsią — gų 105.995, ketvirtainių viorstų
tas jioras dešimčių milijonų žmo šaudyti, bet kunigaikštis išliko
nekirstų miškų ir negabentų už išbėgo.
l-739>5» ant 1 viorsto gyventojų
P INVOLIUCIJA MASKOLIJOJ. nių, kurie po senovei, keldami neužgautas; nieks netapo pašau
Iš VILNIAUS.
sienin, iškirstiems medžiajns išsi
Neužilgio sužinojo policija, ir
riausias. protestuos prieš netikusį tas nė iš jo tarnų. 27 d. vasario
Berželio 24 d. išėjo pirmas “Vil vežti paskyrė laiką iki naujųjų dpbar, sako, vieną jųjų, A.iš Lan -Paviete Suvalkų,
gyventojų
karalni". i^nl gyvija
surėdymą. Ramias, be abejonės, ant jo gyvasties buvo teipgi pa niaus. Žinių” numeris po dviejų su metų; už tą viską Abčikas, žino keliškių, suėmė, kitąl-gi —■ Juozą 181)7 m. 92.910, dvarų žemės mar
tą supranta, jis žino, kad prilauki sikėsinimas: likosi padėta praga viršum mėnesių pertraukos. Laik ma, pradėjo persekioti visai nekal iš Pustapėd/.ių, dar gaudo.
gų 37.214, valstiečių žemės mar
(am 'sakyti ir apie karės lauko
•Klimo,
jam durna tvarkos ne įves, ne su- riška mašina ant geležinkelio re raštis kiek mažesnis, negu pin tus žmones.
gų 163.769, valdžios žemės mar
Lcibus.
mažys riau.sių, bet ir tokią durną lių. kuriuom kunigaikštis turėjo miau buvo. Nuo liepos 1 d. žada
Žmonės, įerzinti tokiu Abčiko
gų 22.527, ketvirtainių viorstų
ir '-Į I’;1’
1
x r
PtfjhM
pasielgimu, susirinko žiemą miš
l. 322,8, ant 1 viorsto gyventojų
Eft.tr viešpat^u - •• :
kadaii saukia, nors žino, kad ir* tokią at- važiuoti, bet tą mašiną rado gele eiti kas dien.
seis vėliau ar ankščiau išvaikyti, žinkelio tarnas ir nuo relių pra
68.
kan
ir
numetė
nuo
rogių
naujai
Viršiausias karės teismas 7 ka
Iš KROKELAUKIO.
^į-net Slypimu pagauk ne- ,
UMhikadangi ir tokia daug naudos ne- šalino.
reiviams, pasmerktiems myriop iškirstus medžius, atėmė nuo dar
Paviete Seinų, gyventojų 1897
Kalv. pav.
vlsokta
tik dėl kitokių prieza"čių
atgabęs. l ai kodėl jis tokią du 29 d. liepos likosi užtvirtinta už pasipriešinimą savo vyriausy bininkų kirvius ir “kleimą” nuo
irios lik
< legužės 20 d. buvo valsčiaus m. 81.924, dvarų žemės margų
^g^dumai.
Dūmai
kare"
lauko
ydymaj.
rną šaukia, kam ji reikalinga? Ji sutartis padaryta Maskolijos su bei, mirties bansntę pakeitė amži Abčiko sūnaus.
sueiga dėlei rinkimo įgaliotinių į 92.809, valstiečių žemės margų
pusiro.h'- per . laurai", ne
Abčika*, atkeršydamas servitu- taupomąją valsčiaus kasą. Sueigai
valdžios žemės margų
todėl }i nutarė ju<» pa reikalinga jam išgavimui užrubes Japonija ant tokių jau pamatų nąja katorga.
tininkams, surinko iš aplinkinių pasibaigus, viršaitis prašė, kad 82.707, ketvirt viorstų 2.062,8,
iįaidi; Stolypinui ui jie pasiro- žiuose naujos paskolos, be kurios kaip sutartis padaryta terp Pran
dvarų daugiau 80 padvadų, davė nuošimčiai priaugusiejie už pas ant 1 viorsto gyventojų 43.
Ijrdar per
kartai" nė jokiu budu negali apsieiti. Jau cūzijos ir Japonijoj. Sutartį Naišvaikęs
durną,
caro
randas
meldė
darbininkams degtinės ir liepė kutinius metus, apie 150 r., butų
Paviete Kalvarijos, gyventojų
Iš
VILKAVIŠKIO,
skolija
noriai
padarė,
net
nusi

gyduole*
^«etjalinėia> ir tci"in-ai "prv"ti.
Prancūzijoj, kurią teisingai laiko lenkdama prieš Japoniją, kadan
mušt
servitutininkus.
Darbinin

1897
m. 70.425. dvaru žemės marSuvalkų
gub.
padovanoti
jam.
viršaičiui.
Kitais
fetodėl
sutiko juo" panaikinti.
yrt r?r|
svieto
bankieriu,
kadangi
niekur
kai,
gerai
įkaušę
degtinės,
apsi

K'J
64.130,
valstiečių žemės mar
metais
tai
viršaitis
tų
pinigų
ne

Šie
metai
jau
savo
pradžioje
pa

gi
mat
caro
randas
nori
turėti
Eidama" panaikintų vietoj Įdaugiau
nėra
tiek
pinigų,
pasko

ginklavo
rungais
ir
išvežė
ąžuolus
gų
137.442,
valdžios žemės man
darė
didelius,
nelengvai
perkei

prašydavo,
bet
tiesiog
reikalavo,
liuosas
rankas,
jis
lankia
žmonių
fcįj 4aug žiaurv'nni-s. neteLini, vidurį jį
los,
bet
gavo
tirumpą
atsakymą
:
į
Mauručius,
kitus
medžius
į
Alek

gą
18.795,
ketvirtainių viorstų
čiamus,
nuostolius:
visoj
.Vilka

"akydamas,
ka<!
tie
nuošimčiai
tik
sukilimo Maskolijos viduriuose:
Btetnhis eizdininiui žmonių. Ir
JAB. kad*
“
nėra
durnos,
nėra
žmonių
atsto

sotą
Nemunan,
1.152.6.
ant
1 viorsto gyventojų
viškio
apielinkėj
(siekia
ir
toliau)
viršaičiui
ir
kitiems
kasos
prižiū

Japonija teipgi nori turėti liuosas
IHtaMUi
[ištikro įvedė ji*, išvaikęs durną.
nom siu*.
vybės, nėra pipigų”. l ik išgavi rankas kįlant didesniems nesuti iššalo žieminiai kviečiai ir dobilai;
M
Įsidrąsinęs Abčikas, ir visą mi rėtojams tegali prigulėti. Bet per
2 naujus dar žiauresnius kariukus
3 n: ik* Ui
mui
Prancūzijoj
paskolos
caro
Paviete
Marijampolė
gyvenkimams su Amerika. Maskolija nepergražiai išrodo ir rugiai, kad šką palei Garliavą nupirko ir jau šią sueigą viršaičiui nepasisekė.
[ttismus. Panaikimiene kare" laurandui reikalinga trečioji durna. vengia nesutikimų su Japonija, net dar šiądien (pradžia Berželio) buvo bepradedąs kirsti, bet staiga VaLticčiai, išgirdę, kad viršaitis tojų 1897 m. 114.262, dvarų žeIfo
teismai
apėmė
t
ik
plotu"
pa"tafciojam'ių
Bet gavęs paskolą, jis ir ją išvai ne stabdė jos mierių Korėjoj. Ja neapdengia žemės — žmonelės atsitiko nelaimė. Geguž. 25 dieną nori tuos pinigus sau išvilioti, mės margų 78.351, valstiečių že; gyduoles
[tylus po karė" laiko negims, nausinaujiu*
mės margų 188.417. valdžios že[pejie gi apima vLą Maskoliją kys. kadangi ji neužganėdys žmo ponija ir Maskolija gvarantuoja džiaugiasi, vos tiktai turėsią duo (n. s.) vakare atėjo pas Abčiką 3 pratlėjo jį gėdinti už jo godumą ir
aveUuMs
mės margų 94445, ketvirtanių
nių
neišnaikys
riaušių.
Kiaušy
rodė,
kur
tie
pinigai
gali
būt
ap

nos.
r\pie
vasaroją
dar
sunku
da

nepažįstami
vyrai
ir
atkišę
brau

čielybę
valdybų
vieno
ir
kito
kra

FriauUaa
apkaltinimu I-v lai ir apeliacimas tik ar prancūzai skolys pini što. Tarybos buvo paslaptyj veda bar ką pasakyti, bet jeigu ir tas ningus, liepė visiems pakelt ran verki. Na. ir butų videas gerai viorstų 1.866.6, ant 1 viorsto gy
Ljai palikta tik
valandi. Į teip
lytas nuo
Kampą
laiką
juk
apkaltinta"i"
ue- gus. kol caro viešpatystėj ne bus mos teip, kad nieks apie jas neži nenusisektų, tai beveik reikės kas augštin. Nuo paties Abčiko išėję, kad ne viršaičio pataikūnai, ventojų 63.
natiimo,
Paviete Naumiesčio (VladislaGurko-Lidvalio “pagelbos”.
lepsi jos,
atėmė revolverį ir liepė nž dviejų kurių tarpe ypač atsižymi Z. Sunė liudininkų "iirinkti. ii" tvarkos? Prigavo juos.jau kartą nojo.
iro, gslvovo),
gyventojų 1897 m. 67.295.
kevičius.
Jie
tai
trukdė
valsčiaus
caro
randas
su
pirmutine
durna,
Negana to; męs "paudžiami vi sanvaičių pristatyti du tūkstančiu
Pereitą sanvaitę vėl tapo reveo
ĮB atiduota' visame malonei kariA
skauda.
dvarų
žemės
margų 54.982, val
nutarimą
nenorėdami,
kad
ant
ko
> ir svai.
teisėjų, kurie tiek išmano tai toliau, turbut, prigauti lengvai liucijonierių nudėti keli žiaures- sokiais (apart paprastųjų) naujais rublių bausmės už miško naikini
o;
per
stiečių
žemės
margų 199-339.
nors
gero
butų
apversti
tie
pini

s buvo
K apie teisingumą, kiek kiaulė apie nesiduos: nors bus prilauki ran niejie caro tarnai, bet jų žiauru mokesčiais: taip, įtaisymas mu mą.
valdžios
žemės
margų
42.446. ke
gai
;
bet
ir
viršaičiui,
matomai,
ne

paimtas
dui durna, bet kol žmones tos du mas ir persekiojimas laisvės nesi sų valsčiaus žmonių sąrašo kny
Kadangi buvo atėję tik 3 vyrai,
s‘tannilKJ
\i"ku, kad Stogydomu,
tvirtainių
viorstų
1.516.6,
ant 1
teks,
nors
ir
buvo
fundos.
rnos nusprendimams ne pritars, liauja. Siunta jie, bet tuom tvar gų atseis į fooo rub. Margų mu tai nebuvo kam duris užstoti, tai
Colllna
Wlypin, tiayju" usr’ii' neriama".
viorsto
gyventojų
53.
itltutas
Titnagas. *
^fatnemav' >u ju pagelba tei"\bę prancūzai Maskolijos randui pini kos Maskolijoj neįves, nes tas sų valsčiuje 14.007, tai visgi par gi tarnaitė, išbėgus, sušaukė ber
impa laiPaviete Vilkaviškio, gyventojų
gų
neduos,
o
jis
be
svetimų
pini

eis
po
6
’
į
kap
nuo
margo.
,
buvo
nus,
kurie,
kaip
paprastai,
iigydS.
ginklas per ilgai buvo vartojamas,
K«nsti, kadangi ta" yra nė ne ga1897
m. 76.883. dvarų žemės marigų.
be
paskolų
svetur
užtrauktų
Lcibus.
atėję su šerdekšninkais ir *šakėms
1 jis jau visai atšipo.
linui, bet nori vien turėti naują
gų
73.427,
valstiečių žemės mar
lš
TRASKUNU,
pian, Pa.
laikytiesi
negali,
kadangi
namieje
(Iš “L. U.”)
piktadarius mušt.
ginklą prieš žmoni", naują gązdi3 d. rugpiučio susitiks Maskoli
gų 133972, valdžios žemės marUkm. pav.
P
’
n
*gjj
gauti
negal:
net
tie.
kurių
l ie trįs vyrai ne tik ką netiusi1
ankant |Klimo įnagį, naują užraktą uzdajos caras su Vokietijos ciecoriu.
Gegužės 13 <|. Ukmergės įsprau- 8'1 743- ketvirtainių viorstų
reika4us
caras
ir
jo
tarnai
apgina,
IŠ
SIRRIJU,
bernų,
gando
atėjusių
astuonių
jyniui žmonėms lupų, kad jie nejo visą
Su
caru
važiuoja
Maskolijos
užrunikas
su stražnikais darė Gudelių 1.119.5, ant 1 viorsto gyventojų
Seinų apakr. Suvalkų gub.
bet dar kai kuriem" davė kailiu.
I
M|fldėt 1; nė rugoti. nė teisybės jie- nors turi nemažai pinigų, jų caro• bežinių dalykų ministeris Izvolsodžiuje
pas Janulį kratą. Laike
randui ne duoda, juos perkelia į
Musų miestelis nedidelis. 2nui
Na ką, darbas nepergrazus, bet
skyj,
o
su
Vokietijos
ciecoriu
Kad geriaus butų matyti, ko
kratos
namai
iš visų pusių buvo
užruhežių bankus, nt|s ir Maskoli
netės dar vis tebemiega. Susipra
it teip:
. K^Stolypin <avo naujai" kariš- jos piniguočiai neužsitiki caro val koncleris Buelovv. Matyt terp tusių maža tėia. a Apsišvietimu, kokią sėklą sėją, tykią ir piauna. stjiznikais apstatyti ir nieko iš kia dalis žemės kiekviename pa'
—.Pai*b«tis.
Hftl teismais atsieks savo mierį, džiai. \ iską todėl, ką caro ran Maskolijos ir Vokietijos bus pa niekas
namų neišleido. Iškrėtė kelius
nesirūpint* Lietuviškų
Įbtia abejoti.
Panašių ginklų das daro neva žmonių labui, daro darytas koks nors svarbus sutari laikraščių, nė jokių knygų neper
kartus visas triobas, bet nieko ne tojų luomoms, paduodame kių i
■fcieš-Mask<<lij<žmonis randas \ ien išviliojimui pinigų nuo kitų mas.
...
rado. Tik ketiirtą kartą krečiant, surašą, čionai parodyta, kiek
ka, nes ir skaitymas stovi bloga
Iš MIKALINĖS,
kartą griebėsi. Seniau, kol kraštų žmonių.
rado seklyčioje išbarstytus atsi kam priklauso žemės ant šimto
me padėjime — moka bent šiaip
Mar. pav.
r •
Btonės buvo daug tamsesni, kol
šaukimus, kuriuos,'kaip iš \isko margu, arba koksai nuošimtis
taip “perslibizavoli“ iš maldakny
Majorato samdytojas Antanas
Caro valdžia, pakėlimui caro ntV
KOREA. 1 pįię$a\o vargingo gyvenimo nc'iigių. Užtat gi į degtinę ir alų, tai Fijalkaųskas pavasarį n/07 m. ap matyti, pabarstė pati policija. Tą (%)♦
Ktąto. kol manė, kad vargai vien puolusios įtekmės išranda viso
Paviete Augustavo, dvarų že
Japonija paėmė visai į savo ran kaip musės į pieną, Aludzių yra turėjo nuo L. S. D. partijos Su pačią naktį Kotrina Januliutė bu
kias
komedijas,
perstato
jį
kanKkevu leisti, k<4 tikrų kaltininkų
kas Koreą ir tam nieks nepasi astuonios. \ įsos puikiai užsilai valkų Rajono organizacijos . nu vo paleista iš Ukmergės kalėjimo. mės % 19. smulkbajorių žemės
Jhk matė, tas ginklas galėjo turėP kintiniu, išradinėja neva visokius priešino. Rods Korea turi dar ko, nes žmonių jose grūste prisiNieko nesuėmė. Po protokolu pa,- 1.3. valdžios žemės 32. valstiečių
sprendimą—idant kas mėnuo sių
sukalbtus ant jo gyvasties; ji mat
g ti šiokią tokią įtekmę ant žmonių
sirašė
vienas 15 metų vaikinas, žemės 38.4. pasodų žemės 4.2,
savo ciecoriu, bet tas ciecorius gruda. Kuomet tai pabus ir mu stų į Kalvarijos kalėjimą Plečkai
miestų žemės 4.8, kitokių valdyir jk ištikro didžiausio nusidėje- vis dar tikisi, kad žmonės, kaip neturi savo rankose valdžios, tl sų kampelis!
nes kiti nesirašė.
čiui po 15 rub. Mat. kaip tame
lioytaigi valdžios, su pasekme ga- pirma buvo, kada carą laikė tei kru krašto valdonu bus Japortijos
Tą
pačią
naktį
Kupiškio
antsto

J. Salinis.
nusprendime pranešta, per J ijalPaviete Suvalkų, dvarų žemės
m ilgai buvo vartojamas.
Zmo> singu. žmonių apginėju, stos jo rezidentas. Besipriešinantis Japo
(Iš
kausko priežastį Plečkaitis pa lis su stražnikais ir šnipais darė % 13.5. valdžios žemės 12.9. pa
apgynime.
Todėl
caro
valdžia
* nes. panašiais įnagiais įbaugyti,
nijos siekiams senasis ' ciecorius
kliuvo į policijos rankas i<fob m. kratą Latuvėnų dvare pas Okuli šolių žemės 1.9, miestų žemės 1,6,
garbino valdžią, prieš ją nė lupų garsina apie visokius policijos likosi nuo - sosto numestas. Jis
IŠ LIUDVINAVO,
per rugpiutės streikus. Dabar ta čius. Kratė tokiu pat budu. dagi
kitokių valdytojų 0,2%.
aedryso atidaryti. Dabar vienok susektus sukalbins ant Dievo Ma mat tikėjosi gauti nuo Maskolijos
Kalvarijos pav.
me nusprendime pasakyta, kad net stogus su kardais subadė ir
iaa ir žmonės ne tie pats ir jie skolijai duoto caro gyvasties. Da pagelbą. todėl priešinosi Japonijos
Paviete Seinų, dvarų žemės %
Gegužės 20 <1. (n. s.) Liudvi nepaklausius jo. t. y. nedavus kas dilginės iškirto. Kratą darė dėl
bar
vėl
policija
garsina,
buk
su

daag išmoko ir juos vargai išme
mieriams, bet pagelbos nesulau nave buvo lietuvių vakaras, įtai mėnuo po 15 r. į Kalvariją, gali to, kad buvo ^pranešta, buk ten 26,1. smulkbajorių 0.3. valdžios
sekė nau'ją sukalbį revoliucijoniesytas “Šviesos” draugijos; buvo būt didesnės bausmės dvarponiui esąs rūsys su literatūra. Paėmė žemės 22,9. valstiečių žemės 49.3,
kęs, turėjo pasiduoti.
valdžia dar vis nieko neišmoko, rių. pasirengusių nužudyti carą
nekalto turinio knygeles. Iš žmo pasodų žemės 1.1. miestų 0,2, ki
Prasišalinus senamjam cieco- lošta drama “Dumblynė”; žmones —ištrėmimas ir mirties bausmė.
tokių valdytojų 0,1%.
užsimokei b nieko oeužmiršo. • Tame tai ir yra Mikalojų. Tuom tarpu Maskolinių nieko nesuėmė.
vakaru buvo labai užganėdinti. Nusprendimas 'rusiškai rašytas.
t Theatrc Į Aidžiausia jos nelaimė, didžiausia ioj visi protaujanti numano, kad riui, Korėjos sostapilėj buvo riau Nemažą įspūdį padarė ant musų
Daugvardis.
Paviete Kalvarijos, dvarų žeįkni ir lai** g Bfpasisekimų priežastis. I’trsi- caras politikoj menką lošia rolę, šės, Japonijos priešai kalbino net kaimiečių tautiškos dainos ir mumės % 28.5, smulkbajorių žemės
jis yra vien Įnagiu ministerių išskersti japoniečius, bet kad Ja;
rviszkas ir keitus žmonėms, pv
persikeitus
i oint » UI.’ jų r
0,6, valdžios žemės 74. valstiezika.
A.
e gyvybes, įpratimui reikia jsu jais kitaip biurokratijai tarnaujančių. Jeigu ponija sutraukė daugiau kareivių,
čių žemės 61.0, pasodų žemės
IŠ GARLIAVOS.
igastantis, dgtiesi. valdžia gi elgiasi vis se- tik žmonės, besilaikydami vieny tai pranašaujamų skerdynių nebu
ŽEMĖS VALDYMAS SUVAL 1,5. miestų žemės 0.9. kitokių
Sena p., pav.
>s, trūksta ■oviškai. vartoja vis tuos pačius bėj. įstengs biurokratii galybę iš- vo. Mieste Soeul vienok laike
valdytojų 0,1%.
KŲ GUBERNIJOJ.
Iš GARLIAVOS,
Gegužės 24 d. (n. s.), apie pie
riaušių visgi tapo užmušta kclįqs
uogai, pleapart baudijno ir uždrau naikyti ir caras turės būt ne biu
dvarų
Senap. pav.
Paviete Marijampolė
Visa
Suvalkų
gubernija
už

tus, atėjo į Vai topolio dvarą pas
dešimtys japoniečių.
f
dimą uieko geresnio išrašti neį rokratų, bet Maskolijos žmonių
Dvarininkas Govvronskis, su kun. Ramanaucką keli nepažysta ima daugiaus per du milijonu žemės % 21.t. smulkbajorių 0.1,
rengia ir. turbut, sudemciralizuo- Įnagiu, turės žmonėms tarnauti.
žydu Abčiku susibičiuliavęs, kelis mi plėšikai ir pareikalavo nuo jio margų ploto: 2.022,603 margus, valdžios žemės 24.8. valstiečių’
pnuąias li binrokratai nieko naujo, gėrės- Kova todėl Maskolijos žmonių
metus kirto miškus ir gabeno
žemės 52.7. pasodų žemės 0.6,
HOLANDIJA.
pinigų; pamatęs atkištus brau arba 1,120.598 dešimtines.
vedama ištikro ne su caru, bet su
išrasti
nė
neįstengs.
sienin
:
ne
vienas
servitutininkas
szlapumas,
Daugiausia žemės turi valstie miestų žemės 0.3, kitokių valdy
ningų vamždžius, atidavė visus
biurokratais.
Pergalėjus juos,
dele
Susirinkę
mieste
Haagoj
dažnai
už
ganyklas,
arba
kurą
bu

dyj, Užsen- : Žinoma, neramumą", ne tvarka
Kiek pinigų plėšikai čiai (ūkininkai), kuriems pri tojų 0.4%.
grius ir caro vienvaldystė, kadan gatai santaikos konferencijos dar vo smarkiai, beteisiai nubaustas, pinigus.
jkia kitokia
Paviete Naumiesčio, dvarų že
pesezio isz- sunkiai gula ant žmonių sprando, gi ją gina savo hiomos naudai buojasi toliau, bet aišku, kad ta kad net daugelis, ilgiau nebeištri- atėmė, nesužinojau : vieni kalba, klauso 1,137,604 margai; dvari
mės
% 18.7. smulkbajorių žemės
ninkams
priklauso
—
472,632
mar

buk plėšikai paėmė 500 r., kiti gi
ri užskurdu* imones kenčia. Tas yra blogu, vien biurokratai, carą jie daro sa santaikos konferencija nė karių
vodami, priversti buvo atsidalyt
0,2.
valdžios
žemės 13.4. valstie
ia gerkle ii kt ką gi daryti, kad be blogo nė- vo siekių įnagiu.
gu
;
valdžiai
—
374,657
margai
;
ne prašalys, nė jų žmoniškesnėms savo servitutus. Labiau susipra- sako, kad tik 27 rb. Plėšikai, šo
čių
žemės
67.1.
miestų 0.6%.
miestams —39.218 margai ir mie
vę kartą kambaryje, pasislėpė,
ir gero. Blogas ir vargas yra
Todėl visi neva susekti sukal nepadarys. Anglija manė pakel tusiejie servitutininkai nenorėjo
Paviete
\
ilkaviskio.
dvarų že
Iriausiais mokytojais. Juo bloTos dienos naktį, tai vra steliams (pasodoms) — 37.7'6
btai ant caro gyvasties bus grei* ti klausymą nusiginklavimo arba atsidalyt, nes suprato, kad miškai
mės
%
33*
valdžios
žemės
0.8,
P30; juo geriau., sako patarlė. Tik
bent nedauginimo kariumenės, bet kada tai bus bendri ir daug dides iš 24 į 25, norėjo padaryti margų.
čiau
pačios
policijos
išmislyti,
ka

valstiečių
žemės
60.9.
pasodų
že
MO^j ir varguose žmogus ga'
padarę Taigi, daugiausia žemės pri
būt
gal
ir
ns kad
tas klausymas, dėl besipriešinimo nė tuomet iš jųjų' bus nauda vi ar
dangi
revoliucijonieriarfis
nėra
di

mės
2.5.
miestų
žemės
2.6,
kito

Igio atrasi 5 supigti, kas yra jo draugu, o
Panemunėje pas kunigus ekspro- klauso valstiečiams, nes ant 100
Vokietijos, likosi atmestas arba siems valstiečiams.
delio
reikalo
griebtiesi
įnagio:
juk
kių
valdytojų
0.2%.
►sunaikint ks priešu, nors tasai priešas Ir
prijaciją (plėšimą), bet tenai taip margų jie turi 55 margus, arba
jie kovoja su netikusia caro val atidėtas ant toliau. Susirinkę vi
Rugpiučio mėn. 1906 m. Garlia
^P^niausiai
kalbėtų.
Drąsiai
to3a slapti®karštai juos priėmė, kad vos spėjo didesnę pusę visos gubernijos;, Iš čia matyt, kad dvarams pridžia* biurokratų palaikoma, to sų civilizuotų kraštų delegatai vos valstiečių kuopa išleido tam
iUauso trečia dalis Vilkaviškio
■8
galima
kalbėti,
kad
žiaurumu
>rie darbOi
rods kėlė gana svarbius klausy- tikrą atsišaukimą į kitus Garlia per Nemuną persikelti, tenai-gi dvarininkams priklauso iš kiek'
dėl
jiems.reikia
išversti
biurokra

>logu dar- ftndas nenuramys žmonių, bet
vieno šimto 22 margu, valdžiai — pavieto, netoli to jie turi žemės
mus, bet svarbesniejie ne tapo vos aplinkos valstiečius — kvies pakliuvo policijos rankosna.
tijos
galybę,
o
ne
carą.
Su
caru
18. Apskritai kalbant, didesnė ir Kalvarijos paviete. \ aidžia
<eidavimn»
Ubiau juds suerzys; neužgaSkriblius.
Konferencija užsiėmė dama juos neleisti miškus naikyt.
tauta gali rokundas ir paskui už priimti.
pusė Suvalkų gubernijos priklau daugiausia turi žemės (girių)Au
žmoniij nė joki jų tiesų su
(iš “L. U.”)
vien neturinčiais svarbos mažmoBet
veltui
nuėjo,
jųjų
tas
dar

baigti
;
jis
ne
pabėgs.
gurinimai.
so valstiečiams, mažesnioji-gi da gustavo ir Marijampolės paviet.
žiais.
bas
:
‘
langelis
ūkininkų
bijojo
“
po

lis beveik vėl pusiau pasidalina Valstiečių žemių daugiausia yra
Svarbesniu jau negu nužudyti
IŠ PUSTAPĖDŽIU,
Slypiu tikisi trečioj durnoj
Vienu
iš
svarbiausių
nutarimų
nams
”
įsipykti,
kad
kartais
supy

tarp dvarų ir valdžios. Kitų že Naumiesčio, Suvalkų, Kalvarijos
carą, yra besistengimai nugalabinfVilkaviškio pav.
daugumą sau prilaukiu at- ti palaikančius biurokratijos galy bus, turbut, nutarimas parengti kę, visai neduotų miško, kuris
mės valdytojų čia neskaitome, ir Vilkaviškio pavietuose, kuriuo
anczi’JS ja8“
Naktį gegužės 12d. pas uk. Juo
S!ov
'J.
kadangi
naujos
rinkimų
servitutams
priguli.
Planipotenterptautišką
teismą,
kuris
spręs:
nes jie tik po kokį dvejatą mai'- se valstiečiams priklauso beveik
kuinai, Pef
bę caro giminės* kunigaikščius.
pripažysta visokias privile- Pasikėsinimų ant gyvasties nieke teisingai ar neteisingai suimti ka tas M. J—nis už atidalinimą kiek zą Bagurską atėjo du apsiginkla gų gautų ant ioo.
2 dali viso ploto.
enklu, Pasl*
P)3® didžturčiams, o tie visur revieno serVitutininko nuo Gowron- vusiu lazdomis ir apsistiodinurės
laike
tavoriniai
neutrališkų
Pagal prisakymą (ukaząi 1864
sniųjų jau buvo; pasikėsinimas
Pažiūrėsime dabar, kaip ta žey
skio gaudavo po 25 rb. . Tad ir siu vyru. Kadangi įėję į stubą
kadangi jis veik visur buvo surengtas ir 29 d. liepos. viešpatysčių laivai.
ujetų
— Suvalkų gubern. valstie
mė pasiskirsto kiekvįename panerado šeimyninko, tai užbauginę
^BiP&turčių paremėju. jų reistengėsi
p.
.M-J
—
nis
servitutinin
L
Nntarta teipgi, kad karės neti
viete. Paduodame tam tikrą su- čiams prigulėjo 5°»'52 ‘lubos
Važiuojant iš Peterhofo į Peter
aPginėju. Tas galbūt, bet burgą kunigaikščiui Mikalojui kėtai negalima pradėti, bet reikia kus atidalyti: vieniems bausmes šeimyninkę, liepė jai»nuvest juo rašą, kur Įrašyta, kiek paviete gy (kiemai).
ts: nuo 1°
dovanodavo, kitiems geresnį miš stuos į seklyčią. Bet jinai nesu ventojų. kiek dvarų žemės, kiek
Turėjusių tuomet mažiaus per
>s dienose» - .^Prilauki randui durna neuž- Mikolajevičiui po jo trukiu pame ją visiems kraštams apreikšti,
^^Bdys žmonių, už gan ėdy s ji
ką pasirinkti ir tt.( pakol didžiu tiko. Tada jie pareikalavo sau žemės valstiečių, valdžios, kiek 3 margus buvo 26 suviršum ant f
negalima
bombarduoti
neapgintų
sta bomba expliodavo; expliozija
mos nesuardė. Taip tat ir žuvo trijų šimtų rublių, nes, girdi, jei pavietas turi ketvirtainių vioi*- šimto. Tokių, kuriems išpuolė
L, didžturčius, kurie ir be dutrūkį išmetė iš relių, bet nieks iš priejurinių miestų. Tai veik vis
musų ijiiškąs. Pagalios ta saujalė gu neduosi, tai kaip matai tave
* Sali apsieiti. Taigi su pristų ir kiek išpuola gyventojų ant nuo 3 margų iki 15, parodyta 2Ot
važiavusių ne tapo sunkiau už kas, ką iki šiol užgyrė susirinkę
servitutiijinkų,
kurie neatsidalino, užmušam, ar peršaujam. Savo lai
ant šimto, arba penkta dalis <\
durna viskas liks po
santaikos konferencijon civilizuo
1 ketvirtainio viorsto.
gautas.
netekę kantrybės, pradėjo viską mei šeimyninkė, vieną plėšiką pa
bus užganėdinti dvart
Paviete Augustavo, gyventojų tų, kurie valdė daugiaus, kaip 15
Pasikėsinimų ant gyvasties di- tų kraštų delegatai. Bet ir tuos savaip veikti.
žinusi, pratarė: “Juozai, kas tau
' rl<6^uro^ratai, turtingi pirk- diiujų
kunigaikičių buvo ir dau- užgėrimus
k££
1897 m. 72.214, dvarų žemės mar margų, apskaityta 53# ant šim!Dar 1906 m. rugsėjo mėn. pa pasidarė, ko tu nori? ’ Tuo tarpu gų 71.719, valstiečių lemės mar- to, arba didesnė pu^š.
t <J6^nonininkai, taigi menka giau
10 d. balandžio, valiuojant tautos. Taigi tiška, liks. K»’P
samdė valstiečiai vyrus iš Kauno, atėjo Ir šeimyninkas su bernuku.
,
'š poros milijonų Ma- kunigaikičiui Nfikalojui Mikolaįa-Jbuvp. j .
. . . .
Į
dalis ir tai to-

E.

JA*

MIŠKUS ŽINIOS.

1S LIETUVOS

jęs pirma filipiniečių ,
'1899 metais vėl padaryta ap stiečių ūkių buvo 6541, mažesnių duališką kiekvieno žmogaus da ministeriją^dali^r stengiasi surasti 110 vai. darbo dienos, Už darbą || Terp Korėjos ir Japonijos pa Aguinaldo. kadangi amerįi
skaitymas ir štai kas pasirodė: 3 margų 1985, % 30,3. nuo 3 iki lyką, ar kaipo apie neatbūtiną geriausią bud apgyvendinimo ap- šventadieniai* ir virš paprasto darytas naujas sutarimas, kukarto didesnį riuom Korea patenka Japonijai, lįpiničiams
valstiečių kiemų pribuvo dau- *5 m. 1535, % 23,5, didesnių per tautos gyvybės faktūrą. Trečią leistų farmų. Nereikia užmiršti, laiko turi j^aliti
nors turi savo ciecoriu. Sulyg laiko netikusia.
/<
•
46,2, vidutinė ūkė vėl — prusai begaliniai konserva- kad žemdarbi [ė ankštai rišasi su mokeMf^^, .
giaus ant 4 tūkstančių suviršum, 15 m. 3021,
naujo sutarimo: Kiekvienam Ko
tyviški ir už savo “viešpatį l^ai- pramone: tiiipu'olųs žemdirbystei.
išviso pasidarė valstiečių ūkių 21,8.
|| Londono laikraščio -Tg
rėjos
valdžios darbui reikia pri
54.294. Valstiečiai prisipirko, ar Matome, kad mažažemių dau serį” pragaran keliautų — męs turi ir pramonė nupulti, kadangi 5| Streikuoja darbininkai nulos
jog
viena, daniškas chenS-?
tarimo
Japonijos
rezidento;
tie

kasyklose Superior ežero aplin
kaip kitaip įgijo, nuo dvarų giausia yra Vilkaviškio ir Kalva vėl revoliucijonieriškos druskos nebus kam išdtrftinių parduoti.
sos,
padavadyjimai
valdžios
turi
radi,
būdą dirbti alų kietis
kinėse. Valdžios stengiasi su
12,952 margu. Jeigu sulygint rijos pavietuose. Turinčių dau- ragavę, ne taip jau labai savo cavidale.
fl ’žtenka
-- * šmotelį
ne
tokioj
būt
patvirtinti
Japonijos
reziden

Suvalkų guberniją su kitomis giaus per 15 margų ūkių-daugiau relį mylime ir gerbiame. Ot ši DARBlftlNfc’u VADOVAS areštuoti darbininkų vadovą I‘elauš
ištarpinti
karštami
to. teipgi ir visi augštėsniejie
triella.
HAYVtfpOti, NEKALTAS.
Lenkijos gubernijomis, tai pama sia yraNaumiesčio paviete, ten klintis ar nebus visų svarbausia?
le ^ndeoyj
atšaldyti,
urėdninkai paskiriami gali būt tik ir paskui
Pri^aikinticjic
tysime, kad Suvalkiškiai valstie ir vidutinė ūkė .turi daugiausia — Tiek tuo tarpu man galvon Boise, idaįio.
.
■
*r bus tį.
.
sudžios pripažino ne kaltu darbi 51 Scranton, Pa. Streikuoja čia su pritarimu Japonijos rezidento; ras geriamas alus.
čiai labai mažai įgijo dvarų že- žemės, nes net 34 margus su vir klinčių teatėjo.
. mes. Pasidarė gal tas dėl to, šum. Seiliaus jau patemyta. kad Kas link susiartinimo kelių, ninkų vadovą Ilayivoodą, nors jį darbininkai Harvey Šilk Mill ir tik jo nurodomos ypatos gali
Darbininkai būt renkamos ant urėdų; svetim || Geležinkelio trukyj
kad dvarams Suvalkų gubernijo iš Naumiesčio pavieto daugiausia .tai čia. mdn rodos, daug nuomo- šteto skundėjas stengėsi ant kar Sangoit Šilk Mill.
e‘cari----taučiai ant urėdų gal būt priima joj, važiu *’ant >s
reikalauja
8
vai.
darbo
dienos.
tuvių
nusiųsti.
1
Du
kiti
apkaltina
je priklauso‘žemės daug mažiaus. ir kunigų išeina. Ale lietuviška' nių negalėtų būti. Man nxios.
Muenchenoi
mi tik pritariant Japonijos rezi Lausanną. amerikonui Djv •
• negu kitose 9 Lenkijos guberni me judėjime tasai pavietas užima ^ad patogiausias ir naturiliškiau tiejie, Moyer ir Pettibone ne pąChicago pavogė rankinį kreni?
dentui.
51.
Rock
Island,
III.
Pasibaigė
jose. o iš dalies ir per tai.’kad ant vieną iš paskesniųjų vietų.
sias susiartinimb kelias, tai per leisti, nors nėra, rodosi, pamato
L,
L...;....* buvo
1.... . .100000‘ dok
ką. kuriame
kiekvieno kiemo Suvalkijoj išpuo 'Gerai butų sužinojus, kiek yra draugijas.. Prusai turi savo dra- juosi ilgiau laikyti, pripažinus streikai darbinitikų vagonų dirb
tuvėse Rock Islapd geležinkelio, 'i Prosuose, netoli Potsdamo,I
lė ir išpuola daugiaus žemės, ne taip vadinamų mažažemių,'t.t y.'matišką
v ’matišką draugiją “Birutę",
Birutę’ kuri Hayivoodą ne kaltu.
jį Londono teismas pasmerk#
► Nesutikiųiai nutarta pavesti, tre turtingas, amerikonas iš Nevv
gu kitose Lenkijos gubernijose. tokių, kurie negali be pašalinio‘anais metais šventė dvidešimtine^
Yorko, Einil Simon, pervažiavo i metams kelėjitnaų amerikinę i/
Taip .— 1870 m, Suvalkų guber uždarbio iš savo ūkės išmisti, tinęs ar dvidešimtpenkmetines su ALGOS AMERIKOS KAREI čiujų teismui.
automibiliu vieną moteriškę irlscphiną Leslie. Ji puo daugelį)
nijoj vidutinė valstiečio ūkė tu žinoma, prie tokių reikia priskai- kaktuves (gerai nepamenu), męs
VIU.
rėjo 24.6 margo, dabar gi (1899) t vii visi trimargiai. kurių yra irgi turime panašios rųšies Amerikos laikraščiai nuolatai 51 Cleelum, Wash, Darbai čia užmušė ją. Likosi jis suareštud turtingų angliškų šeimynų
tik 22,8 margo, neskaitant įgy 8.559 ūkės, arba, imant |x> 5 žino- 'draugijas, tat jos pirmutinės pri garsina, buk algos Amerikos sam minkštų anglių kasyklose eina ge tas. Sudėjo sūdė 50000. markių vingu budu išviliojo ne
tos nuo dvarų žemės; visoj gi rėš ant šeimynos, gausime 42- valytų pradėti susiartinimo darbą. dytų kareivių yra didesnės negu rai,dirba kiekvieną dieną.Už toną kaucijos, bet teismas kaucijos nigų.
Lenkijoje (togub.) ant vidutinės 795 galvas.
Žinoma, visos draugijos turėtų kokio nors kito krašto, ištikro vie anglių moka po 85c. G^ras an nepriėmė. Todėl Amerikos mili-l
valstiečio ūkės išpuolė 1870 m
Tarp tų. kurie turi nuo 3 iki 15 susižinoti su tokioms pat Prūsų nok ne teip yra, net Kanados ir gliakasys gali uždirbti ant dienos ionieriui atseis sėdėti Vokietijos) |j 14 d. rugpjūčio, ilhelmsho.
iki bylai. Nemalonus
\<
15 margų, dabar gi apie
*”*
---- ‘“nus ihe,
he. Vokietijoj,
susivažiiKH Auglį.
margų, irgi turi būti daug tokių, ^draugijomis — tat butų vienas jau Kubos kareiviai gauna didesnes 3—6 dol. Dirba 8 val.» Iš kitur *kalėjime
1
margo. Dar reikia neužmiršti, kurie iš savo žemės negali išmi- £.vvas ,r stiprus r
jos karalius su V okietijos cieco1 su išskaldy- algas negu amerikoniškiejie: Ka pribuvusiam nesunku darbas gau tai atsitikimas, bet nieko nekad ir dvarai kai kuriose vietose sti; bet kiek tikrai tokių, negali-^s tautos dalimi
l .. jriumi.
Lapkričio gi mėnesyj
Antra vėl — nados sergeantai gauna kasdieną ti. Anglys 4’> pėdos augščio.. kenks, jeigu tas jį pamokys
prisipirkę yra valstiečių žemės, ma apskaityti. Kaip patįs
atsargiau automibiliu važinėti.
kietijos ciecorius atsilankys Lotprūsams būtinai reikalingas demo- po $1.25, Amerikos gi tik 18 dol.
tiktai tankiausia toji žemė apra stiečiai man ne kartą yra pasako- kratiskais. progresyv iškaiš princi- mėnesyj.
done ( Anglijoj).
šyta ant kokio nors valstiečio, ję, šeimynos išmitimui reikalinga Pa*s laikraštis, kuris turėtų atlik
|| Prancūzijoj, nors mirties bau-Į
nes valstiečių žemę gali pirkti to—15 margų. Skaitysime*, kaili1’ tarP JM tautiško susipratimo NELEIDŽIA GATVĖSE RAU
Milė galutinai nepanaikinta, bet j |j 25 d. liepos Maskvoj likosi
tiktai valstietis. Taigi, kiek dva tų. kurie turi mažiaus 10 margų, 'darbą. Šiądieniniai prūsų laikra
DONU VĖLIAVŲ.
jos jau nuo tūlo laiko nepritaiko, pakarta revoliucijonierė Fromkirai yra prisipirkę nuo valstiečių bus tik trečioji dalis šios nešies ščiai tai netikę laikraštėliai įvairių
Hancock. Mieli. Socijalistai čia
Išvaikytoji Maskolijos dū Tas vienok net kaltiems ne patin- na. Net urėdninkai kalbino j»
žemės? sunku skaitlinėms paro valstiečių. Tada apturėsime apie Mauderodžių dėl v patiško • pelno parengė ant gatvių parodą. l»et ina panaikino rando įvestus
ką ka. Pereituose metuose mieste kreiptiesi prie caro, melsti susidyti. ‘‘Lietuvos Ūkininko” No. 5.000 mažažemių ūkių šioje eilio leidžiami. Trumpai mezgiau gal policija juos išvaikė, kadangi mat
lauko teismus, bet dabar val- Lille likosi teismo myriop pa- mylėjimo, bet ji atsisakė tai da.
20 skaitome, kad Plokščių Stru- ję. arba -25.000 galvų. Sumetus von, subėgusias mintis ir toli gra yra čia išduotas padavadyjimas dzia įvedė vėl kariškus teismus smerktas koksai Mestdagte, betl
myla ir Gelgaudiškio Komaras su anais, rastųsi apie 70 tūkstan žu ne viską išdėsčiau, kas prūsams uždraudžiantis pasirodyti gatvė labai panašius
panaikintiem- tą bausmę apkeitė jam kalėjimu.
yra įgiję svetimais vardais jau čių valstiečių galvų, kurie žemės butų pinnių - pirmiausia reikalin se su raudonoms vėliavoms. Vai sičius Nau juose kariškuose teis- Tas nepatiko: jis rėkė ir protesta !; Morokko viešpatystėj, saltapusėtinai aplinkinių valstiečių že turi permažai. arba netoli 14 tuk ga- Paduodu tą. kas šiuo laiku kant minias, užgimė muštynės, miiose terp
apskundimo ir bylos vo prieš apkeitimą bausmės, jis no kariumenė užpuolė ant kaimo
mių.
bet
sunkiai
<*užei>tų
nėra.
Suaro
man
galvon
atėjo,
palikdamas
stančių šeimynų. Reikia dar at
dalcišta tik 72 valandos; supran- reikalavo, kad jam galvą nukir- davusios prieglaudą maurų vadoO jei pridėti, kad kiti valstiečiai siminti. kad bežemių, kurie visai apie kitus prūsų reikalus tarti štavo 13 dalyvavusių parodoj, o tania, jog
viii Raisuli Kams tautiškos gimi
teip trumpame laike stų
yra apturėję dvarų žemės ne pir neturi žemės, valstiečių Suvalkų platesnei publikai ir neatidėlioti tame vieną moterį.
nės. kaimą išdegino ir išskerdė
apskųstasis negali reikalingus
kimu. bet paimdami už servitu gubernijoj bus’' taiposgi apie 70 to dalyko gausių prižadų maišau,
| Berlyne apsireiškė koksai, daug jos gyventojų.
liudininkus surinkti. Karės lau
tus. tai, viską sumetus, reikia pri tūkstančių galvų.
bet nelaukiant, imtis‘dati><■
STOKA LYTAUS.
turbūt
beprotis, mažų mergaičių
buvo dvi
pažinti, jogei Suvalkiečiai valstie
Eastport,
N.
Y.
Farmeriai
Saga.
<larinėtojas.
V ieną sanvaitę trį^ i Prancūzijoj. Paryžiuj, likosi
Tokiu budu valstiečių, kurie
rėš lauko
čiai per 30 metų visai ne daug
Long
1-dand
nusiminę,
kadangi
mažos
mergaitės
likosi jo išdarir puareštuotas buvęs urėdriinkas Aturi žemės permažai. arba visai
teisinai1
buvo
tik
pastaty*
pasišaviųo nuo dvarų žemės.
per
ištisą
mėnesį
nebuvo
lytaus.
nėtos,
viena
pasimirė,
dvi gi j pa- merikos ambasadoriaus Huntingjosios neturi. Suvalkų gubernijoj
po- karės lauko triIš pribuvusių 4112 valstiečiams
Bažnyčiose
užpirko
jie
dievmaldypilvę
likosi
mirtinai
sužeistos.
Su- ton. Jis apkaltintas pašovime
gėm* kraštuos. naujiejie gi
rastųsi i 130—140 tūkstančių gal
RYGOS KAPAI.
ūkių 808 pasidarė iš įgytos nuo
stas
ismehlimui
lytaus.
piaustytos
mergaites
turėjo
3.
4 dviejų seserų, brolio ir tai prie
vų ant (00.000 visos gubernijos
užima daug didesnius plotus, jie
Pereitą žiemą čia |>adėjo galvą
dvarų žemės — I--95- margų.
ir
5
metus.
Policija
pagarsino
lovos mirštanči<» tėvo.
gyventojų.
apima visą Maskoliją. Skaitlius
ne viena> laisvės karžygis. beka
Kitos gi pribuvusios per 30 me*GAISRAI.
5000
markių
dovaną
tam,
kurs
patų ūkės paeina iš pasidalinimų Baigdamas apie valstiečių že riaudamas už geresnę ateitį. Vie Cponcy Išlainį, N. V. Pereitos naujų teismų pasmerktų didinas <1^- bvj>r<»ti -ugauti.
i
Rug-ėjo mėnesv i. kaip garsika dieną Kijeve 22 d. Iim>os
mę. turiu pridėti.kad Suvalkų gu nas palaidotas ant katalikišku ka
seniaus buvusių ūkių.
nedėlios
dieną
pasilinksminimo
įZ
na
Londono
laikraščiai, Anglijos
rų batalljoPasirodo vienok, kad ne visų bernijos valstiečiai beveik neturi pinių. bet pakraštyj, atskirame taisoše siautė gaišra-, kuris išnai ‘‘ii*andč penki||
Maskoliškas
laikraštis
“
Novosostapilėj
atsibus
susivažiavimas
rūšių ūkės pasidaugino. Per tą girios, jiems visoj gubernijoj pri kampe, kur pakaba nekrikštytus kino net 7 blokus ir kelis hotelius. no kareivius, 23 d. sušaudė vėl je \ remia” užtikrina, jog maiš- maskoliškųjų nihilistų, kuriame
30 metų tos valstiečių ūkės, ku klauso vos tik apie 18 tūkstančių vaikus, skendimus, pasikorėlius ir Nuostolius gaisro padarytus skai vieną. Ma-kvoj pakorė 3, \ ar- tus pietiniuose Chinuose palaiko dalyvius 1500 delegatų.
šavoj vieną, Jakaterinoslaviuje 3
rios turėjo mažiaus per 3 mar margų girios. Už tai tolydžiui kitus neapkenčiamus katalikų. Čia to ant milijono doliarių.
—
darbininkus.
Rygoj kariškas iajMmiečiai. kurie stengiasi nuo
duodasi
girdėt
musų
valstiečius
pakastas ir užbertas smiltimis il
gus. pasimažino; pasidaugino tik
sosto
prašalinti
ciecoriu
ir
į
savo!
,
V
il>orge
Finlandijoj,
prasidėjo
tai tokių ūkių skaičius, kurios tu besiskundžiant ant dabartinės gi- sisi ir musų karžygis. Pavasaryj Memphiti. Ten. Sudegė čia jtat- teismas nusprendė pakarti vieną rankas paimti visą Chinų politi- byla 11 vyrų apkaltintų parengivyriškį tik už tai, Rad jis drabuUžtai sumišimo atlankiau tą kapą. Ant jo gulėjo
ri nuo 3 iki 13 margų ir daugiaus
žiu
krautuvėj nenorėjo užmokėti
*r i1- reorganizavimą. Japo-:ine mieste Terijoki bombų dirbimo
metams
užėjus,
valstiečiai
pulte
(>liv er l iimir Grocery Co.’
eglių šakos ir sudžiovę vainikė
per 15 margų.
niečiai žada Chinus apginti nuo (mokyklos. Perdėtiniu mokyklos
už
drabužius;
kitą
jauną
vyriškį
puoilėsi
girias
“
vogti
”
,
ypač
maliai su parašais ant kaspinų. Ant
Nuo 1864 iki 1901 metų tų ma
buvo Neuman. sūnus liuteroniško
pakorė už tai, kad jis.pavogė 10 amerikonu ir nuo europiečiu.
joratmes. Pertai ,ta|M> išnaikinta vieno Buvo paraša- latviškoj kai to ant (mxxtoo dol.
žųjų ūkių pranyko 4.557. susima
pastoriaus iš Katino.
rubl. I aigi pasirodo, kad nau
daug bereikalinga^ girios ir pada
žino, būtent, jų skaičius |>o 341 _■
Peterburge, darydama kratą
jiejie kariškiejie teisinai dar
VĖTRA.
ant kiekvieno 100, t. y. pražuvo ryta skriauda net musų vaikam^. tojau”.
vienuose
namuose, policija užti ;■ Italijoj, mieste Palermo likosi
žiauresni negu buvo seniejie.
daugiaus kaip trečioji dalis. Apie dvarų ir valdžios žemę, ■. Gegužės mėnesyj kapas tapo Urbana. Ohio. 26 d. liepos
ko
plianus
Balti-kojo geležinkelio suareštuotas Kijevo viešpatystės
Ūkių nuo 3 iki 15 margų pribuvo apie tai. ar ištektų musų guberni apkaišytas rožėmis, ant viršaus -iautė čia sūkurys, kuris'išgriovė
stacijos
ir
plianus caro garlaivio banko dalies kasierius Rucziskvj.
joj dar žemės tiems, kuriems jos
,ĮĮ V engrijoj yra turintis 3500
per tą patį laiką 4.227, arba po
įdėtos tamsiai raudonai žydinčios įtaisas “Unite«l States Paper Box
“
Alexandra
”
. \ įsus tų namų gy- ;Jis pašlavė 200000 rublių banko
gyventojų kaimas Kiriuna. Iš
41.7 ant šimto; q ūkių turinčių nepritenka. pakalbėsiu kita kartą. žolės, kerčiose įsmeigtos eglių š> Co.“ Sūkurys užgriebė ir Clifventojus
suareštavo
ir nugabeno pinigų.
paleng\a jo vyriškiejie gyvento|
daugiaus per 15 margų pasidaub
kos.o ant jų aprišti kaspinai su už ford teatrą. Nuostolius jo pada
Petro
ir
Povilo
tvirtynėn.
Poli
jai pradėjo nešdintis j A menką
Liet. Ūkininko” priedo).
gino 4472. arba po 16.7 ant kiek-*
rašu latviškoj kalboj: “sveikiname rytus skaito ant 60000 dol.
cija
mena,
kad
ji
susekė
naują
su |Į Dar vis galutinai nenutarta,
ir j porą metų jie visi iišsinešdivieno šimto.
,
bendrą pirmą gegužio dieną’’. Ka
kur šįmet caras susitiks su Vokie
kalbį
ant
caro
gyvasties.
no į “doliarių žemę", liko
I
tik
po gale sudėtas parašas/‘Antanas NELAIMES ANT GELEŽIN
Tokiu budu išeina, kad trimartijos ciecoriu. Manoma, kad jis
vienas viršaitis. Ant galo ir
PRUSAI IR LIETUVA.
KELIU.
Norkevičia”. Per sekmines kapą
giai. negalėdami iš tokio menko
jam vienam nusibodo valdyti || 23 d. liepos, kareivių stovyk su caru susitiks aut jūrių Dancigo
III.
apdėjom žydinčios žolėms, o kam l'.au Claire, Mich. Netoli nuo
gabalo žemės išsimaitinti, Suval
lose Krasnoje Selo, peržiūrint ca (Gedanijos) aplinkinėse, 18 ir 19
Praėjusiame straipsnyje svar puose įsmeigtos lazdutės su rau čia susidaužė Big l’our geležinke kaimą ir likusias moterį
kijoje sparčiai nyksta; jie turi
rui
stovyklas, gvardijos Semeno- d. piutės.
iškeliavo į portą Fiumc. o iš čia
perleisti savo žemę didesniems biausiu klausimu, kurio išrišimą donoms vėliavoms iš šilkinių kas lio trūkis. Prie to 3 ypatos -tapo
vo
regimentas
atsisakė parodoj
nusekė paskui kitus kaimo vyrus
(kalbu apie, savo nuomonę tame pinų. Galvų gale ant lazdutės užmuštos.
žemės - valdytojams.
į Mieste Mannheim, Vokieti
dalyvauti
ir
dėlto
parodos nebuvo.
į palaimintą Ameriką. Moterims
dalyke) atidėjau kitam numeriui, buvo kaspinas su latvišku parašu:
Už tai tie, kurie turi žemės
joj,
25 d. liepos prasidėjo byla 29
Kareiviai
reikalavo
prašalinimo
jų
todėl atsėjo iš savo tarpo išrink
yra: kokiu budu, kokiais keliais “Ilsėkis ramiai godojamas drau
EXPLIOZIJA. i
tarp 3 ir 15 margų, rodosi, tarp
anarchistų,
apkaltintų už atlaikyperdėtinio.
jenerolo
Reimano.
Ka

eiti prūsams - lietuviams pageb ge”. Apie kapą susirinko daug Nevv York. Namuose pn. 222 ti viršininkus, ką jos ir padarė,
mą
ant
lauko
policijos nedaleisto
sta. nes jų per 30 metų pasidau bon ?
reivių
šėtrose
padarė
kratą
ir
už

bet Vengrijos tiesos nedaleidžia
sžmonių, veik visi darbininkai, visi Christie str. atsitiko naktyj
susirinkimo.
gino beveik ant 42 nuošimčių.
tiko
daug
revoliucijonierių
raštų.
pliozija, kuri sugriovė namus, moterims užimti urėdų, todėl
Bet šalę to, nurodysiu dar ke kalbėjosi lietuviškai.
Kaip pasiskirščius žemė tarpe
gruvėsiai užbėrė 20 šeimynų. Pa valdžia panaikino rinkimus ir
tų paminėtų rūšių valstiečių letą prūsų - lietuvių ypatybių,
Gubernatoriai antrą kartą || Mieste Victoria. Britiškoj Co
skui užgimė gaisras. Iš po griu kaimas neturi viršininkų.
kiekviename paviete, parodo šitas kuriomis' jie skirias nuo mus.
uždėjo bausmes po 1000 rub. ant lumbijoj, siautė 24 d. liepos dide
vėsių ištraukė 14 negyvėlių, bet
surašąs. 1891; m. valstiečių ūkių Pirma, jų yra augšta. priimta, vo
daugelio Maskvos. Kijevo.'Kaza- lis gaisras, kuris išnaikino ketu
Į| Maskoliškoji policija vėl gi
tokių yra dar daugiau.
kiečių kultūra. Savo, tautiškos,
buvo: *
niaus ir Penzos laikraščių: dai ris namų blokus. Nuostolius gai
riasi, jog ji susekė Peterburge
kultūros prusai - lietuviai nesu
giausiai nubaustų yra pirmeivi sro padarytus skaito ant 300000
Paviete Augustavo, išviso val
naują sukalbį ant caro gyvasties.
tvėrė ir, rodos, jeigu tik nekly
škųjų pakraipų laikraščių.
dol.
stiečių ūkių buvo 6724. mažes
Vadovais sukalbio, kaip sako, btfstu, jos sutvėrimu ligšiol nela
nių 3 margų 510,% 7.6, nuo 3 iki
APVIRTO LAIVELIS.
vo moterys, terp tų buvo Feodobai rūpinos. Tokio jų pasielgi
15 m.2494. % 37,1, didesnių per
| Argentinoj, mieste Buenos (j Serbijoj, netoli Palanka, suToronto,
Canada. 26 d. liepos,
zeva, moteris vieno iš geresnių
mo pasekmėmis buvo visiškas
J5 m- 372°- % 55-3» vidutinė ūkė žlugimas tautiškų liekanų ir ma netoli Sunnyside, apvirto gazoAyres streikuoja porto darbinin kalbininkai pagimdė susimusimą
51 Collinsville, Pa Darbai prie advokatų, teipgi Petrovą, jai
20.8.
Serbijos karaliaus trūkio su tavoža atspirtis prieš srauną srovę lininis laivelis, kuriame buvo 10 kokso pečių eina gerai: pereitą pasisekė į užsienį prasišalinti. Prie kai. Jie užsilaiko neramiai, atsi
riniu, bet karalius išliko neužgau
Paviete .Suvalkų, išviso vals
plaukiančią ir rūpestingai val žmonių, iš kurių tik vieną išgelbė sanvaitę šitose aplinkinėse degė sukalbio prigulėjo laivynės oficie- tinka tankiai susirėmimai su po
tiečių ūkių buvo 8854, mažesnių
licija. Susirėmime 25 d. liepos tas.
džios palaikomą kultūrą. Tauta, jo, 9 8* ypatos prigėrė.
22347 pečiai, o aplinkinėse MaSon- ras Boris Nikitenko, krasos urėd- 9 darbininkai likosi užmušti, o
^,, 3 margų 1103. % 12.5. nuo 3 iki
ninkas Navunov, gimnazijos mo
ar bent jos dalis, kuri nustoja ser
town 10098 pečiai.
|| Teismas mieste Mannheime
15 m. 2404. % 2/,i, didesnių per
kytojas Enime ir advokatai: Bru- daug tapo sunkiai sužeistų.
liovės, tautiškos palaikos, kuri MAIŠTAI DĖL MĖSOS BRAN
paliuosavo
visus policijos apskųs
*5 nl- 5347> % 60,4. vidutinė ūkė tautiškų liekanų dulkėse nieko
GUMO.
5| Niles, OhiooLDirbtuvės Ame sov, Chiabrov ir Zanarskyj. Už
20,2.
tus
29
anarchistus
už atlaiky«H
Žydiškoj rican Shetf-and FTin Tlate bus iš mušti carą apsiėmė koksai Klos- || 23 d. liepos Berlyne atliko
pagarbos ir palaikymo verto ne Philadelphia, . Pa.
Paviete Seinų, išviso valstie
uždrausto
susirinkimo.
pakėlė čia perkeltos į Martins Ferry.
sovskyj, kuris, drabužiuose caro pasekmingus mėginimus su nau
mato — tokia tautos dalis greitai miešto daly j moterys
čių ūkių buvo 8909, mažesnių 3
sargybos, turėjo prisigriebti į caro jai padirbtu karišku orlaiviu.
išsitautinti leisis. Taip buvo ir smarkią demonstraciją dėl bran
margų 893. % u, nuo 3 iki 15 m.
{Į Prancūzijos randas tiiom
su prūsais. Nors, hian rodos, kad gumo žydų reikalaujamos košeri- 5| ChicagOi III. Tarnaujanti ant rūmą. Prie sukalbio prisidėjo ir Mėginimai buvo pasekmingi, ortaq>u
palengvino
įgabentmą
273^b % 3°>7, didesnių per T5 to apie visus Prusus pasakyti be nės mėsos. Moterių pulkas įsi
Aurora, Elgin &Chicago elektriF caro šeimynai pieną parūpinanti laivys lengvai lakstė ir sukinėjosi Prancuzijon mėsos iš Amerikos.
margų 5190, % 58.3. vidutinė ūkė
į visus kraštus.
galima. Greičiau tas prilyginti veržė j tokios mėsos pardavyklas, ško geležinkcliomreikalauja ant mergina.
234.
galima prie pakraščių ankštai ir išvaikė pirkėjus, išdaužė langus 20% didesnių algų; jeigu kompa
Paviete Kalvarijos, 6785, įna
dažnai kasdieniniame gyvenime ir daugelyj vietų kerosimi aplai nija to neišpildyj),. jie žada strei |Į Iš surinktų Vokietijos ar || Tiflise, ant Kaukazo, likosi || Mieste Bilbao, Išpanijoj, su
žesnių 3 margų 1456, % 21,5, mio
su vokiečiais susiduriančių. To stė mėsą. Suareštavo su viršum kuoti.
chyvo urėdninko, Gaillery’o Ber vieno kareivio nušautas perdėti- ėmė vieną amerikoną, p*s kuH
9. y
3 iki 15 m. 1541, %22,7, didesnių
rado ant 50000 dol. netikrų ame
kiu budu ta ištautėjimo liga pal 50 demonstrančių.
Sustreikayo .či^ teipgi darbinin lyne, žinių matyt, kad džiugiau nis 201 kariumenės regimento.
per 15 m. 3788, % 55.8, vidutinė
rikoniškų pinigų.
pročių perėmimo keliu nuolatos
kai Theo. A. Kocho dirbtuvių, ant siai ant geležinkelių nelaimių pulkininkas Dabrovolskyj. Už
ūkė 21,8.
slinko gilyn, kol nesusitiko su ŽMONĖS BĖGA IN MIESTUS. kertės Erie ir VVells str.
būva Amerikoj: ant 1000 gele mušėjas buvo vienas iš sušibuntaPaviete Marijampolės išviso tautiškai susipratusia siena, kuri
Jau seniai Amerikos laikraščiai
žinkelio urėdninkų kas metas vojusių jurininkų laivo “Tri Sviavalstiečių ūkių buvo 10266, maže tolyn žengti neleido. Bet tas ne
rugoja, kad daugelis farmerių ap 51 Butte, Mont. čianykščiai tampa sužeistų:
Suvienytose titeli”.
snių 3 margų 1889, % 18,4, nuo 3 gali būti jokia kliūtim musų tau
leidžia savo farmas ir bėga į organizuoti plumberiai sustreika.- Valstijose Siaurinės Amerikos
1
iki 15 m. 2686, % didesnių per 15 tiškam susiartinimui. Antrą ver
miestus, apleidžia savo žemę. Di vo. Jie reikalauja 8 dol. už die- 43,5, Šveicarijoj 25,3. Anglijoj
||
Maskvos
apskrityj
užgimė
m. 5691, % 554, vidutinė ūkė tus — jų tikėjimas skiriasi nuo
deli Naujos Anglijos plotai visai nos darbą; dabar jie gauna 7 dol. 11,8, Belgijoj II, Vokietijoj 24. streikai darbininkų medvilnės Iš BENTLEYVILLE A LLLS
19,6.
musų tikėjimo. Iš vienos pusės farmerių apleisti. Nevv Yorko
WORTH, PA.
Ant 10000 urėdninkų būva už dirbtuvių. Vien Maskvoj ir Vla
Paviete Naumiesčio, išviso val- ta priežastis gali jokios vertės
stete yra 12000 apleistų farmų, už
muštų : Suvienytose Valstijose dimiro gubernijose streikuoja jau Lietuvių šitoj aplinkėj
stiečių ūkių buvo 6215, mažesnių neturėti, iš kitos vėl pusės gali la
imančių plotą 12000000 akrų, taigi U Duluth, Minn. Darbininkai 26,1. Anglijoj 12,3, Šveicarijoj 40000 darbininkų.
tokas būrelis — apie 70
iki 15 m. 2686, didesnių per 13 bai didelia kliūtim pavirsti. Pri
didesnį negu visa Suvalkų guber čianykščių aplinkinių rudos kasy 8,2, Maskolijoj 7,8, Angliškose
ir 100 su viršum pavienių955»
didesnių per 15 m. gulės viskas nuo to, koks bus su nija. Laikosi farmos arti didelių
klų
apreiškė,
jog
jie
sugrįž
prie
Indijose
6,7,
Belgijoj
4,1.
Maįgumas
turi savo bakūžes,-*
4537> % 73, vidutinė ūkė 34,2.
pratimas vienų ir kitų apie tikė miestų, bet toliau žemės kainos darbo, jeigu gaus už dienos darbą žiausiai ant geležinkelių nelai ti Daugelis filipiniečių nesinau
ri
mažas
krautuvėles, 4
doja iš jiems pripažintų balsavi
w Paviete Vilkaviškio, išviso .val jimą : ar kaipo apie visiškai indiviŽymiai nupuolė. Žemdirbystės $2.50, o už nakties po $2.75 prie mių būva Prancūzijoj. '
mo tiesų, nebalsuoja nė pagarsi* važioj imu alaus, 2 dirba a
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Bagočius kalbėjo apie soči- Paskiriame
1
juos kovotojams L. S. vienas po kitam šūvis supo orą, <džiaugsmą.... linksmybę. Pabu mokslą. Besirūpindami vaikais,
šliupas sako, kad Soc.-demokr.
jalizmą. apie dabartinį draugijos 1D. Partijos.
o jis platino gand.^ atėjusios su- dęs
<
ir pakėlęs galvutę, išgirdo Da sulauksime geresnės ateities, turi kalti, kad jie nesuvaldo “cicilisurėdymą ir darbininkų padėji
t
,W. J. O. kaktuviiį dietios.
ntukas kokį ten sunkų, kartų ver sime lengvesnę kovą už būvį.
kų”, Ne teip lengva juos suval
mą. Ragino darbininkus rištidDamukas, geltonais, pasišiau- ksmą,
I
labiau panašų į dejavimą iš Amerikos lietuviai esame lai dyti, kadangi tą suvaldymą stab
si. organizuoties, kovoti už ge
šusiais kaip, linų kuodelis, plau vyto j laukus vėjo.
mingesni, nes čia mokykla leng do kazokai ir kitoki valdžios apresnę ateitį. Antonov kalbėjo 21 d. liepos atsibuvo kvartalinis kais, purvinu veideliu, kuriame
viau prieinama,neguLietuvoje, se ginėjai. Palengvina dar tamsų
apie revoliuciją Maskolijoj, jos ’mitingas S. L, Am. 148 kuopos blizgėjo dvi maži mėlini akuti,
noje musų tėvynėj, kur skurstan darbą ir tas, kad panaikinus se
bėgį nuo jos apsireiškimo iki da Montrealyj; buvo prakalbos ir de- kaip du perlai rasos, užkritę
ti žmones dėl vargo negali išsila nuosius teismus, žmonėms buvo
DYKLAIKIS.
bartinių laiku. Kalbino šelpti 1kliamacijos.
ant tik ką pražydusios rožės, iš Mokyklų dyklaikis—yra vidur vinti, o jei per didelį vargą priei paaiškinta, kad jie pasiganėdintų
revoliuciją, kiek kas išgali.
M. Masnickis kalbėjo apie re sižiojęs ir be idaž ur ant kiekvie
Kaip terp
vasaris: tame laike moksląeiviai na pusiaukelės, tai žūsta nuo var- trečiųjų ’ teismu.
įl d. Kept* susirinko pas Jurgį Žmonių vienok susirinko ma voliuciją ir jos pajiegas; J. Sulis, no žingsnio klupdamas, bėgiojo
go
ir
visuomenei
mažai
naudos
tamsybės nėra vienybės, teip ir
surenka savo knygas į krūvą ir
Kalinaucką ir sutvėrė Tautišką žai. Daugelis mat bijosi socija- apie darbininkų padėjimą ir mei paskui būrį vaikų, turinčių een-' padeda į šalį. Juodylas, įsigėręs gali suteikti.
čia
žmonių negalėjo sutvarkyti
pagalbinę draugy>t< vardu D. L. listų prakalbų, kalba, buk jie vel lę. M. Masnickis dekliamavo ei tus, arba jau nupirktus patronus. į stalus, būva apleistas.
Matydami baisiausią skurdą trečiųjų teismas. Žmonės šau
r Keistučio Pagelbinis Kliuban. nią šokina. Atsilankę vienok ne les: “Darbininkai ir bagočiai” ir Damukas nė vieno, nė kito netu
Moksląeiviai apleidžia mokyklą musų jaunuomenės, Amerikos lie kėsi socijalistų pataisyti, praša
Sąnarių iš karto prniia>< 23. Bn- sigailėjo. visi sveiki išėjo. ‘ Para “'Ievyne Lietuva”.
rėjo.
Ilgai prašė motinos nors ir grįžta namon. Kaimų vaikučiai tuviai įkūrė, šelpimui moksląeivių. linti blogą. Išlikę nuo kalėjimo
i»*tėją keli vėliau, bet ^dsirinki- ginus dėti aukas, sudėjo: $5.25 Saulis paragino klausytojus pa cento, bet ji teip šaltai atsakė, turi liuosą laiką šildytiesi saulės draugiją “Aušrą“.
Išpradžių. menkai išsilavinę partijos nariai •
buvo užbaigtas, tai tuos pali išleidimui lietuviškų raštų “Ko aukauti revoliucijai, klausytojai kad jau ir paskutini viltis gavi spinduliais, kvėpuoti tyru oru, kaip kūdikis gavęs dūdelę, visuo norėjo žmonėms padėti, bet žmo
jo kitam susirinkimui, kuris atsi- vos" fondui ir $1.30 sušelpimui tam pritarė; suaukauta iš viso mo cento ir šaudymo drauge su miestų vienok vaikai pripil<k> menė šelpė “Aušros” Dr-stę, ir ji nių toks teismas negalėjo užga- .
loiądieną rugpiučio. Nutarėme revoliucijos (ar čia ne klaida? $9.60, kuriuos sekančiai paskirsto kitais visai žuvo. Jeigu jis turė tik nešvarias, dulkėtas, saulės pataikė sušelpti apie 10 pavargu nėdinti, nes sprendimai buvo
pairnpyti svetainę. įsitaisyti kny- Gal išpuola atbulai? Revoliuci me : prieglaudos namui $2.00, kan tų tų centų ir paskui jį ^bėgiotų įkaitytas gatves.
sių moksląeivių, bet kaip dūdelė blogai atliekami, sprendėjai bu
pną. Galima bus išsirašyt lie- jos šelpimas juk daug svarbesnis kiniams $2.00; moksląciviams $1.; buris vaikučių, kaip dabar l>ėgio- Kokiose išlygose musų vaike vaikams nusibosta, taip ir musų vo neįpratę. Daugelis žmonių,
■Bos laikraščius. \ yriausybė negu “Kovos“ fondas: "Kovos” revoliucijonieriams L. S. D. P. ja (taškui sūnus savininko dide liai nebūtų laike dyklaikio, jie vis draugijai pritruko noro ir energL nežinodami kur kreiptiesi, klau
lio namo, kuriame gyveno Da- gi yra musų ateitis, nes progres- jos vesti toliau tą šventą darbą. sėsi visokių kvailių patarimo,
|4po išrinkta iš šių ypatų : pirm- tondas yra tai vietinis Amerikos $4 .(jo.
«čdiiu — Mat. Gramas; jo pagel- lietuvių reikalas, revoliucija gi Surinktus pinigus siunčiame muko motina, ir į jį žiūrėtų de- sas žengia tik per mokslą, moks O Lietuva! Argi tau žadėta yra kurie, nors buvo iš partijos na
sėtkas akių laukiančių, kada jis las yra tai didžiausias kraitis,kokį tamsybėj skursti? Argi nėra tarp rių, bet tokių, kurie buvo tikrais
bininku — Ant. \ t i*eris; stkr. 1 yra tai reikalas ir ateitis 140 mi “Lietuvos” redakcijom
J. Skfynska.
panorės mesti ir mes patroną. tėvai gali suteikti savo vaikeliams, tavo sūnų ir dukrelių nė vieno, juodašimčiais, todėl viską dirbo
__ Kaz. Brazaitis, 2 — Mike I.en- lijonų Maskolijos gyventojų, ta
Dabar Dantukas turi to visko iš jis saugoja draugiją nuo vergijos kuris savo karštu žodžiu atgaivin atžagariai, blogai, partijos vardu.
ICkts; iždininku - Jonas Kri- me ir laisvė 4 jnilijonų lietuvių.
sižadėti, yra atskirtu ir nemato ir prietarų.
ščiunas; aptekimai iždo: \ . Degu Rd.). Teip maža auka rodą jau.
tų suakmenėjusius jausmus bro Kaslink socijal - demokratų ne
AR ŽMONES LIETUVOJ
mu. Tik svetima ranka mestas
tis ir J. Venckus. Tikimėsi, jog.- kad čia žmonės menkai prijaučia
Pas mus gal tik pirma genera lių ir seselių, kuris paragintų taktiškumo, ką jiems užmeta Dr.
GAUNA LAIKRA&CIUS?
patronas, kuris kaštavo iš viso cija rūpinasi plačiai visuotinu paaukauti ant aukuro apšvietus šliupas, tai, kiek patyriau, kitaip
laikui bėgant, sutversime ir kuo kovojantiems uz laisvę l.ietu2i)
num.
“
Lietuvos
”
p.
P.G-skis
tik vienas.... vienas centas, jį žmonių apšvietimu, išdalies su nors mažą nuošimtį?
pą S. L. A. 1 ada jau galėsime pa■ vos ; jie daug daugiau kasdieną
Argi elgtiesi tame laike ne butų galė
apsvarstė
mano
užmanymą,
tilpu

linksmino. Sopėjo širdis Danui prato, kad tik mokslas žmoniją męs visada busime savo vaike ję nė kitoki revohncijonieriai,
aukauja saliuninkams.
sigirti.
si 14 ir 28 num. “Lietuvos”, ku ko.... Paslankiojęs iš kertės į
'Mot. Gramas.
gali išgelbėti; per ilgus amžius liams patėviais ir močekoms! Ne. nes teip buvo nutarta V ilniaus
Musų vėlių ganytojas kaip kai
riuose aš kalbinau ]>erskaitytą li kertę, vėl priėjo prie motinos.
viešpataujančioji luomą vergė ne? Tas negal būti. Jei jus varg seime, kuriame dalyvavo daug
da peikia socijahstus, kaip kada teratūrą. t. y. laikraščius ir kny
—
Mamyte....
matušele,
duok
...
Iš WESTVILLES, ILL.
stat, mano broliai ir seselės, mo daugiau kitokių partijų žmonių
gi liepia už juos melstis.
gutes, siųsti į Lietuvą giminėms. duok nors tik vieną centą.... liaudį. Viešpataujančioji luomą kyklose, jieškodami apšvietus, to
Lietuvių čia yra diktas būrelis,
negu socijal - demokratų. Katiesė kelius pasivažinėjimui, augi
14 <1. liepos mirė nurys Šv. Jo
bet sumanesnių terp jų ne dail no Dr-stės ligonbutyj, tai niekas P. G. pęašė paaiškyt, ar siųstą li Tik vieną....
no sodnus, budavpjo ruinus vien pergalėtojo prietarų ir nežinios, Į daugi seime socijal .- demokratų
Bet nemielaširdinga, negera, tik sau, išdavinėjo teisas . tik tai aš su jumis noriu vargti ir šią buvo tik trečia dalis, tai jeigu ki
iausia. mažai yra suprantančių nepriėmė vidun; ant galo vienas teratūrą adresantai gauna? Man
dyvai.
kad
p.
G.
skaitė
14
num.
šiurkšti
motina, stulavusi jam sau tinkančias ir naudingas,
tautiškus ir darbininkiškus reika- lietuvis sutiko priimti. Atvežus
dien sudedu našlės grąšį “Auš tokių partijų žmonės ne butų
“
IJetuvos".
o
neinate,
jog
tenai
gerokai
į
pečius, atstūmė ir jau rė tikėjimo pamatus pagal
ros” draugijai. Kas padarys dau sutikę, nebūt galima nė prograC Tikimės vienok, kad su laiku kūną iš ligonbučio, atvežę neži
ir pas mus bus geriau, nes jau at nojo kur dėti. Ant galo atbėgo pasakyta: “kaip jaučia kaimynai, gal dešimtą kartą pradėjo tą pa norą ir dalino žmoniją į luomas ir giau ?
mo padaryti darbo vedimui.
Dr. A. L. Graičunas.
iranda ir moterys iš miegu pabu- Šv. Jono Dr-stės prezidentas, lie kad pas mano giminaitį turi pa tį kalbėti.
savę visur ir visada statė augščiau
Ateities Simus.
reit laikraščiai G Amerikos, susi — Randa už kambarį neužmo
ąįrnns. Yra vienok dar ne ma as pė nešti bažnyčion.
liaudies. Tik vėlesniame laike
skaitlius tokių, kuriems apart baž- 21 d. liepos bažnyčioj kunigas renka ir puolasi it musės ant me kėta, o ga^padorius vis spaudžia viešpatystė pradėjo keistis į vie.4
os ir saliuno nieks daugiau po pamokslui kalbino žmonis rai daus ant raštų; bet perskaitę, ne- .... Ką aš veiksiu, ką aš pradė- Įpatystę “Dideles mokslo įstaigos“,
PRANEŠIMAS.
“KANKINIU KASOS” APY
nerupi, čia yra apie 30 saliutui ir šy tiesi po protestu prieš Prancū nuineta, nešas valsčiaus susirin- siu nelaiminga našlė?.... Ka- ir vaisiai to jau aiškus, nes milijo Lietuvių rašėjų kuopelė sumanė
SKAITA
Hi |>usėtinai laikosi. Gerą biznį zijos valdžią, kuri buk perse kiman ir tenai valstiečiai, prie me Ilaimė?.... kame jaunos (lie ninės liaudies vaikeliai grįžtanti leisti nepriklausomą literatūros, už ketvirtųjų metų pirmąjį trečdMOir čiam kst s \ėlių ganytojas. kioja bažnyčią ir kunigu (. Tur- Amerikos laikraščių viens už ki nos, kame mano gražios svajo- namon ant dyklaikio dalinasi į- mokslo, visuomenės ir politikos
k
dalį.
parapiją t\ irtai be i<>k;.'- būt, vienok.’ Amerikos lietuvių to puolasi, kad tik gautų pasiskai nės ?> — raudodama, kalbėjo 1110- gautu protu su tamsesniais bro- j laikraštį, kurii> eitų kad ir tik kar
(I.07—IV.07).
kontrolės, pat- yra parapijos ko protesto prancūzai nenusigąs. tyt. Tas teip tankiai atsikartoja, tina.
liais, juos apšviečia, tobulina.
pą į mėnesį, butų gi skiriamas muL (Klaidos atitaisymas. Perei
kaip tankiai pareina laikraščiai”. J Dantukas ilgai kentėtų susirie Be mokslo protas negal
Įsų pirmeivei inteligentų (apšvies- L
mitetu. Kas bando pasipriešinti, Reikalai
Prancūzijos
kunigų Taigi aišku, kad raštus gauna ne
tęs,* jausdamas skaudulius smiv sinti ir aiškiai viską suprasti. Di- tesniajai) visuomenei. Su many -1 tųjų metų treciojoj apyskaitoje
tuos baudžia per teismus.
yra įsispraudusi klaida, kurią
mums negali rūpėti, mes juk tuDaugeli- čia gyvenančių lietu rime rupinties savai; o ne pran- tik miestuose. Aš siunčiau ir gių, ka<l tik to viso nebegirdėtų džiausi smegenys apleisti ^liekasi tojų kuopelė žino, kad daugelis ,šiuo atitaisome: būtent Komite
vių ne.
- tom yna. dang-t«>-i euziškujų kunigų reikalais Gai- siučiu į kaimits Dobrovalės vals ir nematytų, kad tik galėtų pasi- įbe veikmės, be naudos draugijai Įcedeio laikraščio nori, tik abejoja. Lto įplaukose gautųjų iš “Lietu
liuosuoti nuo nešiojimo išdžiu !ir jų savininkams.
Įar galima jis greitu laiku turėti.
^Hpnom- plunksnoms: yra čia la. kad musų kunigėliai užsiima čiaus, Suvalkų gub.
Jei p. (j. adresantas negavo vusios. mažutės Katriukės, nuo Aiškiai suprasti galima, ką mo Visus tokius sumanytojai kviečia vos Ūkininko" pinigų suma turi
net toki lietuviai, kurie net ten> svetimais reikalais^ ne mokina
būti ne 940 rub., o 17,30 rub. To
siųstų raštų, tai gal kas nepapra jos nemielaširdingo cypimo.
kykla duoda žmonijai, žvilgterė pareiti nuo tuščių žodžių ir abejo- ,dėl ir likusiųjų Komiteto kasoje
lenki-kai čiau-ka. tikėdami žmonių užsiimti savais.
sto atsitiko, 1 arba pats priėmėjas
Motina ilgai rankose vartė jus j praeitį, jei ne visos žmonijos, jimų prie darbo.
^Įom pasirodysią labai mokytais,
P. Zemkus
laikraščių
kokią
spekuliaciją
da
kiekvieną
daiktą, lyg norėdama at tai tautų ir atskirų ypatų. Pama Sumanytojai praneša, kad yra pinigų suma vietoje 391,71 rub.
■l d. liepos buv <> čia parengtos
ro. gal jam pinigai geriau tiktų sisveikinti su Juonį ant visados.Tie tysime, kad žmonija tik per mok toks žmogus, kuris yra sutikęs bū turi būti, kaip žemiaus musų ir
MĮtalbo-.
Kalbėjo studentas
J IŠ SESSEX, ILL.
ne kaip literatūra. Panašių pri patįs rakandai seniau linksmino slą iš dalies pasiliuosavo nud prie ti tokio laikraščio leidėju, tik no Įiraukta. 399,61 rub. i.
^■sburgo akademijos F. BagoYra tai naujas miestas. Lotai ėmėjų ir aš turėjau. Reikia atsa ją, kada teip pat kartą juos dar tarų ir nelaisvės, ir tai pasidėka- rėtų pirma su visais busimais jo |L KOMITETO APYSKAITA.
■ A yru ir moterų prisirinko
dar pigus, lietiniai, norinti lo kančiam žmogui siųsti.
krautuvėje ap/iurėjo. manyda sajant išsilavinusioms atskiroms bendradarbiais visaka aptarti ir
Įplaukos.
■pasietame. Dauguma- su atitus pirkti, galėtų čia nusipirkti.
Netik Suvalkų gub., liet lygiai ma baigti su jais visas dienas ypatoms.
Iš “Amerikos Kankinių Ko
arčiaus susikalbėti. Tam tikslui
■ klausė kalbos, bet buvo ir toLietuvių yra čia viena šeimyna \ ilniaus ir Kauno g. lietuviai ap gyvenimo laimingai. V iskas su Kaip gi žymiai pasaulė persi žadama šios vasaros pabaigoje su miteto" rb. 205.10; 2) Suvalkų
Kkurie stengt4 kenkti : tie likoir 8 pavienios ypatos; jie turi jau turi Amerikos lietuviškus laikraš ruko. nublanko, apdulkėjo ir ap keitė tik per darbą keletos ypatų, rengi pasikalbėjimas tų, kurie tam gubernijoje surinkta rb. 69.80;
MB svetainės prašalinti. Aukų
6 lotus nusipirkę.
čius: “Lietuvą", "Kovą”, “Vie sidaužė, pasiekti likimu laiko, kurių protas augščiau pakilo! dalykui pritaria ir sutinka tokia 3) Ukmergės paviete ir mieste
■poliucijai prakalbose surinkta ne
Yra čia vienos anglių kasy nybę”, “Žvaigždę" ir “Saulę”. kaip ir ji pati.
Drąsiai galima pasakyti, kad išla me laikraštyje bendradarbiauti. -u rink ta rb. 4849; 4) Panevėžy|famg, tik $8.65.
neužklos.
Dirba
jose
kiekvieną
die

Aš
apie
tai
turiu
tikras
žinias.
Damuko
krutinėję,
lyg
vinimas proto vieno biednų tėvų Sumanytojai nori sužinoti, kas je surinkta rb. 26,84; 5) Kaune
Buvęs.
ną. Darbą gali gauti ir iš kitur Apie vaisius, kokiu* išduoda gesinamas vulkanas drebėjo širt- kūdikio atsveria dvyliką protų ka iš pirmeivių lietuvių rašėjų pano surinkta rb. 20,60; 6) Velykoms
pribuvęs. Vienos dar rengia siuntinėjimas raštų, jau ne vieną dis. o ausys linko, klausant .šū rališko gimimo kūdikių,
rėtų prie to prisidėti ir apdirbti paaukauta rb. 6,00;
IŠ CLINTON, IND.
buvo
pranerta.
mos.
kartą "Lietuvoj
vių ; aidas kurių, lyg besityčiodat
* Darbai eina čia gerai, dirba 4 ir
Tą užtėinijo viešpataujančioji bendrai to laikraščio programą ir Bėk n. rb. 2,00; 8) Per "Skardo”
Belsk
i
redakciją rb. 48.15: 9) Per ”L’.
Skaitytojai joje galėjo patėmyti. mas. vis arčiau slinko, vis labiau luomą ir jije stengiasi vėl iš nau tiktų jame bendradarbiauti.
5 dienas sanvaįtėj. Uždarbiai;
kad tose vietose, kur mano siunti viliojo, šaukė prie kitų vaikų. jo varžyti mokslą, daro klintis ne Todėlei sumanytojai kreipiasi Ūkininko" redakciją rb. 119.71;
nao 20 — 30 dol. už dvi sanvaiti.
rb. 546,09.
Kitokių darbų čia nėra, kaip ang IŠ MONTREAL, CANADA. niai eina, žmonės daug labiau su Metęs Katriukę ir ištempęs akis, tik biednų tėvų vaikučiams, norin prie visų "plunksnos draugų"
sipratę.
Matydams
tokius
pui

Iš
tyloms
praslinko
per
duris
ir
pirmeivių,
kurie
principe
sutinka
pereitųjų
metų
liko
rb. 399.61
lių kasyklose. Darbas ne sunku
tiems įgauti mokslą, bet ir tą patį
Darbai eina čia gerai ir uždar
kius
vaisius,
aš
siunčiu
ne
tik
su
sumanytojais,
kad
kuogreičiauatsirado
vėl
vienas
ant
gatvės,
Viso labo rb. 946.30
gauti; kasyklų yra 10.
mokslą varžo visokiais naujais
biai neblogi ypač geležies dirbtu
sia apie tai jiems praneštų, nuro
Lietuvių yra čia apie 30 šeimy vėse. Iš kitur pribuvusiam ne perskaitytas visas lietuviškas bet jau liuosa* nuo daėdusių iki padavadyjimais.
Išlaidos. .
knygas ir laikraščius, bčt tūliems kaklui motinos rugojimų.
nų ir apie 200 pavienių. Yra čia sunku darbas gauti.
Kiekvienas ne tik nusistebėtų, dytų. kokios rūšies raštais kiek 1) Vilniaus kaliniams rb. 164.26;
šv. Kazimiero pašelpinė draugija, Lietuvių yra čia diktai, nesuti net "Lietuvą" ir “Vienybę" užra — Kur gauti entą?.... O bet ir pasipiktintų, matydamas vienas jų galės tokį laikraštį šelp 2) Kalvarijos kaliniams rb.
Su tokia min- laukus išdirbtus ir užsėtus, bet ti ir nurodytų savo adresą nuola
bet tautiškoj dirvoj ji nieko ne kimų terp jų nėra, bet jie labai iš šiau ir jie nuolatos gauna. Ne gal kas pametė?
214.80; 3) Ukmergės kaliniams
veikia. Yra ir S. L. A. 121 kuopa. siskirstę. Rodos nėra kam jų su perseniai pasiunčiau visokio turi čia vis toliau ir toliau l»ėgo nuo laike nenupiautus ir ne suvežtus ir tinį, ir adresą liepos ir rugpiučio rb. ‘>8.49; 4) Panevėžio kalin.
Nors ji ir norėtų ką veikti, teipgi vesti krūvon, vienyben. Yra čia nio knygų už 30 dol. Tos ir pri namų. Sustojo užpakalije šau paliktus gyvuliams ir paukščiams mėnesių. Geistina, kad atsaky rb. 86X4;. 5) Kauno kai. rub.
■egali. kadangi geriems darbams trįs lietuviškos draugystės: §v. imtos. Taigi kam rupi apšvieti dančių ir nuleidęs galvutę, rymo arba supūdytus ant lauko vaisaus. mai butų suplaukę ne vėliaus lie 130.60; 6) Rygieciui rb. 10,00;
mas neturtingų vientaučių Lie
pos mėnesio (šen. st.) pabaigos.’
nėra pritariančių.
Kazimiero Dr-ste, S. L. A. kuopa tuvoj, lai siunčia jiems drąsiai ra jo, o kiti be pertrūkio iš jo juo Kodėl nepalygina savo vaikučiu Atsakymai siųsti reikia: ligi lie 7) Vit. Us. Liaud. rb. 22.74; 8)
14 d. liepos susitvėrė čia nauja ir Vitauto Kliubas. Visos jos
kės.
su tais javais, kuriuos sėjo, akėjo,
pos 31 (rūpinčio 13) d. šiuo adre Drėl. rb. 10,00; 9) Sugražinta Su
— šauk, Danlnk, šauk!
pašelpinė draugystė vardu: “Lie šaukia į vienybę, bet yra čia daug štus.
ravėjo, o paauginęs, apleido?
su : D-rui P. Avižoniui, st. Žagarė, valkų gub. skyriaus skolos L. S.
tuvos Sūnų draugystė”. Ji prigu tokių, kurie tokių šauksmų neno Rodos “šventoji" Maskolijos — E, tu netari, tu kvailas.
Jeigu nesmagu butų žiūrėti į to
D. P. kasai rb. 100,00; jo) Kralus į S. L. A., konstitucija jos lai ri klausyti; nesilanko tie nė mi valdžia, nors aštriai persekioja Tu neturi centų, — tyčiojos ki kius laukus, tai daug liūdniau žiū Kauno gub.;. nuo liepos gi 31 sos išleidimai rb. 4,22.
laikraščius, bet labiausia vieti
(rugpiučio 13) tokiu adresu: Jur
sva, be tikėjimiškų pančių.
rėti į kūdikius apleistus, neišla
tinguose. Jeigu čia atkaktų p. P. nius, prieš užrubežius ji nori ti.
Išviso rb. 841.95
Damukas pradėjo sunkiai kvė vintus, neprirengtus kovai už bū giui šiauliui, dvaras Puziniškiai,
20 d. liepus atsilankė čia Račiū Grigaitis, gal paklausyti susirink
Įplaukų
buvo rb. 946.30
puoti. Nekentė jis savo moti vį, nes jie vėliaus žūva toje kovo st. Rozalinas, Kauno gub.
nas su krutančiais paveikslais. tų daugiau lietuvių, gal jam pasi pasirodyti švelnesne.
J. Daugmatis. nos, nenorėjo daugiau josios ma
Sumanytojai: G. Petkevičaitė.
Rodė juos katalikiškoj bažnyčioj, sektų sukrutinti ir musų miegan
je, arba tampa vergais bevilties A. Lėlis, J. Biliūnas, J. Šiaulys.
Kasoje liko rb. 104.35
tyti ; jo mažutėje širdije užgimė kada nors pasiliuosuoti.
ncs ki(ur negalima buvo rasti at čius lietuvius. Žinoma ir čia ne
Dras P. Avižonis.
H. UŽSIENIO ATSTOVO
kerštas, nckentimas visų šaudan
sakančią vietą. Buvo rodomos visi miega, yra ir čia besidarbuo
Lietuviai Amerikoje! pasinaudoAPYSKAITA.
čių, jis juos visus sudraskytų da
leipgi istoriškos Lietuvos vietos. janti tautiškoj dirvoj, neužmir
kit iš progos! Siųskit savo vai
bar, bet jausdamas silpnučiu,
Iš pereitųjų metų liko fr. 19.35
J. S. štanti brolių kovojančių už Lie
Parašė Br. Vargšas.
kus mokyklon, tas bus jiems di AR SOCIJALISTAI KALTI?
Šį trečdalį išleista išviso fr. 2.10
pradėjo graudžiai raudoti. ’
■■ ■ ■ 1 "
tuvos laisvę, bet didesnė dalis Pati padangė, tarsi prijausda
džiausiu kraičiu ir turtu, kokį jus Perskaičiau Dr. šliupo knygu
Sutemus, be pertrūkio kjlo
Iš HARTFORD, CON.
Kasoje
liko
fr.
17.25,
apie tai visai nesirūpina, yra daug ma piliečiams, šypsojos, paslė
galit suteikti savo mylimiausiems tę p. a. "Lietuviai, ar gerais ke
augštyn
yvairiausių
parvų
benL
’
ž
“
Kankinių
Kasos"
Komi

Darbai eina čia ne per geriau tokių, kurie dar nieko sušelpimui pusi už debesų karštą saulę ir iš
ir brangiausiems vaikeliams; to liais žengiame". Joje radau daug
tokia
gališkos
ugnys.
Kiekviena
siai: tuk
dirbtinės sumažino revoliucijos neaukavo. S. L. A. stūmusi pirmyn tamsesnius, sune
kraičio nieks ne įstengs pavogti, klaidų ir jas laikau mano pareiga tetą. jo užsienio atstovas
darbą, todėl atsirado žmonių be kuopa veik kiekviename* susirin kesnius, sakesnius debesius, no ugnis, pasirodžiusjTbre, lyg peiliu atimti.
A. Vardas.
pataisyti. Nesakau, kad autorius Paryžiuje.
darbo. Bet ant iarmų aplinki- kime deda aukas sušelpimui revo- rėdama sumažinti kaitrą dieno piaustė širdį Damuko ir ją|s, už
Argi motina ne atmena, kiek
1*čse darbo yra gana, ir čia gali liucijonierių, aukauja, kiek gali. je ketvirto liepos. Nuo pat ryto, miršęs viską^. žiurėjo augštyn ir naktelių nemiegojo, kol vaikelį yra kaltas, nes manau, kad jis ra Liepos m. 1907 m.
šė, kaip jam sanžinė diktavo, ko
darbą gauti darbininkai neran Draugystėms aukos kenkia, nes vos spėjus prašvisti, prasidėjo lydėjo akimis kiekvieną kįlančią
paaugino,
tėvas
—
kiek
pinigėlių
kią
medegą rado lietuviškuose ir
ir krintančią žemyn ugnį. Tada
danti darbo dirbtuvėje.
dėl jų dėjimo tūli sąnariai bijosi šaudymai iš revolverių, šaudy
papylė
gydytojams,
drabužiams
ir
svetimuose
laikraščiuose neprilanLietuvių yra čia 70 šeimynų ir eiti į susirinkimus, kad nereiktų klių ir tyčia pritaisytų patronų, atsiminė Damukas. namus, kada, tt. Kodėl juos apleidžia! Aplei
kiuose
socijalizmui,
iš tokios ir LIETUVIU LAISVAMANIU
dusyk tiek pavienių. Tautiškas apkauti; kiti dėl dėjimo aukų bi kokių prisipirko vaikučiai pasku ilgai žiu rėdą m s augštyn, jau nie džia neuždegę žiburio jauname
SUSIV. REIKALUOSE.
naudojosi.
Aš laikau pareiga
ko nematė ir ausyse nustojo
•toipratimaj ir apšvietimas ne- josi pasirašyt.
tinėse dienose už visus centus
Jau
suvirs du metai praslinko
protelyje, o be to jis turės skęsti tamsesnes arba ne aiškias vietas
skambėję šūviai. 1 1.
. ••lėčiausiai pakilęs.
papuolusius
į
rankas:
išprašytus
nuo
6-to
Seimo L. L. Du metai
Neseniai buvo čia krikštynos
nežinėj ir vergystėje.
apie revoliuciją Lietuvoj paaiškin
Teip
praleidęs
iškilmes
ir
karščiausios
popierinės revoliuci
Yra čia Šv. Jono Pagelbinė Staugaičio dukters. Susirinko dik nuo tėvų ir pažystamų. Būriai
Išdirbystė visokia: mašinos, au ti, nes pats viską pergyvenau Lie
džiaugsmo
diėną,°
prispaustas
al

jos
Amerikoje
ir aukų rinkimas
Dr-stė, bet ji yra po kunigo cen- tas lietuv iii būrelis, visi gražiai vaikų mėtė ir degino, dėjo vie
dimai, elektriką ir tt. surasta tik tuvoj, todėl galiu būt liudytoju ir
kio,
ėjo
Damukas
namo
tuščioms
jau užsibaigė. Turbut ir J. širvyJAUfa. ji neprisideda prie tautiškų užsilaikė. Masnickis pakalbėjo nus po kitam ant relių gulinčių
turtingojo miesto gatvėmis, tan išlavinus protą; liuosybė, kurią išaiškinti teisingiau Dro Šliupo das, kurs laisvamanio vardu prisi
'•'■•U. Atsirado vienok čia keli apie revoliucijos bėgį ir prašė au išilgai gatvių pyškančius patro
kiai sustodamas ir vis dar žiūrė męs šiądien čia Amerikoje naudo nurodytus blogus darbus “cicili- dengęs, tame seime pirmsėdžiavo,
s«mane<ni lietuviai, kurie sutvė- kauti, kiek kas išgali, sušelpimui nus; o užėjus karui, jam traiškijame, vis tai vaisiai ištobulinto kų”, už kuriuos jis atsakymą
r« kuopas S. I:. A. ir L. S. S. A. kovotojų už Lietuvos labą. Susš- nant patronus, vaikučiai šokinė damas augštin. Ant kiemo rado proto.“
krauja ant socijal - demokratų. o potam kuopuikiausiai atlošė socijalistiško Iskarioto rolę nužudy
kuopos tos laikosi, nesibijo per- rinkę vieni su noru metė centus, jo entuziazme, vertė ir nejau sėdinčią , susirietusią prie pasku
Vaikas tai didžiausia viltis Matyt jis ant negerų žinių rėmė
^kiojimų iš pusės neužkenčian- kiti gi šaukė, kad ne dėti aukas čiantį karą saliutuoti pasiliuosa- tinių rakandų, savo motiną su Ka draugijos, todėl tėvų ir draugijos si. I>ras Šliupas sako, jog “cici- me Laisvamanių Susivien.. su
triuke, išmestas iš kambario dėl
prato, kad visų žmonių su laisva
laisvės ir tų, kurie žmonėms čia susirinko. Teip mat tie rėk vimo iš 'po vienvaldės rankos
pareiga laike dyklaikio duoti vai likai” reikalauja pinigų iš Lietu
neužmokėtos
randos.
Dar
pykda,dienoje.
Ne
kėlė
jie
klausymo
laidžia gero.
vos ūkininkų, baugindami brau mysle ne patrauks į S. D. partiją
sniai supranta savo tėvynės lai
mas ant motinos, kad nedavė cen kams progą sustiprėti kūniškai,
dėl
ko
tas
daroma,
jie
vien
žino

ningais. Bet teip reikalauja pi ir jų nenužudys. Laisvamyliai ir
berželio L. S. S. A. 49 kuo- svę. teip jai prijaučia, teip supranmitoliogiškas
to,prisispaudė prie jos kojų ir pra užlaikyti juos švariai, kiek galima,
jo,
kad
teip
visados
buvo^
teip
ir
nigų ne socijal-demokratai tik iš pelenų, kaip
duoti
laisvai
jiems
pajudėti,
o
lai

surengė prakalbas. Kalbėto- a savo pareigas! Gėda. Suma
dėjo snausti ir sapne matė dar
ir užmanytą
R’s buvo: F. Bagočius ir nese- lėme $3-55. (aukautojų vardai pa šį metą turi būti. Toliau kiti vėl kįlančias ugnis, girdėjo ir šaudy kui atėjus, vėl sugrąžinti moky “cicilikai”, kokiu vardu Lietu paukštis, prisikelia varyti. Atsidarbą
nori
toliaus
Pinigus dt-jo tokius jau, arba ir dar dide- mą, matė būrį vaikų, karus, klon su naujomis spėkoms semti voj dangstosi juodašimčiai. Dr.
Iš Maskolijos pribuvęs An garsinti kitur). Red.)
k>nov, pažystantis lietuviu kalba ,'iunčiame “Lietuvos” redakcijom snius patronus ant relių ir vėl A
!
Į vist dirba angliakasyklose. Ki
lų darbų čia nėra. Tautiškame
Jbratime jie stovėjo žemiau negBitpsekolonijose. Laikraščiuos
Išgalima buvo užtėmi t straip. iš šios aplinkinės kadangi
tiūū kas čia juos ir skaitė. Bet
cistiniame laike ir čia papūtė

Liberty.

Kol, kartą, atrado, kaip šuhll pakirtą!
Šaukimas draugo A. Zaliacko, tilMat
veržėsi gyvulius vogti’| "tvartą,
pęs 2i mini. “Lietuvos” šių me*
Ir
tiesiai
į ranką teisybės pateko^
tų, rodo kttoaiškiausiai, kad ir sent
Šėtonui
tarnavo,
šėtonui ir teko!
Tragedija Poema
socijalistai, tos revoliucijos apkur
.
->i
b
tinti, kurie net mano balso, gie
dančio Susivienyjimui reguiem nė
Tai šitai ant svieto tvaria ir teisybė:
girdėti nenorėjo, šiądien laisvos
Šiauriausi skriaudimai, biauriausia niekybė!
Paraše Jonas Viskoška.
myslies ir Socijal-demokratų po
Kad turtą sukrauti, visus išnaudoja,
Kat nori atriekti augitum^, trieybf,
litikos išsižada, ir spiria manę,
Kaip
velnias, į turtą žiurėdatas, raudoja,
Tur būryj iikįrii didi ta mitų tunkybį.
idant, k^tipo Centrališkas dar se
Nepaiso nė labo, nė gyvasčių, laiko;
kretorius L. L. Susiv., išduočiau
O viską taupoja gėrovei jo viiko,''
Kuris, paveldėjęs be vargo, be proto,
rokundą iš likusių po Seimui pi Nepaisome ūpų, ką protą išsklaido!
Nupuola, nusmunka kaip kaplis nuo koto,
nigų. Visų pseudo laisvamanių Nepaisome monų, ką dvasią mums baido!
tylėjimu balsas mano liko panie Nepaisome Dievo, kurs eitų prieš tiesą!
Ištvirksta, lyg koks gyvulys, pasileidžia.
Kol viską išmėto, ant vėjo praleidžia.
kintas, ir aš vien dėl gėdos, kad Vien tąjį guodojam, kurs duoda mums šviesą!
Susivienyjimas buvo užmiręs, ati Kuris ne jo ypatos naudai ką veikia,
Ar geras todėl toks ant svietą buvimas,
Kur žydi pilnybėj bepročių veikimas?
degčiau dieną iš dienos išpildymą Bet viską draugijai, visuomenei teikia!
tos priderystės. , Bet kada ir
Ar geros tos tiesos, kurtosios ne draudžia.
Bet, priešingai, padeda tokiam, kurs skriaudžia,
nauja kuopa iš 8 sąnarių susitvė
Jokūbas suprasdamas viską, ko reikia,
Kurs aplupa kitą, gerovę naikina?
rusi Rockford’e.Ill.ir savo rašte to Kas rišas su siekiais jo, turtą kas teikia,
Ar geros tos tiesos, ką^žmones saiki na
pat reikalauja, ko ir Scrantono Didžiai pasišventęs, spėkas tam naudojo,
Prieš Dievą, kurio nieks nepaiso, nebijo?
kuopa, tai toliaus nebgalitr abejo Kol vardą, didybę ant svieto sumojo.
Tam tiesos tarnauja, kas galę įgijo.
ti, kad Laisv. Susiv. dar reika Naudojo tam viską: kantrybę, švelnumą.
Kas sanlygas vyliais, gudrybėms įgauna,
lingas ir kad paskutinėje valan Darbštumą, galybę, kiekvieną gabumą.
Kas pinigus, turtą, kaip norins, sukrauna!
doj įgavo pilną tiesą reika Darbavos kaip prastas žmogus-darbininkas,
Kurs vylių nekenčia, tam pragaras būvis.
lauti nuo manės to darbo. Viliuo Gyveno ne kaipo koksai lobininkas.
Tam amžinas vargas, nelaimės ir žuvis.
si, kad ta atžala, išdygusi iš ap- Bet kaipo koks prastas, beturtis žmogelis....
mirusio kūno, bus tvirtesnė dva- Ir tokius mat žmones mums duoda svietelis!
Todėlei mums reikia stiprutfio, vienybės.
Reik pasiryžimo, kiltumo, dorybės.
seje ir apsaugos savę nuo kirmėlių Jis nešelpia nieko, ant nieko netboja,
Kad
svietan įvykdyt teisybę, augštuma.
sunaikinusių seną medį.
Vien sau tiktai galę ir lobį graboja.
Kad
būvį įvilkti į taktą, meilumą.
Tai-gi rokunda yra tokia. Man Ir kam užsispyrė jisai teip vergauti,
žinomų kuopų yra tik dvi su 30 Kam trokšta tiek turtų, bevargdams, sukrauti? Visi, kurie jaučiam nors kokią dorybę.
Išvieno kariaukim prieš melą, niekybę!
sąnarių pilnai užsimokėjusių. — Kas bristi per balą pradėjo, tas breda.
Nesunku įvykdyti viską, ko reikia.
Kiek, ir ar prisikels iš numirusių .Tol breda. kol gali, kol spėkos jį veda.
Kas, buvyj mus, laimę,, augštumą suteikia.
kitos, šiądien negaliu pasakyti. Kam savo gyvatos tu pašventei pusę —
Jei vislab įvykdyt tikrai užsispirsim,
Galbūt amžinai pasilaidojo Socijal Nemesi ir neisi, kaip perkandęs musę.
Jei drąsiai sunkybes ir kliūtis nuspirsim!
jėzuitiškose bangose. Kaslink Nes butų tai būvis ant vėjo praleistas,
Tik drąsiai į darbą su protu, galybe,
finansiško stovio, tai po Seimui, Koks smūgis iškęsti darbščiam nedaleistas:
O melui bus galas su jojo biaurybe!
atliktam Neivarke, N. J. 21 d. Ge Kas rūpinas, dirba, tas laukia ir naudos,
gužio, 1905 m., liko kasoje $28.10 Ir džiaugias, jei veikmės jo pasekmėj maudos, — Jei tiesą išsyk nesiseks mums įvykdyt.
Neturi tas galę mus puldyt, nė pikdyt:
Jei žųsta be naudos, ko troško negauna,
Nuo A. Stočkaus įplaukė
Męs nuolat kovosim ir augsim, stiprėsim.
jis.
kartais,
ir
kulką
į
kaktą
įšauna....
mėnesinės ................... 1-35
Kol
priešginas savo iš būvio nudėsim!
Jokūbui
rtų>ėjo
vien
jojo
gerovė.
Nuo Mokslo Draugystės
iš Baltimore.................... 16.67 Vien sau jisai turtą ir pinigus krovė.
Bet kam gi taupojo jis visą tą labą?
Pirmiausiai įkunykim tokią teisybę:
Nuo Wilkes-Barre kuopos
Juk neima turtų nieks, mirdams. į grabą?.
Po mirčiai kiekvieno, kas turi turtybę,
men. 1.35 ir ant čarteJo turtai tur likti ne vaikui, savijai.
rio 50 .............................. 1.85 Jis rinko tą viską jo vaikui, jo sunui.
Bet viešai gerovei, švietimui, draugijai.
Nuo M. J. Motiejūno mėn........ 45 Jis stengės duot laimę, užaugus, jo kunui,
Kad j a tujai . 1. kaip tėvui, nereiktų kentėti.
Kiekvienas, beaugdams, tur muksią įgyti.
Nuo Scranton kuopos mėn.
Po tam gi. kaip tinka, sau duoną pelnyti.
18.90 ir ant čarterio 1.50. .2040 Kad viską be vargo galėtų turėti.
Jisai
sanprotavo,
jog
kenčiąs
už
vaiką.
Tada
bus visi ir geri ir teisingi.
Nuo Brooklyno kuop. mėn. 12.5^
Jog
jojo
gerovės
pripildinąs
saiką
:
Išnyks
pragobumai ir ūpai niekingi,
Nuo Seimo S. L. A. auka per
Tėvai
mat,
jei
būvyje
laimės
nejaučia.
Koznam
reiks vicitffaas sunkybes patikti.
J. Skritulską ...................... t .00
Bent
savo
vaikus
į
ją,
turtais,
įsiaučia.
Kiekviena lygiai augštu galės pasilikti. ■>
Nuo Philadelphios kuopos
Dabar, ką tik gimęs, viens jaučias turtingu,
mėn......... r...!........... 415 Ištikro, nors turtai laimingų nedaro.
Nors žmones nickttman, biauruman įvaro.
O kitas, jam lygus, vargšu, nenaudingu.
Nuo VVilkes-Baęre kuopos
Tuomet, jeigu sieks kas prie turtų daugybės.
mėn. ... ............................... 9° Bet svietas, kiek gali, godžiai prie jų siekia,Ir tiki, jog turtai vien laimę sutiekia.
Turės neužmiršti likimo teisybės.
Nuo Philadelphios kuopos
Jog turtai tie eisią žmonijos gerpiei.
mėn............ . ...................... 1.20
Didžiai savo sūnų Jokūbas mylėjo,
Jog veikiąs visuomenės labui, draugovei.
Nuo Worcester kuop. mėn.
Ir todėl, kas gero visiems nelinkėtų,
per A. Bernotą .i.......... 7 00 Jame savo viltis ir džiaugsmą sudėjo.
Nė turtų daugybės sukraut nenorėtų:
Nuo M. "Stalmock mėn....... 2.00 Bet. gaila, mylėjo jį neišmintingai.
Išlepino, visko išmokė klaidingai.
Prie turtų tad siektų tiktai dore^niejie.
Nuo D. Kairio išleidimui
Visi gi nedorų*, visi niekesniejie,
“Dievo Piktadėjystės”..... 1.00 Simus, dar vaiku bebėgiodamas, jautė.
Jog jį kasžinkokis skirtumas įsiautė,
Turėtų taisytis, ar galą sutikti.
Nuo Philadelphios kuopos
Jog
jis
galingesnis,
augstesnis,
geresnis,
Turėtų
turtybės doriemsiems palikti.
mėn........ ............................ 4 ^5
Už
kitą,
net
didelį,
daugel
vertesnis.
Kad
ypatų
savastys pereis draugovei,
,
Nuo Bennington kuopos
Sauvališkai
elgėsi,
nieko
netbojo,
_
Tad turtai veiks musų kilimui, gerovei.
mėn....................................... 5-25
Nes tėvas už kožną jo darbą užstojo.
Vada bus užtikrintas musų buvimas.
Metai 1906.
Jo motina buvo be jokio augštumo.
Bus tikras, kaip reikia, su nauda teik i ims:
Nuo J. G. Alinskio mėn........... 60 Be jokios dorybės, be motiniškumo,
Galvoj negalės vien mitimas buvoti.
Nuo New Britain kuopos .. 1.80 Apsivedė vien tik su turtais jos vyro,
Galėsim augštesnio ko paisyt, galvoti,
Už parduotas knygas .. ...65 Nepaisėjo meilės, gyvavimo tyro.
lačiaus nesitaikys mums gero matyti.
Nuo M. Padolskio mėn. .... .90 Nuo medžio vaisius netolokai nupuola:
Pakol neišmoksiu! buvimą valdyti:
Nuo Bennington kuopos
l'iek jau nuo gimdėjų ir kūdikiai puola.
Nenaudėliai visada rasis, jei leisim,
mėn. ...............................
2.10
Jei musų tiesas, nors per plauką, apleisim.
Nuo Philadelphios kuopos
Kas sykį nuo rūpesčių pasiliuosuoja,
V aidžia stengsis lobius slapta vaginėti,*
mėn................... ................. 1.35 Lengvai ir buvimo tiesas pramosuoja.
Tiesas, kaip dabar, stengsis i ikre i pi net i.'
Be vargo pelnytos, įgautos turtybės.
Ir todėl mums vis reiks už tiesą kariauti,
Metai 1907.
Ne
tik
ką
ne
atneša
jokios
gėrybės.
Reiks
rietis su niekšais, jų intrigas griauti.
Nuo JuozoButkaus mėn. .. 1.35
Bet
gimdo
biaurumą,
paikystę,
silpnumą.
Bet męs jau stovėsim arčiau prie lygybės.
Nuo Jono Grite mėn............. 1.20
Arčiau prie gerovės, prie rojaus augštybės.
Nuo Rockford kuopos mėn. .. .80 Suteikia nepaisymą, ncatboinumą.
Esybę įmerkia į nuodėmių balą.
Męs patys neturim kvailumo prispringti,
Iki 1 rugpiučio 1907 m. visos
Kas
atneša
žuvį
ir
gyvasčio
galą.
Neturim valdytojais niekšus išrinkti.
įeigos buvo.....................$124.57
Jokūbo sūnūs, užaugytas be proto.
f
Kurie. įsipirkę alum, melagystėms.
Išeiga.
Ištvirko, ištyžo, nusmuko nuo koto. f
Už vietą atlygintų kulkoms, šunystėms,
K.# Balčiūnui (kelionė SeiL
Bet tėvas dar vis tame blogo nematė.
(rlobojimo turtų męs patys žiūrėsim.
man)................................. $8.60 Sūnelį geru ir normališku statė:
Ar žmogui, tam tinkančiam, užsitikėsim,
Už spaudą a&iliepimo “TauKol jaunas •>— išdykęs, kaip kožnas vaikėsas,
Tokiam, kuris širdžia draugijai tarnauja, —
- tiečiai ir Tautietės" .... 10.00 Paaugs — pasirupys pažyti kuom esąs.
Te josios ir turtais užveizėtojauja.
Už jo persiunjimą kuopoms
Matydamas kito vaikučio rimtumą,
Vaikus tad galėsim, kiek reik, išmokyti,
ir kitiems............................ 3.54 Nuspręsdavo esant sveikumo trukumą,
Nereiks šeštų metų dirbtuvėn varyti,
Už pečėtį ...".......................... 6.50 Kadangi, kaip manė, negali būt sveikas,
Kur jie tik mulais, ne žmonėms, pasidarą.
Už Darb. Balsą No. 3, 4, 5. irJei rimtas, bailus, neišdykytas, vaikas.
Turtus, kuriuos turčiai kišeniun suvaro.
už persiuntimą Money Or
Kol vaikas dar buvo, kol tėvas gyvavo,
Paskui męs apversim savęs pakėlimui.
derio Europon.................. 44.20 Dar vis mažesnius niekus darė, dykavo,
Apversime mokslui, daiktų išradimui,
Už 500 blankų........................ 2.00 Nes tėvas mat visgi ne viską jam davė.
Naujiems aparatams esatai ištirti.
Už spaudą "Dievo PiktaKas galutinai jo dykavimą avė:
Tais lobiais, už kokius mums karėj reik mirti,
dėjystės“ ...............
26.00Jokūbas/ jo tėvas, pragobėliti buvo.
Paskui męs galėsim įsteigti knygynus.
Už persiuntimą čarterio, kny
Į pinigus, turtą žiurėdams ir žuvo.
Dykai mus vežiojančius trukius, laivynus.
gų, laiškus ir markes .... 4.00
Nebrangius gyvenimus, maisto dalykus.
Nuo 21 d. gegužio 1905 iki
Po mirčiai Jokūbo, sunūs jo atkiuto.
Tai naujajai tvarkai, taisyklei, įvykus,
1 Rugpiučio 1907 m. Išei
Tikrai "laimingiausią" gyvybę pajuto;
Nereiks, nuo tamsos iki tamsai, kankytis.
gos buvo........................... 104.84 Ką tėvas, besąžiniai lupdams, surinko,
Darbuotis be naudos, sveikatą naikytis.
Kasoje lieka.................... 19.73 Ką kraudams. po skurdo, vargų našta linko,
Gana bus penkių valandų dienoj veikti,
Dabar
jo
sūnelis
be
sąmonės
žarsto.
O
likusį laiką, kam tinkama, teikti:
Mėnesinė mokestis numažinta
Visoms
beprotystėms
pasiutusiai
barsto;
Nueit
į teatrą, dainuoti, skaityti.
ant 10 centų. .
Ir turi teisybę — jo tokia gerovė.
Mokytis, knygas arba straipsnius rašyti.
Cenzūrai Maskolrjoj leidus pla O tėvas turtus jo gerovei juk krovė.
Paskui išradimai neneš mums nenaudą.
tinti L. L. Susiv. išleistas knygas, Neatmena niekšas, jog kožnas skatikas.
Bet mumiems palengvys duos pelną ir naudą;
neišskiriant nė mano ypatiškų vei Kuriuos jam sudėjo jo tėvas lupikas,
Dabar išradimai mums gero nedaro —
kalų: "Iš ko kyla melai ir visokios Kraujuose ir prakaite kiaurai įmirkęs!
Sumažina darbą, mums alkį padaro.
skriaudos žmonijoje”, ir "Kankin Neatmena šitas gyvuolis ištvirkęs.
Ir daiktas geriausias, blogai sunaudotas,
tojai ir kankintiniai už mokslą”, Jog turtas tas surinktas plėšiant draugiją.
Netinkančiai paimtas, buvyj vartomas,
meldžiu reikalaujančių tų mano, Be naudos, be reikalo skriaudžiant žmoniją!
Neatneša naudos. Daiktai bus naudingi,
kaip ir kitų lėšomis Susivienyjimo Nemato, gyvatė, jog tokis veikimas.
Kad žmonės bus taktiški, kiltus, protingi.
išleistų knygų, kreiptis stačiai Tai pragaro svietui, buvimui teikimas!
prie manęs ant žemiaus padėto
Męs turime veikti! šiądieną! netrukdant!
adreso, nes liuosoje* Amerikoje
Teip turtą bebarstant, ne ilgai tesėjo:
Tuojaus
imt, veikt, veikt, nė minutos nežlugdant!
tik spaudėjai lobsta daugiausiai iš
Į keletą metų po nogiu nuėjo!
Veik,
veikt!
jeigu norime laisvėj pabusti!
svetimo triūso, imdami augštas
Į skolą įklimpo, bankrotu paliko,
l
eip,
reikia
darbuotis,
reik veikti, sukrusti!
kainas už savo darbą ir pardaviNupuolė, nelaimę ir vargą sutiko.
Nutverkime
drąsiai
tą
naštą! pakelsim!
hėdami autorių savastį, kaipo sa
O dirbti tingėdams, valkiozu pastojo,
l
ik
drąsiai!
kaip
žaibas!
šviesybę įskelsiu!!
vąją. Prie darbo Laisvamaniai!
Gyvenimui maisto kaip vilkas jieškojo.
Ir eikime, eikime, ten, prie augštybės.
Kun. V. Dembskis. Visiems darė blėdį, niekystėmis sloge,
Tenai, kur vadina jautimas teisybės!
*4X9 N. Main avė., Scranton, Pa. Kas sekėsi plėšė, ką sugriebė vogė,
l ik drąsiai, protingai, o turim atsiek ‘

Svajus

Vaizdas siekimo aukštybės

Juk išeigos mumis kitokios neliekti!
Silpnumą nutrėnkim! gana! jisai niekis!
Mus žvaigždė stiprybe, augštumo atsiekis!
Atmykim, kas esam ir kodėl gyvenam!
Atmykim, kad ateitei laimę auklenam!
Atmykim, kad sykį, tik sykį, gyvuojant!
Atmykim, jei būvį dykai pramosuojam,
Męs liekam verti mus vaikų prakeikimo,
Verti negerumo, niekiausio likimo!

Tat tverkime* drąsiai kiekvienas tikrumo,
O išeigą, vaisių sulauksim augštumo.
Atmeskime viską, kur auga žemumas,
Nors būt tai tikybos nuduotas šventumas,
Ar gręsiąs dievysčių rūstybe pavojus.
Ar kvailas, fanatiškas pragaro gojus.
Atmeskiin šventais apsimetusius ponus.
Rėmėjus monarchas, supuvusius tronus,
Vistiek, ar jie būt vyskupai, ar kitoki.
Ar kryžiais apkarstyti viešpačiai koki,
Ar popiežiai, gurklius išpūtę didybėj.
Ar grafai, karaliai badyklių galybėj.
Atmeskim, kas vyskupu save vadina.
O žmones biaurybėms, tamsybėms slopina
Išleisdama aplinkraščius, ginančius caro.
Monarchų sauvalę, kuriejie padaro,
Jo klausančius mulkius, kvailai išauklėtais,
Išrodančiais mėšlu, purvynu penėtais.
Žmogaus neišaugština grąžus kostumai,
Nepakelia titulai, vardo augštumai:
Jis gali turėti altorių apšviestą,
Ar popiežiaus, vyskupo lazdą užriestą.
Ar durklų kareivių ir aukso daugybę,
Ar kokią kitokią nemenką galybę,
Bet gali augštumo visai neturėti;
Gal vilko, ar gyvulio laipsnyj stovėti.
Žmogaus prakilnumą, vertybę, didumą
Apsprendžiama pagal jo veiksmų gerumą,
Morališką vertę, tyrumą, teisybę.
Ne pagal jo vardo, ar vietos augštybę:
Žmogus yr žmogum, ar jis didis, ar mažas,
Bet augštis jo tokis, koks dvasios jo dažas.

Ąr bijote kliudymų, ar nukentimo?
Visai nebijokit! Jie sėbrai veikimo’
\ isoki kentimai mums duoda, ko reikia,
Kenkimai vien pajiegas, viršų suteikia,
O kliūtys išbando, išmanymą ugdo,
Energijos priešius nustelbia, nužlugdo!
Jei veiksmams mus niekas sunkybių neklotų,
Jie savo svarbumo, brangumo nustotų.
Viską, kas mums gero, ar blogo padaro,
Kas rūpintis, kęsti, ar piktintis varo,
Naudokim ant gero! Neturim silpnėti.
Bet turim iš visko vien galę auklėti!
Kentimai teisybei stiprumą priduoda,
Jie ją nukainoja, blogumo neduoda.
Niekystė* pasaulėje turi pražūti.
Negali, negali teip \isada būti!
1 Tas viskas, ką turim, nuo musų priguli!
l ik musų tas galėj ir'noruose guli!
Męs galim, jei norim, ranka tik pamoti,
O musų buvimas gal rojum pastoti!
Visi, kurie sviete neturim teisybės.
Visi, kurie kenčiam visokias niekybes,
Atmykim, jog kenčiam už savo žemumą.
Jog kenčiam už savo nejausią, kvailumą:
j Kiekvienas męs turime, galime, žinom.
Kuris ką teisingo įvykdyt mčginom.
i Kad būvį, iškelti, negriebkim, pirmiausiai.
Karščiuojantį fanatiškai, kartais kvailiausiai.
Vien kitą mokytį. Kad svietą apšviesti,
Į Reik savo tamsumą į grabą įtiesti.
Reik save pirmiausiai šviesiu padaryti.
Paskui gi, veikimais, pasaulę mokyti.

Jau, šitai, žiūrėkit, šviesylK* plesdena.
Diena *kokią tamsią baidyklę jau gena.
Atsiveria rojus, šviesybė vis plaka, vis muša.
Kaskart vis didybė n užauga, vis juša....
O, šitai, ji lekia, ji griauja, kaip žaibas!....
Bet ten kas, lyg vanagas, juoduojąs staibas?....
Ji trenkia! štai vanagas puola apsvaigęs!
Jis puola, tamsusis, buvimą užbaigęs.
Štai balandis laisvės, su žiedu lygybės:
Jis meta tą žiedą.... O kokios galybės?
Tas žiedas, nupuolęs, jau auga, jau skečias!
Kaip greitai visur jis pasaulėje plečias!
d’akvimpa po svietą brolyste, augštybę.
Štai gėrisi žmonės jo meile, gėrybe..,.
Kaip gražus, malonus tie žmonėsI kaip medus!
Ak, rūbai jų koki! kaip šviesus ir dailus!
Veidai jųjų blizga, kaip saulė, šviesybe....
Ir kvepia tas žiedas, ir kvepia augštybę.
Ei, žmonės, męs dirbti ir kilti turėsim,
Jei savo buvimą laimėti norėsim! ’
Aplinkui mus viskas keliauja pirmybėn.
Mus priešiai nepuola, bet žengia stiprybėn.
Mus niekas nelaukia, nemeldžia pakilti.
Bet viskas nor mumis nusilpnyt, apvilti;
Ir todėl, jei norim gyvuoti, stiprėti,
Męs turim mus priešius apveikti, nudėti.
Darbuokimės, siekim, ir siekini, ir siekini!
Galvokime, veikime, prakaitą tiekim!
l ik rūpesčių kelias prie laimės mums liekti:
luom eikim, o laimę męs turim atsiekti!!

AKTAS III.
SCENA I.
Piliečio gyvenimas.

Kuodelis pilieti" nuontoniavimai.

JONAS.
Ar šeip, ar kitaip pasakysim, bet reikia
l’atvirtyt, jog žodžiai jo įspūdžiai vei! ' .
Patraukia kiekvieną, priverčia klausys

JUOZAS.
Ištikro. jis žodžiais gal viską vaklvti.
e
PETRAS.
Tas nieko; vien žodžiai, kaip žodžiai, bet kitas

Su žodžiais dalykas: jo iškalboj slepias
Nepaprastas daiktas, ir šitas galingas.

_J

JONAS.
Jo žodžių veikimas tikrai stebukfingj^zl
Bandytum, paveizdan, teipjau pasakyti, s
Bet niekis! nestengsi nė tiek padaryti
Kiek mojis jo rankos. Tu daug prišnekėsi
Jis žodį pratars, ir tą patį turėsi.
Nepaprastas daiktas tiek galės turėti.
Tai genijus tikras!
PETRAS.
Bet ką čia norėti:
Kas vertas, ir turi. Ištikro, aš žučiau
Greičiau, negu pusę jo talento bučiau
Įgavęs. Matyti nesunku, kiek kentęs.

JONAS.
Tai žmogus, kurs viską už tikslą pašventęs,
Jis nieko nežiūri, vien trokšta labiausiai
Draugijai suteikti gerumo daugiausiai.
Jis dirba teip sunkiai, su tiek daug tikrume
Jog dyvų negal būt iš jojo gabumo.
MIKAS.
Kaip vantas jo tikras?
JONAS.
Neteko žinoti.
Pramytas jis Svajų m, nes myli svajoti.
Iš kur jis paeina, teippat nesisako.

JL’OZAS.
Gal klausti pas jįjį to niekam neteko?
JONAS.
Bet kur gi: paklausta, kur jojo tėvynė?
Jis pirštais j žemę meilingai parodė;
Kitokios tėvynės buvimą užgynė.
Gimdytojais savo jis žemę vadina.

PETRAS.
Daug įdomių žmones dalykų mokina:
Jis save ir žmones vaikais Dievo mena,
O Dievo vaikai juk tas pats, ką ir Dievas.
JUOZAS.
I eisybė, gyvūnas gyvūne gyvena. *
Kas žolę pagimdė, pagimdė ir pievas.
PETRAS.
Jei Dievo jis vaikas, o žemė jį tvėrė, '
lai žemė yr Dievas.
MIKAS.
Ją Dievas sutvėrė.

JUOZAS.
Ne. žemė, kaip žinom, nuo saulės atskilo.
MIKAS.
Juk saulę Dievs tvėrė.

JONAS.
O saulė nuskilo.
Gal būti, nuo žvaigždės, nežinomos, kokios,
leip lygiai, kaip mėnuo'nuskilo nuo žemės.
MIKAS.
E, kas tenai matė’, tik pasakos tokios;
Tai vien tik norėjimas Dievo pažemės’

JONAS. .
\ isai tai ne pasakos, nė gi pašaipos,
Nė augštojo Dievo galybės iškraipos:
Jis sutveria*) viską, ir viską naikina.
Teippat ir Ganytojo mokslas mokina:
"Kas mato mane, tas tėvus mano mato.”
Kas gamtą supranta, tas Dievą suprato.
Bet, žinoma, jei toj prasmėje suprasim.
Prasmėje kitokioj męs Dievo nerasim.
Męs galim suprasti, kaip norim, kaip tinka.
Bet. prasmės aiškesnės bujoja, ne krinka.
Neaiškios gi nyksta.
PETRAS.
Kaip buk. bet gi tokis
Sujudytnas svieto prie gero, kaip stokis,
Tur naudą atnešti.

JUOZAS.
Suprantams dal \ kas:
Nč vienas nėr. genti. padilginirps dykas.
PETRAS.
Bet jam d\asiškiejie. valdžia, dantį griežia.
Siaubimų liežuviais jo pėdsakius liežia.

JUOZAS.
Vienok jis pas žmones pirmybę įgijo,
Ir todėl, šiuo tarpu bent, nieko nebijo.
PETRAS.
Su iškalba, išžiūra viską patraukia.
Patraukęs gi, vasaros laiko nelaukia,
Bet veda prie darbo, ar sniegti, ar lyja.
Ar sunku, ar lengva, ir siekius įgyja.

MIKAS.
Et, ką čia kall>ėti! Nuspiaut ant pamokslų!
Žmogelis per anižį nematęs nė mokslų.
Nė tiesažinystės kaip reik nepažinęs.
Ir gal, kiek arčiau, nė pažyt nemėginęs.
Išniekina tvarką, surėdymo tiesą!
Išniekina viską, drauge net ir šviesą *
Išniekina tiesą, žmonių sutaisytą.
Kurie per jų gyvastį, mokslu paisytą.
•) Prasmė "sutveria" labai plati: iem« atskilo
lės ir susitvėrė, arba, kitaip sakant, tam Ukroa aplin^^^
Isiitvėrė. Toipjau, tam tikros aplinkybės ir viakj sU1'*k|#

į Visokios gamtoje permainos, net ir žuvimas ko
j mas. yra nuolatiniu tvėrimo#! ko naujesnio, nepapra^^į
I Paprastas supratimas "tvėrimo” yra labai siauras,
Itvėrimasis arba “tvėrimas" reiškia viską, kas yra.

jąją išaugštyt geriausiai I
viską pašventę, galiausiai
ir vargą tą tiesą įvj«kdė!

Vaidiloms pavedimas perdidės sauvalės,
Aklai pavedimas be aprubių galės,
Jas daro niekingoms, carizmo pilnomis.
Jei norim valdžias*mus turėt geromis.
Privalome stengtis, kiek galim, valdytis,
I Privalome save valdžiomis darytis.
Ne kokiam gyvūnui aklam tą pavesti:
Visur, kur nemoka tvarkos žmonės vesti,
j Visur, kur visuomenė esti kvailesnė,
I enai ir valdžia ir tvarka niekingesnė.

VIETINĖS^INIOS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
AUKOS REVOLIUCIJAI.
Pajieškau Antano čižausko,Sti«
Fr. Gruš. Rašto negalima nė
Ii Montreal, Canada.
valkų gub., Senapilės pavieto. Ja,
n*
1suprasti, nė perskaityti; todėl paKunigas Siamas 1 dol., M.Maš- varavo gmino, Kižių kaimo. Teip
..— Su pasibiaurėjimu atsiliepė isinaudoti negalime.
nickis 50c., K. Staugaitis 50c., J. gi pajieškau Uršulės Vaitiekuniuvisi laikraščiai ant pasielgimo ChiBalscvičia 50c, A. Kriukaitis 30c, tės, Senapilės pavieto, Mikališkių
tave įpykdė:
cagos policijos, kurios darbus ga
S.
Plioplis 25c, V. Opanavičia ir gmino, Pavasakės kaimo, po vyru
protą, gabumą.
lima sulyginti su, Makoti jos juo
Ona Staugaičiukė 50c., viso 3 dol. vadinasi Marazienė. Jie patys ar
toki°
dašimčių darbais. Šėpas žydelis
55c. Skiria L. S. D. P.
kas kitas teiksis duoti žinią ant
^nzdin. Jėzus, su augštu. mokytu,
Lapinas apvirto su vedimu ant 14
J. Abraitis $2.00; J. Sulis, P. adreso:
įstatymų mokslu gadytu.
gatvės, kur dabar taisomas kelias.
Gricius, J. Skrinskas, M. Kerutis,
Mrs. Marė Paplauckienė,
ŠTAI KUR PINIGAI!
totu M**5 Per visą buvnną!
Kadangi žydo kuineluįtė neįsten
M. Mašnickas po 50c; V. Maksvy
1819 McDonough av.,
Kas
prieš
3
Augusto
1907
pirks
nos mokvklos gal duot supratimą:
gė greit vežimo ištrau|cti, expresJUOZAS.
tis. K. Rimkevičius, J. Barzdailota
verta
$400.00
gaus
ji
už
vr augštesnis. kurs protą, be vado,
Scranton, Pa.
Bet protas žmonijos kvailumą palieka.
so vežėjas rėžė Lapinui žandan.
tis, K. Jakubauckas, A. Sleideris,
Juozas
Sutkus,
tik
ką atvažiavęs
$300.00.
.
Štai
kur
užčedyji
$100.
gyvenime savo atrado,
O valdymo būdas senovišku lieka;
Policijantas,išgirdęs šauksmą La
J. Balscvičia, J. Gruzinskas, U. iš Lietuvos Chicagon, pajieško sa
^iesą nuo blogo išmoko atskirti,
1
ie
lotai
po
3
Augusto
bus
vėl
po
Ir todėl, ant galo, atseina kariauti.
pino, pripuolė ir, nieko nesakęs,
I odei ne miegok liet Mašnickienė, K. Juškevičius, J. vo brolio Pranciškaus Sutkaus,
^wri energiją blogą paspirti!
Atseiųa senovišką valdžią išgriauti,
smeigė jam į terpakį, ir sudaužė $400.00.
Gužas, K. Stalgaitis, J. Sergalis, Petro Marcinkevičiaus, Juozapo
a mums duoda Ine būvio ilgumas,
Atseina. jei norim Ii uosy bę įgyti.
akinius. S.Levis, 387 \V. 14 str., pirk lot?., dabar už $300. nes kita
I. Petrulis, V’. Opanavičia, V. Maksvičio, Jurgio Valevičiaus ir
^’^slai augštiejie. bet genijiškumas.
Į svietą geresnį valdonus išvyti.
pasakė policijantui, kad jis, neži meta už juos mokėsi $500.00.
Stanaitis
25c; J. Pundžius ir Širvaičio. Visi Suvalkų guberni
nodamas kame dalykas, neturi tie Naudokis kada yra proga. A
A.
Krukaitis
po 20c; G. Bielinis, jos, Naumiesčio pavieto, Zyplių
; .
MIKAS.
sos mušti ir kad pasistengsęs al šauk pas
MIKAS.
Bernatavičia,
K. Bcrnatavičie- gmino, Lukšių parapijos. Jie pa
V.
A. Olszew*ki,
sutinku su tokiais išvedimais.
pinti nuo jo žvaigždę. Policijan(ialyljė kožna nėr dora, gailestinga.
nė,
M.
Juškevičienė,
P. Draugo- tys ar kas kitas teiksis duoti žinią
Lmionės toki yr tiktai išėmimais,
’tas puolė ant jo. Tą viską matęs 3252 S. Halsted »t., Chicago, III.
Ji visada esti silpniemsiems kenksnrin;: t.
lis, V. Akuckas, B. Klimavičia, J. ant adreso:
^.1S gi reik mokslo -u pne\arta teikto.
liudytojas, sako: “tai didžiausia
Bet jeigu ji tokia niekinga nebūtų,
Daks, N. Juranas po 10c; M.
Juozas Sutkus,
Ji greitai tokybės netektų, pražūtų.
sauvalė, kokią man teko matyt
Krunglevičia 5c.
3252 S. Halsted st., Chicago, III.
JONAS.
Getto’j (dalis miesto apgyventa
Kaip štai, žmonija yr augšta ir galing i
HUMORAS.
Viso lalM> $9.60
Lptvarta tlieko nėr gero'nuveikto.
žydų), ir jieškosiu teisybės, nepai
Ji daugel gyvūnų išžudė, niekinga,
Padalinam sekančiai:
Senuose laikuose žmonės vadiI ajieškau savo sunaus Antano
sydamas kaštų. Buvau liudytoju no skystimą organizmo humoru, Prieglaudos namui ............. $2.00
Beginklių daugumą visai išnaikino.
Blinstrubio,
Kauno gub., Raseinių \
| Kovojančius, drutus žiauriais užvadino.
■ MIKAS.
brutališko policijos užpuolimo! o nuo to, jie manė, priguli laipsnis Kankintiniams ...................... 2.00
pavieto,
Lalių
parapijos. Du me
Kjdgtlėj galėčiau tapt Napoleonu.
Pamatęs nekaltai mušamus, pr<» žmogaus proto. Ištyrę visus lak* Moksląeiviams ...... ................ 1.00
Tarytuip, tik jiji tur tiesą gyvuoti.
Užrietai bučiau derlingu dirvonu! ,
tai
atgal
gyveno
E. St. Louis, III.
testavau, sakydamas, kad panašiai tus ir męs pareiname galiausiai L. S. D. Partijai .........
Kokiu tat saiku atsieitų saikuoti
4.60 Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
pr;earta stengčiau daug gero nuveikti
I Dorybę pas žmones iš pusės gyvuolių?
daroma tiktai Rosijoje, bet įpykę prie to, arba, teisingiau sakant,
žinią ant adreso:
Rėčiau daug proto žmonijai suteikti!
policijantai įsivijo manę į mano persitikrinime, kad nuo gerumo,
Ar tokiu, kaip turčių iš pusės varguolių?
Sykiu $9.60
Ignas Blinstrubis,
£ prievarte* žodžių mažai kas atboja,
namus ir sumušė manę. Mano grynumo kraujo priguli humoras,
Vienok gi ar žmonės dorais butų buvę.
3*44
Auburn
avė., Chicago, III.
įs gali priversti, ar jį kas guodėja, .
pati, su kūdikiu rankose meldė arba ūpas; geras, grynas kraujas
Jei butų žiauriems atsidavę, pražuvę?
V keikia, nekenčia, jo. turi klausyti!
perstoti mušus, tai vienas polici pagimdo gerą humorą, ūpą, kuo
t
(Toliaus bus).
1 ajieskau Jono Malinausko ir
g-dėtą priversčiau kvailystes taisyti!
jantas ir ją sumušė. Mano sena met nuo blogo kraujo gema ir
Konstanto Jogminuko, abu Kau
. motina tapo teip sumušta, kad lik blogas humoras. Bet, gerumas
Adomas Vainavičius ir Marė no gub., Panevėžio pavieto, Mali|m> dviejų valandų atgavo jauti- kraujo priguli nuo gero sugromunauckas Pakrojo volasties, KulyBet prievarta svietui neleisti valdyti
mą”. M. Kaufman, išgirdęs šauk liojimo. Žmogus, kurio sugromu- Sinkevičienė pąjieško Magdės
kų sodžiaus, o Jogminukas Rozo\tki'ti išmokti buvimą taisytis
smą, kuris gal dar iš Maskolijos liojimas yra geras, visada jausis Riinavičienės (Jušinskiutės >. Palino vol., Akamenkos sodžiaus.
Bekito pagelbos. tai puldymu fbutų.
skambėjo ausyse, išbėgo jieškoti gerai, gerame upe. Kiekvienas tina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio
I eipgi pajieškau savo brolio Jono
savo sunaus. bet jį policija užpuo turėtų atminti, kad TrinerioAmCr >av., Bartininkų parapijos. Gy
Parašė
A.
J
—
tis.
Jurgeliuno
2 metai kaip Ameri
JONAS.
lė ir sunkiai sumušė. Kada jis nu rikoniškašis ‘ Eliksyras Karčiojo vena Chicagoje, III. Ji pati ar
koje
:
gyveno
\\ ilmington, Del.
geto dar, ta idėja greitai pražūtų.
ėjo pasiskųsti policijoj ant Max- \ yno yra vienatinė gyduolė, kuri kas kitas teiksis duoti žinia adre
I
tiriu
labai
svarbų
reikalą. Jie
Vėbos. kaip kožnairi, kuris tampa galingu,
Ant kalno ties Nonvichu padare savo stovyklą, uell gatvės, ten įstūmė jį į kama palaiko gromuliojimą gerame sto su :
patys
ar
kas
kitas
teiksis
duoti ži
Sinkevičienė
Erodvtų tekis siekimas klaidingu.
kur surinko apie 10 tūkstančių žmonių, o skaitlius rą. S. Bornstein. 12 Saloon pi., vyje ir išvalo visą kraują. Kaip
nią
ant
adreso:
Nepraktiško proto, .jausmų išsvajotu.
jų augo kas diena. Po galingu, plačiu skarotu aržuo- turi nulaužtą ranką ir guli ligon veik tik pajausi, kad Tamista p rnt 111 Roebling st. Brooklyn,
Mikolas Jurgelunas,
Įjodvtu karšė i“, aklai, išklejotu.
lu tardavos sri žmonėmis ir darė teismą. Iš ten butyj. Viena iš moterų sakė: puldei >avo gerą humorą, tverkis
•
176
Glenvvood avė.,
Pajieškau apsi vedimui geros
išeidavo padavadijimai, ką daryti, kur ką išardyti, “Policija mus baisiai persekioja”. tuojau sureguliuoti savo gromuBloomfield. N. Y.
MIKAS.
gaspadinės. našlės arl>a mergiiš čia buvo nusiųstas prašymas karaliui, kur buvo
liavimo sistema. Vartok tuojau
jų veikti su tais, kurie nieko neljoja,
— Dėlei netvarkos Armonro Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą nos, nejaunesnės kaip 30 metų ir
išguldyti reikalavimai, visai maži reikalavimai.
Pajieškau savo brolio Mateušo
Ksrie tolei veža, kol šonus kas tvoja,
Reikalą vo išardymo tvorų, sugrąžinimo atim skerdyklose.likosi partųuštas karų Karčiojo Vvnu, o tamista nusi- nesenesnės per 40 metų. Esu Pocevičiaus, Suvalkų gub.. Kah ne
našliu, turiu 45 metus amžiaus,
Kanejie gražumų, nė proto neklauso,
I
tų ganyklų, mažesnių arendų. prašalinimo baudžia 14 metų vaikinas Liudytoja
j pajo greito persimainynv
į
laikau grosernę, turiu savo namą. rijos pavieto, Balkunų gmino,
Kurie viską niekina, mėto, netauso?
vos liekanų, kurios tik kenkė žmonėms. Tarp kito sakoja. kad tas atsitiko valgant organizmo. Vartok nuo visų skil
Kuri norėtų apsivesti malonės Pašnios kaimo. Keli metai atgal
Tegul tiktai sykį, ko norins. nebijo.
ko, reikalauta buvo, kad butų užginta kunigams pietus ir nieks ne galėjo patėmyti vio nesveikumų. Gaunamas ap
gyveno apie Pittsburgą, McKees
atsišaukti adresu:
Regėsim tuojaus, kokį ožį įgijo:
pirkti žemė, nes jie jos nė aria, nė sėja. Taigi iš to užeinančio karo. Mat čia. kad pi tiekime. Jos. Triner, 799 So. Ash
Rocks, Pa. Jis pats ar kas kitas
Mateušas Urbonas
Ims niekinti, priekabių, kerštų jieškoti,
matyti, kad šitas sukilimas buvo ne dėl tikėjimo, giau kaštuotų, vienas dirba už de land avė.. Chicago, III.
teiksis
duoti žinią ant adreso:
Box 28
Ledford, III
Ims lazdą, botagą prieš tąjį vartoti.
šimtį. Ne daug pataisė tvarką
ne katalikų kunigų prirengtas.
Frank Pocevičia.
Kad žmonės viens antrą kvailystėms nepaikyt,
' Pats Ket tikėjimo dalykų nekliudė, laikė juos skerdykloje knyga Vpton Sin
B
ok
3224.
E.S.P. Philadelphia.Pa,
YRA KUOM DŽIAUGTIS.
Pajieškau savo brolio Aleksan
Galėtum su jaisiais. kaip reikia, sustaikyt. .
privatiškais dalykais. Jo stovykloje randame įvai Clair. nes auga ir auga skaitlius
Po visokių gydymų ir ligos dro Ciparo, Kauno gub., Raseinių
Kad galima butų su kožnu kalbėti.
Pajieskau savo draugo, Vincen
rių tikėjimų kunigus, apie visus jis rūpinos lygiai. užmuštų ir sužeistų zųionių.
silpnybių
sus|jaustas, kurią <la> pavieto. Vainotų parapijos, Kra
Nereiktų drauge pupų, rėtį turėti.
to Liutkaus, Kauno gub., Šiaulių
Teipogi jis daleido ateiti ir ponams piniguočiams,
stojau per išdykumą, bei jauny kiškių sodžiaus; Girdėjau, kad
Ant svieto nebūtų teip daugel kvailumų.
pavieto, Akmenės vol. ir parapi
lai atkalbinėja nuo maištų, jeigu nori. Paskui pa — Likosi sugauta* “paukštis”.
stės karščius, kas mane beveik iš gyvena Pittsburg, Pa. Pajieškau
Nebūtų tokių susitaikyt sunkumų.
jos. Ilakštų sodžiaus. Du melai
sirodė, kad tarp prilaukiu žmonėms miestiečių bu Jonas Kasperžickis, 18 metų am
proto išvarė, nes skaudėjimas ir teipgi savo dvieju draugų Kazi
Užtenka vienani purvinam kur įlysti.
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno
vo daug>ir nevidonų, kurie pasirodė tokiais paskui, žiaus. Jeigu ne policija, žmonės
svaigimas galvos nuolatos kanki miero. Kuzmarskio ir Linkoko,
Kad viską sugriauti, visiems įsigrysti.
Chicago. III. Jis pats ar kas ki
hutų jį pakorę. Kaltinamas jis
nepavykus maištui.
no. o sunkus kvėpavimas ir kru- Vainotų parapijos,
. , , Galnės so tas teiksis duoti žinią ant adreso:
Su tokiais be įstatų, varo, aštrumų.
, Nonvich’o gyventojai beveik visi buvo pritart už žvėrišką pasielgimą su trims
tinvje l>ei žemiau skaudėjimas be džiaus. Turiu labai svarbų reika
Frank Paulik
kųs. net ir turtingi miestiečiai, bet tie tiktai lig lai mergaitėms: viena 13 metų, antra
mielaširdystės kankino, kaip ir lą. Jie patys ar kas kitas teiksis Box 41,
Chicago Heights, III.
1I2.
trečia
9
metų.
Viena
iš
jų.
L
ko.
Užtatai tikrais draugais žmonių pasirodė
kituose sąnariuose ir dalyse kū duoti žinią ant adreso:
JONAS.
sniulkiejie amatininkai ir darbininkai.
Praėjus Usnorska, pripažino jį kaipo savo
no skaudėjo ir nupuolęs ant svei
Bet ką gi daryti, jei šie, purvinieji?.
Izidorius Ciporis,
Pajieškau apsivedimui mergi
maištui, miesto ponai teisinos, kodėl jie buvo to užpuoliką, Jeigu ir kitos dvi prikatos buvau, nė miegot, nė pasil Bok 145.
Jei tie, neatbojanti nieko, biauriejie.
Century,
\V.
Va.
nos
ar našlės ne jaunesnės kaip
kie nuolaidus maištininkams: sako pačioms mieste pažįs. gali atsitikti labai blogai.
sėt negalėjau, permainos oro dar
Įgauna su kumsčia. turtus ir galybę.
35
metų
ir ne senesnės kaip 40
buvo neramu, ne galima buvo erzinti miesto prolelabiau ant manęs atsiliepė, suvy
Įgauna “vainiką“, augštumą, šventybę,
Pajieškau *»avo pussesers Zuza- metų. Tegul atsišaukia tik to
— Ant Halsted ir 39-tos gatvių
tarijų.
’Ir valdo pasaulę. ir įstatus duoda?
tęs ir kaip sužliugęs buvau ir nė nės Salaitės, Kauno gub.. Telšių kios, su kurioms nebūtų ginčių ti
Miesto turčiai slapta ką nors veikdavo prieš susimušė du karai, prie ko sun
jokie daktarai, neįstengė man pa, pavieto. Kulnų parapijos, Karklie- kėjimo dalykuose. Atsišauku
Ar reikia tad tokių klausyti paguoda?
maištininkus. l>et tankiai suardydavo jų visų ro- kiai sužeista 11 ypatų, tame
gelbėt, kurių nemažai perleidau.
nių sodžiaus. Turiu labai svarbų sioms duosiu visoms atsakymus.
kundą miesto darbininkai, kurie pranešdavo apie >kaitliuje ir lietuvis K.Filipavičia,
Jau buvau nustojęs vilties išgi reikalą. Ji pati ar kas kitas teik
PETRAS.
M. M. Masys.
gyvenantis
pn.
3304
Auburn
avė.
jų vylius, užmanymus sodiečiams....
Kup galima versli, ką norins. klausyti.
jimo, bet galiausia^ jog apie savo sis duoti.žinia ant adreso:
Trenton. III.
Tą
pačia
dieną
kitose
dalyse
mie

Ket’ buvo tikru “liaudės sudžia”, jo skundimai
Priversti, kas tarhistai tinka, daryti ?
liga ir visus vargintus parašiau
Kaz.
\\
enslau
ski,
buvo žmoniški, nė vieno pono ar jų apginėjo Ket’ sto buvo du užmušti ir dešimtis
-’nonėms pripažyti reik savystovystė,
kiek numaniau Dr. Collins Ne\v 1280 Nenson avė.,
Beloit, \\’is.
sunkiai sužeistų.
nenusprendė mirtin.
York Medical Institutui, tad kad
ijuk niekam nėr miela ant svieto vergystė.
Ponai sujudo. Surinko kariumenę, pasisamdė
už kelių dienų vėliau iš ten at
Pajieškau savo brolio Juozapo
vokiečius - pėstininkus mužikams mušti. Mūšiai
— 25 d. liepos atsibuvo susi
MlkĄS.
siuntė man vaistus ir bevartojant
Eibučio, sunaus Simono, sesers
išpuldavo įvairus. Kartais ponams prisieidavo blo rinkimas septynių gelžkelio kom
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų
^t juk neprotingiems gyvūnams, užtiesa,
darėsi vis lengviau ir lengviau ir
gai.
panijų. suvienijimui jų į vieną drūčiau, o kaip suvartojau pas Marijonos ir dėties Mažeikio. Pir mūrinis namas su lotu, ant Hal
Avienas neduoda savivaldos tiesa.
miau gyveno Rohophorsophollos.
Karalius išsiuntė kvieslį, siūlydamas perkra trustą, kuris paimtų į savo ran
sted Street, arti “Lietuvos” redak
*ii tas ir yra, kad nereik pripažyti
kutinius vaistus, pasijutau teip
tyti žmonių reikalus, o maištininkams dovanoti.
kas čielą vakarinę Amerikos da gerai, kad senei teip sveikas jau Me. Turiu labai svarbų reikalą. cijos. i-mas pentras — storas ir
^roėiams liuosybę, reik juosius valdyti.
Jie patys ar kas kitas teiksis duo gyvenami ruimai; 2-ras pentras
Ket atsakė: “Negalime tikėti visokiems priža lį. Nebeliks užkampio be truktų.
čiausi, tad nors jau trys sanvaiti žinią ant adreso:
dėjimams, kol jų neišpildys; o dovanojimo nepra
— gyvenimai dviems šeimynoms
tės, bet jokio atsinaujinimo ligos
JONAS.
John Eibutis
šome, karalius paprastai dovanoja bausmes žmog — 23 d. liepos užgriuvo di<ldPrekė $4200.00. Sis namas stovi
■‘P šito ir norim, kad svieto galiūnai,
nejaučiu ir esu sveikas ir laimin
68 Canaiport avė., Chicago, III. ant svarbiausios biznio ulyčios,
žudžiams ir piktadėjams, o doriems ir nekaltiems lis, šešių lubų namas, Hvigart
gas, kuomi galiu ir džiaugtis.
valdžios, dvasiniai, visokį didžiūnai.
niekuomet. Męs nesijaučiame esą kaltais, todėl ir Paper kompanijos, 120 Franklin
lietuvių apgyventoje dalyje, tinka
_ įgautų perdidelę valdymo tiesą.
Dėkingas esu Dr. Collins Medical
neužsipclnėm bausmės”. Netikėjo karaliaus gimi str. Ant laimės, nieko neužmu
Pajieškau
Jurgio
ir
.Antano
Delvisokiam bizniui. Gera vieta lie
Institutui, kurio niekad neužmir
S norim jų darbus išvesti j šviesą.
naičio, valdono karalystės, žodžiams, nes jeigu jis šė, nes dirbtuvė dar buvo tuščia.
tuvų,
Suvalkų
gub.,
Marijampolės
tuviui. Randa jo atneša nuo $50
šiu. Gaila, kad iš kart neatsišau'
sauvalių, ragus jiems nusukti,
ir norėtų išpildyti savo prižadus, ponai nenorės, o
pavieto,
Veiverių
gmino,
Skriau

iki $60 ant mėnesio tai yra i69?>
foklę užkimšti, kad kiauliškai tukti,
kiau, bučiau senei likęs išgydy
be
jų
negalima
nieko
daryti....
džių
kaimo.
Gyveno
Chicagoje.
procentas nuo įdėtų pinigų. Į to
jį00 krat,2i° var
guolių,
žmonijos
nereiktų• ’
—F. Miller ir F. Monroe pa tas, Kad kiti laikraščiai perspau*•* įj
1
Z. I 1 I'_Z
1J Vj
Iš pradžios žmonėms sekėsi kovoje. Atėjus
Jie
patys
ar
kas
kitas
teiksis
duo

kį
namą įdėti pinigus yra geiesnis
garsino laikraščiuose, jog pajie- stų, tai žinos žmonės kur rasti
P norim, kad žmonės tiems
___ niekšams suteiktų:
samdytiems vokiečiams, bukliems kareiviams, pri ško žmogaus su kapitalu $5000,
pelnas
negu aukso mainos. 16%
ti
žinią
ant
adreso:
laike nelaimės ligos, tikra pagel}mus. prievartą, žiūromis žiūrėti,
sėjo blogai.. 28 rugpiučio tų pačių metų sodiečiai išdirbimui ir pardavinėjimui ga
pamislyk
sau. Dasizinokite ‘ Lie
Jos.
Deltuva,
I* šonus, kad skausmą turėti,
bą.
tapo
galutinai
nuveikti.
Ketą
ir
jo
brolį
Vilimą
su

tuvos
”
redakcijoje.
4531
S.
Donore
st.,
Chicago,
III.
rinių motorų. ’Amatorių . atsi Su paguodone
jausti, suprasti, žinoti kaip skauda!
ėmė. Nugabeno į Londoną, baisiai kankino ir pa
rado net dvylika — visi turėjo
Ant. Mikalaviče,
Ant pardavimo ar išrandavojikorė ant bokšto. Jų hunus laikė pakabintus, kol reikalingus pinigus. Vžmanytojai
Pajieškau savo dviejų draugų:
T
MIKAS.
3589 81 St.,
mo didelis biznis. Grosernė ir
nepradėjo
puti
ir
mėsa
ėmė
kristi
nuo
kaulų.
No

Klemenso Alijošaičio ir Franciš,fl ybė, tokiems reikalinga pabauda!
paėmė $60000, užmokėjo kiekvie
bučernė, su namu ir tvartu. Biz
CIeveland, Ohio.
rėjo
tuomi
įgązdinti
žmonės.
Vienog
žmonės
pa

kaus
Tanušaičio; abu Suvalkų gu
^en°k ga| jr valdžios dėl svieto paikunn
nam po $250 algos uz. agentavinis apie 20 metų senas, gerai iš
laikė
gerą
atminimą
apie
tą
bajorą,
kuris
atsidavė
bernijos, Naumiesčio pavieto, Ki
**** tikrybės, doros bei augštumo?
mą ir išsiuntinėjo juos į kitus
dirbtas. Storas didelis, puikiai
žmonių reikalui, kovojo prieš ponus, ir pabaigė gy
dulių gmino, Sudargos parapijos,
miestus, ir tik Čia jie suprato,
įrengtas ant Halsted ulyčios, ne
vastį ant kartuvių. Jo giminaičiai, sūnūs, brolėnas
Grimaičių kaimo. Girdėjau, kad toli “Lietuvos” redakcijos. Šis
kad pateko į prigavėjų nagus.
JONAS.
ir vėlvbesnėji karta pasirodė teippat dorais žmo
jiedu esą Chicagoje. Turiu labai
Teip mat Amerikoje ‘'daromi” pi*
X
^urs tiktų jau kitą valdyti,
biznis yra airių savastis, o kada
nėmis, ne vienas pabaigė savo gyvenimą ant kar nigai! Nukentėję sugavo Monroe
svarbų reikalą. Jie patys ar kas Halsted ulyčia didumoj lietuviai
htitų. kaip nors, paklaidyti.
tuvių, laužo....
kitas teiksis duoti žinia ant adre užgyvena tai airiai nori parduoti
DIDELIS PIKNIKAS.
ir padavė teisman, bet kuom ta
pate valdytojas- klysta, klaidingas
Miesto rodai nesykį prisieidavo išgirst giriant
byla baigsis, nežinia.
jo valdymas būti naudingas?
Chicago. Draugystė Sv. Kazi so:
ir pasitraukti iš tarpo lietuvių.
Ketą.
Juozas Daugilaitis,
miero Karalaičio, parengė didelį
Parduoda viską už $8000.00. Treč
> ji n '
Grapas Warwick, kuris nuveikė Ket ą, pasili
2239 Hamilton st.,
dalį reikia iš viršaus užmokėti, o
— Moksląeiviai
Valparaiso pikninką, nedėiioj, 11 d. rugpuiMIKAS.
4
ko dar 14 dienų Norfolke ir tenai skerdė, kankino
CIeveland, Ohio. ręstą ant ilgų išmokesčių. Jei ne
L * * bidonai nėra neklaidingi;
Universiteto, pradžioj sezono ža čio (Aug.), 1907 m., Bergman’o
nuveiktuosius sodiečius. To reikalavo ponai.
Prasidės
9
nori pirkti gali randavoti; už na
kartais yr biaurųs, niekingi.
da pastatyti Chicagoje tragediją Parke, Riverside, III.
Išimdavo vidurius, degindavo ant ugnies dar
Ir . , ‘c*kalinga teisingai svarstyti,
vai. ryto.
Inženga porai 25c.
Pajieškau savo draugo Stanislo mą, tvartą, storą su geriausiais
“Išgriovimas Kauno pilies”.
gyvam žmogui esant. Bet ir Warwickui jau paka
Važiuokite: iki 22 gatviai, tada vo Daunio, Kauno gub., Šiaulių įtaisymais randa $55-00 ant mėne
** 'isko daryti.
ko, pasąkė ponams: Pomislykite patįs, ką šnekat.
Trinki . au8stlnims yr nenaudingas,
“Aušros” draugystės mėnesi 22 iki W. ąoth Avė., o iš ten La pavieto, Raudenio parapijos, Pu- sio. Kas nori persitikrinti apie šio
Jeigu W toliaus teip galabysim, tai prisieis patiems
Grange karais, kurie nuvež iki šilių sodžiaus. Treti metai kaip biznio gerumą, štoro savininkai
l^^eminims didis blėdingas.
žambrį (žagrę, arklą) vilkti. Tada tai nurimo po nis susirinkimas atsibus sekarl- daržui; arba imkite Metropalitan
Amerikoje, girdėjau, kad gyvena priims jį ant nedėlios ar dviejų į
«> * ‘*^u<*tinti žmonės pagenda,
nai. Apie tą pasakoja maištininkų priešai, kurie čios subatos vakare, 7:30 vai, 4 d. elevatorį iki ą8th Avė., o iš ten
Chicagoje. Jis pats ar kas kitas darbą į savo storą, o ten padirbė
Rit •
kvailas carizmas apskrenda—
rugpiučio, pn. 869—33 Place.
negalėjo meluoti ir ponų apkalbėti.
jęs kėlės dienas persitikrins, ką
La
Grange
karus.
‘
teiksis duoti žinią ant adreso:
r
^l^ina pačių jų paikumas,
Malonėkite visi draugai atsi
biznis vertas. Biznis yra tikrai
(PaimU
iš
knygos:
Geschichte
dės
SocialisJohn
Sutkus,
Kviečia
visus
atsilankyti
kuolankyti, nes bus daug svarbių da
išdidi.nepraktiškunias.
geras.
Dasižinokite “Lietuvos**
Box
14,
(Wiliiamson
Co.)
&
uitikėjims mumt kenkia;
tnus, t.;I. 9- JJ* Push 511—524)skailingiausiai
lykų svarstymui.
redakcijoje.
.
x
Cliford,
I1L
<lMiav*mas prie nuopolio leukta.
Komitetas.
'
. komitetas.
GALAS.
r

APGARSINIMAI

Pajieškojimai

Sodiečių sukilimai Ispanijoj
Katalonijoj, 15 amžiuje.

(

Ant Pardavimo.

V*x_Z4

VI «

11

Draugysčių reikalai.

» nuo s*uiokyb^s Jf
sutveria.
prastesni*
s, kuoatei

Parsiduoda labai pigiai krautu-(gyvenimu ir guoliu. Kelionės kavė (storas) ir visi įtaisymai prieptus uždedame. Ateik arba atsikriaucystos. Vieta gerai apgyven- šauk tuojau laišku įdėdamas už
ta lietuvių ir lenkų. Parsiduoda 2c. markę atsakymui. (Lietuvia 1
is priežasties ligos.
Atsišaukite kas agentas). Adresuokite:
adresu:
I
.
,
J. Lucas,
S. Geležinis,
128 S. Clark st.; (Room 3),
4503 S. Wood st., Chicago, III. I
Chicago, III.
*3
Parsiduoda pigiai namas, tvarReikalaujame vyrų pardavinėti
tas ir du lotai miestelyje Geneva. bižuterijas (graznas), gera rekoIII. Sykiu su tuom parsiduoda: mendacija ir kaucija reikalinga.
1 karvė, 100 vištų. 30 ančių, 2 me
Atsišaukite:
tiniai paršai ir tt. Viskas parsi
S. J. Seiniger & Co.
duoda už $1000.00. Miestelis lie
5 BloomficM st.» (Room 53)
tuvių apgyventas, 'septyni fabri
Boston. Mass.
kai, oras sveikas, puikus gyveni
mas. Rašykite:
'Kazimir Rozenis,
LENGVAS DARBAS!
Box 571,
Creneva, 111.
Parsiduoda labai pigiai maža
Arba į “Isietuvos” redakciją.
spaustuvė, su kuria galima spau-

kia mares su 13 dienų. Šif-Į
kortės prekė................$38.151 -

su1 8.di«bin. šifkortės prekė>.WL Š...................... $37*8-

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių Vojei*covų sutaisė šernas. Aprašo ii ko
malt veria ore žaibai Ir griaustiniai,
įuo ko atsiranda ant dangaus | va Irlot
ivlesos Ir šęšėlial. Ir daugybė visokių
kitų (vairiausių ore apsireiškimų. Pla
Olai ir labni suprantamai paaiškinta
kaip gulima sužinoti oro permainas ir
daug kitų (domių dalykų, Kiekviena
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
parodomas ant paveikslo, Norintiems
arčiau susipažinti su oro ypatybėms,
verta perskaityti, Chicago, III. 1907,
75c
pusi. 238 ........ .............
.................... $100
Apdaryta............

Rugpiučio, 2 vai. po pietų iš-1
jAMERICAN LINE.
plauks iš Baltimorės į Bre- 17 Rugpiučio 9:30 vai. ryto išmą laivas RHEIN. Pcrplau-I
pla|ks irfKe\v Yorko laivas
STjLOUjS. Perplaukia ma
kia mares su 13 dienų. Sifres
dienom, šifkortės
kortės prekė ........... $38.15
preke i.77 ..
. $43-8o
Rugpiučio, 7:30 vai. ryto iš
t fa
plauks iš New Yorko į Bre- 10 Rugpiuči^g 9:30 vai. ryto iš
plauks
New Yorko laivas
mą laivas
KRONPRINZ
NEw
tORK.
Perplaukia
WILHELM. Perplaukia ma
mares
su
6
dienom,
šifkorres su 7 dienom, šifkortės
tės prekė............................... $43-80
prekė............................. $44-15

landtų parašė fternaa. Bu pavaikai
Itaia. Yra tai tvart»lau»ia moksllšk
knyga apie viaaa musų paaaulės tm<
alų veisles. JI parodo visų viešpaty
jčlų, visų žemės kraštų Ir net mažiai,
alų salelių žmonės Ir jų paveiksiu*
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų Ir abelnal viskų
Kas nori pilnai pažinti žmonių iatort
jų. tegul perskaito šių knygų. Cbica
<0, III. 1903, pusi. 667 ...................$2XX
Apdaryta gražiuose Ir drūtuose audl
mo apdaruose ................................

Pinigus prisiųskit per
ar regiai ra rotoje
damas:

P :
0 K*if
■■
»*•*
Kalt
r^|Krl

641 Geografija arba žemio apraėy
V Uiy*
mas. Pagal Geikle, Nalkovsk] Ir ki
gu*
tu* sutaisė šernas. Su paveikslais
478 Apie žemę Ir kitus svietus, jų Aiškiai ir ouprantamal aprašo musų
rirš parodytos prekės yra nuo buv| Ir pabaigą. Pagal Heilperpą, Rai žemę, jos pavidalų, didumą ir platumą;
RED STAR LINE.
I^’ew Yorko iki Tilžės. Prekės bą ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo jos kalnus, jų vardus, a u git j. vulka
kaa yra šėmė, iš ko ji susideda, antrus metančius Iš savęs i>gn|; Iš kokių
gito}**
Rugpiučio 10:30 vai.ryto iši U Eydkunus yra 5c. brangesnės ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra i *lu<>6»nlu susideda žeme, kur Ir klek
plauks iš New Yorko laivas j^a’P i ^ilžę, o į Bajorus 55c. bran- saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko Joje yra anglių, geležies, aukso, dru
ZEELAND. Perplaukia ma- |ffe^« kaH> i
Tikktas iš mėtos ir kito, retai matomo- žvalgakitų gėrybių; klek marių, eže,61 B^
upių, Jų vardai, plotl», gylia; kokie
res su 8 dienom, šifkortės ĮChicagos į New \ orką kaštuoja dės. Su 30 astronomiškų paveikslų.
N’e’
d
prekė.............. ................ $39-8o $l6 o°. i Bostoną $16.00, į Mont: Yra tai vienatinė knyga iš kurion žmo- kuriuose vandenys: surys, prieki, ker
jes
_ zulinti visokias, pcipieras, t ik irtus,
real $15.00, į Philadelphia $15.50. gus tikrai gali apsišviesti. Chicago. MM: kokio juose gyvena gyvūnai k tt,
G
Parsiduoda pigiai didelis mūri- nlaias kn>ReiCi įeu. lydami jIII. 1890, pusi. 225.............
75c Žemė aprašytu dalimis: - išskaitytos
IO Rugpiučio, 6:30
vai.
ryto
išVAIKAMS
SIFKORTtS.
194 Bes
Ta pati apdaryta........................... $1.00 visos viešpatystės, karalystės, kuni
n.s namas ant 2 Inbtj. Name ran- d€ki,t x n)arkę a„akynluL 1>nr
galkštystės, respublikos ir tL Klok
165 ▲tu
plauks iš New \orko laivas
vaiką nesenesnį kaif> 1 mer
dasi-saliunas. o kas saliune .'ra kuotos popieros gromanuns rašyt
ry
480 Biologija arba mokslas apie gy kurioje žemėje yra gyventojų; kokie
KROONLAND.
Perplaukia
,
to
šifkortė
ant
laivo
$2.00.
Už
priguli namo savininkui, kaip tai IJC. lllI; 2 tu2.
perkant už
vua daigtu*. Pa<al prof. Nusbaumą,
tikėjimai, kalboa, papročiai, užalėStsreoMzopaa arhg
li# Ntak
mares su 8 dienom, šifkor- vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor autaJsė Šernai. Mokilaa kokiu budu
tj
fikčenai arba baras ir tt. Netoli
pridnhl piliki% fcnypramonės, išdarbiai Ir tieooa; Į prietalsa arba ziuroaaa cu
1
tės
prekė...................... $39 80
ant jajvo kaštuoja pusę to ką radosi ryvl sutvėrimai ant musų žo- ’hokle miestai, su kiek gyventojų, fa-1
SI
stiklais, per kuriuo*
!daa*i
nuo Apveizdos Dievo bažnyčios. e|v (jovanu
L
107
Chl<
^dideliam, o virš 12 metų pilna šif mėa, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma-, brt*N. pramonių; kur koki# orai: šal- BBt abroz*||o, abrosėhs paviro *1
Namas, saliunas ir kas saliune yra. .
Baronas
M
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
ar Sričiai, lytus ar giedros; kur turaliėką paveikslą, koriams — -3
kortė.
turi parsiduoti greitame laike už ,3, s s 16t|, st
pittsburg, Pa.
HAMBURG AMERICAN
Kas
1«
žvėrių ir patiesžmogaus.
Su paveik- koks Ilgis dienos ir nakties; kur visagrupa* žmonių triobu
$<>000.00 (šešis tūkstančius dol.)
P
alėllals. Chicago,
III.1901,
pusią- da yra lygi diena ir naktis, kur saulė g(# piačtag Uukua mišk’
LINEI GELEŽINKELIO TIKIETAI
pių
147
..........................
i
........................
40c
1
P*
r
nenusileidžia
arbe
t
elp
toliau,
teip
kaip
kad
■
sž
.TJ'J
169
■
VAIKAMS
Geriausia proga lietuviui įgyti LENGVAS DARBAS VISJEMS. >5i Rugpiučio n vai. ryto išplauks
110 Moi’
neužteka Ir tt. Knyga didelė 6*9 colių. toJe būtumei ir viską savo JI i3
pigiai tą \ ’et4- Atsišaukite pas.
Pagal mus suteiktą informaciją
iš Nc\v \ orko laivas PENNAmerikos geležinkeliai vaikus 507 Gamtos loterija. Pagal P. Bert, aDt
•tąndiio® popieros spaudi n- Lytumi Teleskopas pavedi. 1
I
111 Siou
M. J. lanane\iua,
gabus gali uždirbti iki 30 dol. sąSYLVANIA. 1 erplaukia ma-metų Veža dykai; nuo 5 iki vertė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su ,a- Chicago, III. 1899, pusi. 469. $2.00 I raišką ėsybę. padidina ji
112 Vari
res su 12 dienų, šifkortės l|2 metų, ima pusę tikieto, o nuo daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo- Ta pati apdaryta audimu, kietuose *P- žmogų nuo žmogaus ir išrodo faTj
P*
>84 \V. i8th st.,
Chicago, III. vait~ėje arba ir daugiau. Atsiųsk
Mot
113
P
rck
®
..............................
$37
®°
i
ij
metų
pilną
tikietą,
už 2c. markę atsakymui, o męs
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; daruose, auksinėmis litaromls atspau- paveiksiu, bet tikru atsidkimą
|
trumpai aiškiai ir suprantamai Išaiškl *^ parašai ant nugaros Ir šono.. $2.50
Męs turime dabar ant partsvisK*rrj
Parsiduoda. 4 lotai su meniniu .suteiksime visą informaciją dykai,
Mag
Prus¥ geležinkeliai veža vaikus
8 Rugpiučio, 5 vai. ryto išplauks
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus.
Įžtauslus Bt^-reoskopiikns pareikata.
namu, tvartu ir pašaro pastoge. »\t|re>uok ’
lij
iš New Yorko laivas KAIŠE- ui <b’k* tik iki 4 metų; nuo 4 iki ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai
Istorija abelna. Dalis pirma .kaip matote žemiau runi4»ruj
’
Teipgi 5000 pėdų antrų rankų meyf j Montvila,
115 Airi.
RIN
AUG.
VICTORIA.
Fer10
mcn
J
ima
P
U
K
tikfeto,
o
nuo
nesupranta. Cfašcago, Iii.
1903, pu Nuo aeniausiujų laikų Chinljos —
f
.,
d.-ty, su karve ir vištoms. Prekė Lų So Cai,aI st _
d^ago, III.
116
plaukia mares su IO dienų. I10 nictų pilną tikietą.
slapių 238 .......................
50c 2800 «• Pr Kr., Iki galutiniam išdaliniSERIJA I.
$1200.00. Atsišaukite: m
mul imperijos Aleksandro Makadoni- Į Susideda Iš 12 6terro»kop.»ku Mve.
šifkortės prekė............ $43-8o
Laivai Linijų NORTH GER117 š:au
John Maischen,
606 Gamtos pajiegos Ir kaip if jų *kojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
slėllų pundelyje. Preki 50cd
118 Beri
Pagal Bltnerj sutaisė Šer Baceviče.
Su paveikslais, parodan-j
pundelį.
791h ir Robcy st.,
Chicago, 111
IO Rugpiučio, 6 vai. ryto išplauk* I^AN LLOYD, RED STAR ir naudotis.
dr
vertėo kny-|*iaia
la‘kV plramidus, sienas pylių,
LOTAI! LOTAI!
.mnpn
iš New Yorko laivas GRAF HAMBURG AMERICAN plau- oae. Svarbios moksliškos
113 Voki
pi!
.. .-iis priežasties
Prie pat .................
viršutiniorMetropolitWALDERSEE. Perplaukia k’a Mačiai į kontinentą, o laivai ga. au daugybė paveikslų y vairių m» jtvlrtynlų; typus kunigų ir kareivių. štai kė juose gali pamatyti:
Parsiduoda pigiai
.
y
ėlnerljų Ir kitokių prietaisų ant (Anau Hieroglifus Akkadų rašto ir tt. Chi- 1 Stebėtini griovai Yellov-Stone Pus
Voki
..............
i
a
1.
an
geležinkelio,
mares su 12 dienų, šifkortės P *''1- k*'^ Unijy plaukia j Angliją, dojlmo ga*UM pajiegų. Chicago, III.
išvažiavimo pačios Lietuvon bu-J
...
Ui.
1964, ahb
pusi.I 498
bl<
$1X0
m imu
ko.
a
Prie didelių fabriku,
prekė............................ $37 80 0
Anglijos kiti laivai perveža į
cerne ir groserne; lietuviu apgy, .
\
1904, pusi. ♦■sS
«... ...... 50c
121 Šved
2 Kvietkinė paroda, mieste Santo
. ■
• . .
. .
.. .,
Arti Grant \\ orks fabriku.
kontinentą.
657 Istorija Suvienytų Valstijų Š<au
pu
gos. N Y.
Ventoje vietoje. Arba pajieskau
...
, .
.....
Netoli nuo North\vestern Elec- «5 Rugpiučio, 9 vai. ryto išplauks
Stoc
Amerikos.
Nuo
atradimo
Ir
dar
122
527
Kada
Ir
kokiu
budu
gali
avietę
elnės
pusininko, kuris galėtu uleti 1 .
,
i-e
.11^ tnc \\orks.
pasibaigti. ParaSė Prof Dr. M. WUh. P*®* airadlmą Amerikos iki 1896 m. 4 Didysis vandens puolimas. Ydiom ■ 122 5 ved
iš New Yorko laivas BLUEbiznj $1000 ir pats darbu pnside....
....
124 šred
Meyer. 14 vokiečių kalbos vertė J. II- Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameristone Parke.
.
, ...
,
Gera ir pigi komunikacija. Už
CHER. Perplaukia mares su
> AI
tų. Daugiau dasizinokite adresu:
.
,.
.
.
8ve»<
gaudaa.
Knygelėje
aprašyta
svieto
k
$.
kokie
čia
tada
žmonės
gyveno,
ko5 Ty piška tabako farma. Kuboje.
12 dienų.
Šifkortės pre, T,
...
5c., su 20 mmutų gali atvažiuoti
DU
pabaiga
Kas nori dasižinotl kada ir, kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra- 6 Sūdo butas mieste Honolulu, aat sa i
w \\ lad. Butwill,
•
•
,r
••
. - .
T ,
., ,
h miestą Metropolitan ge ezinke$37-80132S2 So. HatiteJ St., Chicu«, III. kokiu budu gal svietas pasibaigti, te- dėjo plaukti ( Ainertkų, kokios karės
Thur
ik
los Haaaii.
i
2001 Lake st., Melrose Park, III. .
. w
•
c- •
hu. arba 12-tos ul. karais. Svei
Žiu v!
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, būvo. už kų kariavo ir kokiuose me 7 Žuvų rinka mieste Manilės. aat Fi
CUNARD LINE.
----------------- =
r
da
kas ir čystas oras, kaip ant farili. 1906. pusi. 135............................ 35c tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir
lipiny salų.
Parsiduoda pigiai arba išranda- inos.
■ kiek kuris gero dėl šios šalies padarė. 8 San Jose gatvė, mieste Saa Juan l*s Kate
Rugpiučio* 6:30 vai. ryto iš•
rys
voja medinis namas ant dviejų • Lotų prekes po $350 ir augščiau.
516 Iš kur atsirado musų naminiai Prle 8*^° knygos telpa Suvienytų
Porto Rico.
plauks iš New Yorko laivas!
gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal
Konstitucija, kuri yra reika-Į 9 Puikiausia pilis mieste Rheinstela 123 Tulk
augštų, su lotu po nr.*493i \V.
LUCANIA. Perplaukia maFoje vietoje šįmet šimtai namų
ci>
Lunkevyčių sutaisė Šernas. Su pa- Hngiausia žinoti kiekvienam žmogui
Prūsuose.
I4th st.. (iftmt \Vorks, III. Ap statosi, tad lotų prekės kasdien
Palo*
r« su 7 dienom.
veikalėliais. Chicago, 111. 1901, pusią gyvenančiam šioje šalyje. Chicago. 111. [10 Puikiausias Žurandelis Salone d<
Pa
linkui yra daugybė fabrikų: na kyla augštyn.
$1.00 į
pių 73 ................................................... 20c ,8I>6- pual- 3*4
................... —4>.8° 11. Ola talpa JOS labrl grailt; Ir juo
Jenets, mieste Vienoje.
Venų
?131
mas vertas $0000.00, bet atiduo
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- jį švento Mykolo palociua Petertru:
Pirkęs čia lotą už $350.00, už
Rugpiučio, 7 vai. ryto išplauta r'*" ’***kJ,
“•*'1.’*
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal d*ruo«*literos ant nugaros ir |
siu už $5500.00. Raudos atneša meto laiko lengvai gausi už tą IO
ge. Roeijoje.
. __ skaitytoji ir klausytoji ir labai naudtn
1125 12 švento Petro bažnyčia ir pliaclul
uhiragn, m įjos. post. 336 $1.2$ Lunkevyčių ir kitus sutaisė šeėnaa. 6ono
w Nc\v \ orko laivas CAMant mėnesio $65.00. Dabar name patį lotą $450.00. Reikia supra
Fra
PANIA. Perplaukia mareaĮDsuui aptašyta-......... ...
$1.56 8u paveikslėliais. Yra tai aprašymas
Ryme.
Dldz
yra saliunas, bet namas tinka vi sti, kad kur feip gausiai nauji na
651 Istorija Chicagos Lietuvių, jų paapie yvairius musų žemės augalus, jų
su 6 dienom. Šifkortės pre-l
sokiam bizniui.
Pamatas namo mai statosi, ten lotų prekės kas
SERIJA II.
. $41.80 M klstuviškoe Pasakos Yvalrioa sudėjimą ir atmainas, gyvj Ir plėtoji ***^9 Ir kunigo Kriaučuno prova au
134 Trtrt
mūrinis, skiepas išcementuotas. dien kyla augštyn.
Į Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis mąsi nuo pat menkiausių pavidalų Ik!' ^kraičiu 'Lietuva”, buvusi balan- Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik
sei
džlo mėnesyje
m. Čia telpa ap
** 1899 ~
Norinti pirkti arba randavoti te
slėllų bakselyje. Prekė 75c. u:
Pirkite kol pigus.
,
6 Rugpiučio, 8 vai. ryto išplauks |III- Čia telpa 202 dur gražesnės ir didžiausiu |r tobuliausių. Chicago. Iii. *****
35c rašymas: kiek yra lietuvių ChicagoJe.
bakselj.
cb(
gul atsišaukia adresu:
Atsišaukite pas
iš Bostono laivas caven IJuokingesnės pasakos.\ Chicago, III. 1901. pusi. 1*9 ........................
19V4. pusi. 333 ........... .\.$1.25
526 Kads Ir kokiu budu svietas su klek lietuviškų draugysčių, su kokiais
štai
ką
juose
gali
pamatyti:
4931 Yr . 141h st. Grant \Vorks,Ul.
NIA. Perplaukia mares mi I)rutBi g|Mjarj.lB .......................
A. OLSZEWSKI,
|1>50 sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. vardais ir siekiais; chronologiška per
fra
1 Gražiausias vandens puolimas. Hm
šifkortės pre8 dienom
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. žvalga Chicagos lietuvių darbų nuo
Pajui
vana Glen, N. Y.
GERA PROGA PIRKTI NAMA
Ca
J
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi pat čia jų atsiradimo Iki pabaigai 1900 2 Grandžių sodas, Floridoje.
.$37.80
76 Maxlm Corklj. Pasakojimai. Iš
kė .........
Vatil
ški
kūnai ir kaip musų žemė susitvė metų; istorija jų parapijų ir prova ku 3 Didžiausias paėto budinkas. New
rusų kalbos vertė A. L-ts. Turinys:
Parsiduoda pigiai namas su lo
nigo Kraučuno su "Lietuva". Chicago.
ted
»3 Rugpiučio, 8:30 vai. ryto iš- ijiremė apie sakalą. Nenaudėlia Ma rė. teipgi kokiu budu atsirado ant jos III. 1901. pusi. 580 .......................... $1.00
Yorke.
tu po nr. 3312 Emcral avė. Na
Rym
“LIETUVOS ŪKININKAS”
plauks
iš
New
Yorko
laivas
karas čudfa. Rudenyj. Dvidešimts šeši gyvybė. Su paveikslais. Chicago. III.
Stebėtinas
vandens
puolimas,
Niamas keturioms šeimynoms. Ge
Apdaryta
................................. $1.50
tro
Laikraštis skiriamas Lietuvos
gara Falls, New York,
CARMANIA.
Perplaukia lr Tlena- Chicago, III. 1906, puslapių 1900. pusi. 140 ................................ 35c
ra vieta apsigyvenimui: ramios
Didži
Puikiausia
svetainė
United
States
5
darbo žmonėms. Išeina kas sąvaimares su 6 dienom, šifkor-Į10’..................
*....................
678 Lietuvių Pratėviai Mažoje Azi
Ry
atneša per mėnesį 30 dol. Prekė
553 Paėjimaa organiško svieto. Pa
Kotelyje, mieste Saratogos. N. Y (
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
joje. Nuo senovės Iki jie pateko po
Sklia
tės
prekė
..........................
$43.80
^4
Robinsonas
Kruzlus.
Graži
mogal Bltnerj sutaisė šernas. Knyga di
6 Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha-j
drauge su naminiais
daiktais
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
Ha
mas ant gražios popieros, 16 pu
delės moksliškos vertės. Ji aprašo
vanos, Kuboje.
$2500; yarefas su daržu ir me
tojas
(D-ras
J.
šliupas).
Knyga
turi
Rugpiučio
5:30
vai.
vakaro
20
Kolos
sių ir mėnesiniu priedu.
. .
•- ..
. •
Chicago. III. 1963. pusi. 83 .. 25c tvėrimųsl vlao sutvėrimo Ir visų gam 283 puslapius ir 4 dideliai mapas, pa 7 Ūkininko namai,’ Kuboje.
džiais. Atsišaukite ant paduoto
plauks is Bostono laivas IVtos sutvertų daiktų; parvdo. pagal se
8 (plukdymas galvijų mieste Manilėsl
Vienatinis
laikraštis,
kuris
tė

rodančias vietas kur senovėje gyveno
pei
adreso:
.
niausius Ir giliausius žemės siuogsnlus,
ant Filipinų salų.
ERNIA.
Perplaukia
mares
134
Sidabrinis
Kryželis
arba
Daliyd*
lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių pa
144 Sena
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
daug
milljoag
metų
atgal
gyvenusius
Juozapas Mockus,
su 8 dienom. Šifkortės pre- hš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
dėjimų dar 800 metų prieš Kristaus 9 Geležinkelis ant salos Havaii.
joj
nes jis suteikia teisingiausias ži
3312 Emerald avė., Chicago, III.
nė .................
$37.80 “1®° Kristaus, Eugenlus Sue. Vertė ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, gimimų. Chicago, III. 1899............ 50c K' Gatvė miesto Manilės, ant salos F>1 145 Kėlu
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
paukščius
Ir
tt
'
Su
paveikslais.
Cbilipinu.
|j Laukis. Chicago, III. 1906. pusi. 169.
iij<
to. Amerikos - lietuviai užsirašy CANADIAN PACIF R R CO ,l8,U kny*elę v‘la‘a»8 vyskupas už- cago, III. 1905, pusi. 137 .................. 35c 708 Rašto Istorija. Pagal A. B. 11 Kapellja “Sousa" ant Paryžiau^ pM 11G Šerti
rodos, Francuzljuje.
I
kite minėta laikraštį arba užrašy CANAD1AN PALIK K. K. LU. drBudė j^uviams skaityti)............. 50c
M2
SchnitaerJ sutaisė šernas. Aprašo ko
566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
Paimu daržas mieste Frankfort,
LINE.
147 Kelia
kiu budu žmonės rašyti Išmoko, kaip 12
kite savo getffėms tėvynėj gyve
Pruauose.
Ita
ią5 žmogus nepliuškls. Vertė iš rimai. Pagal Hutchlnsvn? sutaisė Šer išdirbo sau raštų kiekviena žmonių
nantiems. Lietuvoje metų prekė 23 Rugpiučio 3 vai. po pitų išplau13 Merginos parduoda kvietkas mie 148 Mah
nas. Su paveikslėliais.
Aprašo se
kia
iš
Montreal
laivas
LAKE
švediško Nėris. Labai graži apysakėtauta, kokie buvo raštai senovėje daug
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
niausių gadynių yvairius sutvėrimus
ste Kopenhagen. Danijoj.
149 Ooen
CHAMPLAIN.
Perplaukia ’*• kal» turingo prekėje sunūs apal gyvenusius ant žemės dar prieš atsi metų prieš Kristų, kada žmonės vie
numeris ant pamatymo 5 centai.
14 Puikiausias kvletkų darželis, mie
Jio
toje
rašto
vartojo
mazgelius
ant
šniū

mares su 8 dienom. Sifkor,u ¥,r*1""
Ir laimioradimų žmogaus, šiandien tų sutvėri
ste Monte Cerio.
150 Gėry
Amerikoje vyriausiu agentu yra:
rų. išpiaustymus ant medžio, iškapoji_
giau gyveno Už kitus, apsivedusius su
Reikalauja vyrų dirbti giriose
M. J. Damijonaitis,
tės prekė........................ $37-8o turtingoms. Šita apysakėlė užima mų kunus žmonės kasdami gilius šuli mus ant akmens, piešė paveikslus. Ir 1S Rustoenval vandens puolimas. No*
nius. kanalus, arba imdami iš žemės
vegijoj.
151 Bfsu
Chicago, III.
Michigan ir \Visconsin valstijose. 3252 So. Halated St.,
...
.. kiekvieną Jauną vaikiną ar merginą Ir
tik neseniai daėjo Iki šiandieninio al
boi
Rugpiučio, J vai. po pietų ,s* moklna žmogiškos doros. Chicago, Ul. anglis, randa giliai palaidotus žemėje. fabeto (lltarų), su kuriuom dabar ga 16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje,
Mokestis nuo $30.00 iki $40.00 mė
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
Francuzijoj.
▲fa
plauks iš Montreal laivas 1899, pusi. 23...............
10c
li parašyti kiekvienų žod( ir viskų ap
nesiui su valgiu ir guoliu. Dykai
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
152 Makt
Moterų duelės su kardais.
kalbėti telp gerai, kaip Ir gyvu žodžiu. 17
EMPRESS OF IRELAND.
snių storio žemės eile. Jie yra Šian-.
sai
Moterys prie arbatos.
18
kelioiy* su pirmininku (foremžin).
Perplaukia mares su 6 die200 Akis ui akb <lantiB u* dantj. dien išstatyti (vaiduose mušėjuose, iš Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų in
Ka
19 Motina kudikj prausia.
Teipgi reikalaujame darbininkų
teresuoja,
parodydama
kaip
tobulinosi
-.n
i-e
a Juokai viename akte. Perdirbta Iš vo153 Pyra
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
nom. SifKortes preke. .$37.80 ....
20 Kaip labai dideli tie mažiukai.
1
kinko. Chicago, Iii. 1907, pusi 29.. 10c
sviete raštas. Chicago, III. 1905, pu
prie
geležinkelių.
Atsišaukite
D Ui
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
21 Vakaro diskusijos.
slapių 304 .....................$1.00
tuojau pas:
1»4 Arai)
Ir keturi kitokį paveikslėliai.
nų
metų
reikėjo
pakol
ant
mirusio
DOMINION LINE.
210 Dėdė atvažiavo. Komedija vleApdaryta.......................................... $1.25
Kas nori važiuoti į Krajų, te
Up
Asping & S\veet,
žvėrie kūno užaugo eilė žemės kelioli
Rugpiučio 5 vai. ryto išplauks name al?te. Pagal lenkiškų sutaisė K.
į 155 Įėjiu
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
81 S01 Canal st.,
Chicago, III. gul perskaito šj surašą, o jame at
SERIJA
III.
722 Trumpa senobės istorija. Pagal
iš Montreal laivas OTTAWA
ir M. P is. Chicago. Iii. 1902, pu- gal storumų ir senumų žemės sluog
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik
ras, kada, iš kur, į kur ir koki lai
prof. R. Vipper vertė iš rusų kalbos
Perplaukia mares su 8 die-|slai,ly 62 .....................................
Tu r g
snlų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
slėlių iš Kristaus gyvenimo.
vai išplaukia,- ir kiek šifkortės ka
D. Su paveikslais senoviškų liekanų
157
Ta u t
Reikalauja patyrusio vyro kai
dą, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
kė $1.00 už bakselj su 22 paveik
nom. Šifkortės prekė.. 37.80
štuoja.
po
225 Gerlaus Vėliaus negu niekad. na yra musų žemė ir kaip seniai žmo ir 5els spalvuotais žemlapiais (mapopo pardavinėtojo Drabužių sąkroslėliu.
.*■
Po]it
10 Rugpiučio, 5 v.ryto išplauks iš Komedija viename akte. Pagal lenki gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, mls). - Yra tai tikriausia svieto istori
voje. Atsišaukite tuojau:
ja nuo seniausių laikų, daug metų
į
nij
šioms dienoms išplauks šitie
Montreal laivas CANADA. ška sutaisė K. B-a ir M. P-ls. Chica pusi. 370 ........................................... $1.00 prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo Štai ką juose gali pamatyti:
r 15* Žibic
A. Ostrowski,
go,
III.
1902,
puri48
..........................
15c
Kristaus užgimimas Beliejant Stefa
Ta pati apdaryta............................$1.25
į laivai:
Perplaukia mares su 8 die
: 169 Chin
Rymo viešpatystės. Chicago. III. 1904,
3227 S. Hąlsted st., Chicago, III.
nėlėje.
J
pusi. 305 ....................................... $1.00
nom. šifkortės prekė..$37.80 257 Kun. Gramulos Raltinyčloje. Ko
pla
545 Nematomi priešai ir draugai Apdaryta............................... .... $1.25 2I Trys Karaliai atlanko gimusi Kn
1«1 Orą?
NORTH GERMAN LLOYD
medija virtame ^kte. Parašė kun. IT.
atų ir dovanas jam kloja.
žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė šernas.
Reikalaujame visokių darbinin
WHITE STAR LINE.
Hodur. Gr^žUl parašyta komedija, tin
LINE.
3I Kristus, dar kūdikiu būdamas,
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
851
Apie
turtų
išdirbimų.
Parašė
kų ir mechanikų arba suprantan 6 Rugpiučio, 5 vai. ryto išplauks 22 Rugpiučio 4130 vai po pietų iš kanti perstųtynuiL Chicago, III. 1906,
kiną daktarus Jeruzoliaus baiaP
Tau t
dančių visokias ligas pas žmonis, jų Schram. Vertė S. M. Veikalas gvil
pusi. 14 ..£.|...g................................10c
čių staliorišką darbą. Mokestis
plauks
iš
Ne\v
Yorko
laivas.
floje.
r h.
susekimas, vystymusi ir tt. Su pa denantis politiškų ekonomijų. Kokiais
iš New.Yorko j Bremą laivas
L
Bal
1C4 Tok ,
nuo $15 ir augščiau ant sanvaitės.
? KAISER WILHELM II.
CELTIC. Perplaukia mares 262 MindauglšJ Lietuvos Karalius.' veikslėliais. Chicago, III. 1905, pusla keliais Išsidirba turtai, kaip jie susi . Kristus ant svodbos. Kainoj G
lejaus. Permaino vandeni 1
C
lai
30c krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimo
Atsišaukite nedėliomis nuo 10 iki
su 7 dienom. Šifkortės pre Istoriškas )apav^Bl&8 5-ae aktuose. pių 113.............
Perplaukia mares su 7 die
> Kristus ant kalno kalba 1
5
*65 Yokc
draugijos.
Chicago,
III.
1900,
pusla

11:3c vai. iš ryto ir vakarais nuo
kė .................................. $41.80 Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lie 589 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė
nom. Šifkortės prekė. .$44.ię
žmonių minią.
tiš
6 iki 8 vai. (Ne agentas).
tuviškai vertė VrKapsas (D-ras V. Ku Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinotl ka pių 139 ................................................. 35c 6> Judošius savo pabučiavimu 1išduodi
Rugpjūčio, 5 vai. po pietų iš dirka). Ciycag^ Iii. 1900, pusi. 86. 25c da bus svieto pabaigą, tegul perskaito
15 Rugpiučio,į 10 val.ryto išplauks
Kristų žydams.
45 La Šalie st., (Room 8)
-lunlt
856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
kryiil
šių knygelę. Chicago, III. 1902, pu
iš
New
Yorko
į
Bremą
laivas
'
Simonas
pagelbsti Kristui
plauks
iš
Ne\v
Yorko
laivas
7
Chicago, III.
nas Gražys. Ši knygelė aprašo kokios
10c
1€7 Toko
nešti.
BARBAROSSA. Perplaukia
BALTIC. Perplaukia mares 331 Žilė galvon — velnias vuodegom slapių 31.............
veišf
kada buvo karės, kas buvo jų priežat Čirenta Veronika apšluosto
Komedija
vienam
akte.
Pagal
lenki

8
bai
mares su 10 dienų, šifkortės
su 6 dienom. Šifkortės pre
597 Žvėrys lr“Žmogus. Sutaisė pa sčia, kiek blėdės padarė ir daro žmo
168 Yokc
r.ristul.
škų sutaisė M. p-is. Chicago, III. 1902,
Reikalauja 4000 darbininku ant
prekė.
kė ................................. $41.80 pusi. 31................................... .... ..10c gal Schmehl’l Šernas. Mokslas apie nėms ir kas | jąs stumia. Chicago, III. 2! , !i».us ramina moteris, kad JO B*
$38.15
ŽUi
farinų ir prie geležinkelių valsti
subudavojlmų kūno visokių žvėrių, 1902, pusk 40......................................10c
Pato,
8
Rugpiučio,
lo
vai.
ryto
išplauks
5 Rugpiučio, 9:30 vai. ryto iš
oul’T
jose: Kansas,. Nebraska, ‘ Wash471 Akyvi apslrelikimal sviete, ant paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir
10 Jėzus prie kalno Golgotos,
hsi
iš New Yiorko į Bremą laivas
plauks iš New Yorko laivas kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy 861 Dras J. Basanavyčius. Lenkai
176 Yokc
žiavojimo vi«w.
vietos.
ington, Montana, North Dakota
ziavojimo
Joe
BREMEN. Perplaukia iša
CEDRIC. Perplaukia mares nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len vis aprašytas pavieniai su visomis jo Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin 11 Žalnieriai ir Šv. Petras prie
ir Minnesota. Mokestis nuo $2.50
ypatybėmis Ir kokių gyvūnų giminę jis tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
Goigotos.
Bj.
rės su 16 dienų.
Šifkortės
su 7 dienom, šifkortės pre kiškai parašė »Promyk. Pirmų syk) iš
iki $3.00 ant dienos. Pigi kelionė.
versta j lietuviškų. Labai naudinga tveria. Su paveikslais. Chicago, III. ba sunaikino ir sudemorallzavo Lietu 12 Kristus paveda savo motiną •
prekė ..J................ $38.15
kė ..... ............
$41.80 knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš 1906, pusi. 313..................................$1.00 vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg
Teipgi reikalauja 800 darbininkų
13 Skaito Kristui myrio dekretą
te pr<
$1.25 šiai dienai. Chicago, III. 1903, pusla
prie girių kirtimo Wisconsin ir U Rugpiučio 2 vai. po pietų iš H Rugpiučio 2 vai. po pietų iš ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir Apdaryta ............
kalno Golgotos.
,
r*
pių
41
.......................
.?
.......................
15c
Žydai ruošiasi kalti Kristų P*»* "
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie
14
Michigan valstijose.
Mokestis
plauks iš Baltimorės į Bremą
plauks iš
Bostono
laivas laikosi ir tt. Chica«o, III. 1894, pu 630 Ethnologlja arba mokslas apie
946 Priedelis prie lietuviško klausy
kiaus.
rtaulf/1
nuo $28 iki $35 savaitėje, su pralaivas BRESLAU. PerplauCYMRIC. Perplaukia mares slapių 79 .................
30c ėmės tautas. Pagal D-rą M. Haber- mo. Raštelis gvildenantis lietuvystė.
ft Kristaus kūną ima nuo kry V
ir
L
Joj
’ Toko

Stereoskopal arti Ti

H*

i Didžiausias Szifkorčly Ofisas
C7FWCkTA

K,1ygU KatallOgHS

Reikalavimai

Laivu Kalendorius

17 Kristai keliasi Ii grabo.
i 18 Kristus žengia j dangų.
19 Regykla ilgdieninio Betlejaua.
•*><■_.«žp šiądien ttrodo Stainelė. kuKristus gimė.
Hį jjKSkimo Šv. P. Marijos,
į IlSei* budavoU ant grabo Šv.
IroJSartjo8'V gųdien išrodo Kristaus grapĮ***
jjgden išrodo Kalvarija, kur
IPELm mirė.
j
po vardu Jėzaus “štai Zmo-

į

SERIJA IV.

pSiM

jj 100 Stereoskopiškų paveikPr<kfc ,2‘°° ui

btktflh
KgieerijoJe yrą ♦-sykius tiek pa
^5 M pirmirtIn®se sekose
Ir
EĮ juose galite pamatyti:

rardavlaltojas,
turtą.

rodantis

savo

175

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos Šėtroj, Yokohama.
178 Japoniškas žvejys prleplsukoj, Tokohama.1
177 Japoniečių būdas eiti palįsln.
178 Trepsi į Kigomlzų žinybą. Kyoto, Japonijoj.
179 Kyoto, Japonijoj.

Kigotpizų ttny-

180 Auksinis pavilionas ant ėžero Klnkakujl, arti Kyoto. Japonijoj.
181 Senoviška žinyčia Fnjiyama, Mt.
Fuji. Japonijoj.
182 Teatro gatvė, ilgio v|e»ą mlllą.
Osaka, Japonijoj.
183 Nara, Japonijoj. Tukstajitls žibin
čių prie Ka-suga-NO-jdyia iinyČiOB.
84 Nikko, J?ponijoj. Senovės akmeni
nis iuo. Kergiantis Nikio žinyčių

Męs mokame 3 nuošimtį už visus pas mus pa^leyjp pinigus
nuo vieno dolerio augščiau*

THE STOCK YARDS SAVINOS .'BANK
Nauja* Banko Narna*, 4170 So. Hal*t*d Stręet
Union Stook Yards, Chicago") .

Veda Abelną Bankini Biznį
VIRŠININKAI---------------- V a»
. Spoor,yic« prezid*nt*a
T. J. Fd*<erald, kaaieriu*

S. R. Flynn, prezidentą*

U . ...
.
.
--------------------------- dirbktoriai------------Arti
. Louia F. SwiH
Ntlaon Morria
Jam** H. Aahby
J. a Spoor
Arthur G. Laoaard
Fradcrick S. VYinaton
S. R. Flynn t ' S*mu*l Coiicna

PASARGA. Banka atdara njo 9 iki ♦. Stredotn* nuo 9 Iki 6. Subatoms nuo 9 iki 9.

Išdavimas bankėeklų. Taupinlmss pinigų. Apsaugos skrynalis.

-....-------------- '
'
‘
j
.» Ii _____ ,
^gesiartlMnti audra ant ežero Erie.
nuo' Piktojo.
\e< York Tavorų krovimas | di
185 Havatlškl mokyklos kud iklal.
jelį octanin) laivų.
186 Paimtu daržas ant krantų Mouolca
..
York. Pilies daržas (Casttle
upės, Honolultt, Mawal
Garde®) •
Fabriko gvarantuotas ant 20 metų; Elvin ar
187 Daktilinių painių kelias, Honolula,
M Boston. Ežeras viešame d?."ie.
\\’altham. Prekė.............. . ..* a.
Hawai.‘
J Atlantic City. New Jersey. Pama188 Hawališka moteris, gaudanti Pee'
ryj
heal, mažiukę kriaukllię žiūrai
įtvarą. Patkavinis vandenskriElgtn ar \Valtham._ Prekė.... .
trs nuo ožinės salos.
(Horse
Prisiųsk pinigus arba duok ordorį ant ('.O D., o
189 Chinicčiai renkanti ryžius, Hawal.
ShoeFalIs from Gost Island).
laikrodėlis bus greitai prisiųstas. Pirkdami pas mane
190
Gyvenimas PretorijoJ, I’iBtinėj Af
MCttcago. Auditorium viešbutis Ir
u*čėd*ysite pinigus.
rikoj.
jlichigan Avenue.*
L«| gaikados ir pokylinė svetainė. L. 191 Įplauka ir plaukir.nti laivėj taisymo;
3316 So. Morgan Street
Chicago, III
dirbuvė Vai pa ra iso. Clile.
p. Parodos 1904m.
192
Jamaicos xBrookllne gatvė, Fort
kiloki Indijonas namieje.
/.nton:6.
[-1 laki indijonų gyvenimas.
Al Siouz indijonų vadas. He-No-Frald. 193 San Francisco gatvė. Mckieo City. Geriausias lietuviškas dantų daktaras
J ] ftrtiainkai (The sėntlnels) 3.043 194 Didysis pliacius, Meslco įcity.
195 “Jojimas šėnlmis“.
pėdų augščio, Yosemlte. Cal.
3252 So. Halsted st., Olszewskio name.
Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo- 196 Mano apginėjas.
ATTORNEY & COūNSELOR at LAW
Traškia dmtiabe *kau«ino, i<«’<to ckortai.
197 Kalėdų rytas.
NmralrHs. Mtdeds mmuju* »i»ioa fopuoluaių. pri- j
KBite Klonyj. Cal.
Chamber oi Commerce Bldg., Room 709
pikio itKirit'ifti'lu* augau sidabru, atnalgatuu
nguose”. ValarMoa:
S. I. Ceraer La Sali* and W*ahin*tM Street*
jj< Msgilelenos Kolegija. Ozford. Ang 108 “Tėve musų, kuris esi
Šlėktom* d.euum* nuo « r to iki Ii
199 Pagalvėlių karė
nuo i iki S v.k
Nrttrltoni.-. nik, 0 r. Ui 5 tak
CHICAGO, ILL.
lijoj.
200 šėrimas kačiukų.
TtLEPHONE M AI N 3S42
jjj Airija- Killamey. pilis Hoss.
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
Įėjimas | Muckross Kltoštorlų. aISeno Krajaus Gydytojas
Lietuvy* advokatas, baigęs mokalą
’ 'M
veikslėlių kaštuoja ............ . .33.00
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
100 tų pačių paveikslų bak.selyje
v; purtais miestas. Gibraltar.
visokia* provas, civiliškas ir kriminabe teleskopo................ .... 12.00
© Berlynas Bondler lovls Ir Kateliaka*. visuose teismuose (suduoee).
(iš
Rygos*
23 paveikslai iš Jėzaus grveniGyv. 3112 S. Halsted St., arti 3įmes »a‘»W
OJVoUeija. Griuvėsiai viduramžinės.
ino ......................... ......... .........11.00 1 Atidarė otisii ant aptiekus J. I.ssac/ynako j
— -—

Gold filled Laikrodėlis
$12.50

Tikrai Sidabrinis Laikrodėlis
. $8.50

kopas yra tai
u Padidinai
8 kad iiuraj
avlrsta |
Q« matai ėi^
TiM mfe.
»•» daržui d
toje viaj
o akimi ma.
erčia |
J| atskirttJ
>rodo jau
kimu.
rtJavinao grv
paveikslut,
y tu s.

iikų paveik
ekė 50c. u;

tyti:
R'-Stone Pai
este Sarat,

•ke.
nas. Yello’

Kuboje.
plulu. ant saJ
illės, ant F
e San Juan

Rbeinstei:
Salone

de

e.
a. Peterbut *
. ir. pliaciu

" B. K. Bruchas

A. J. Zimontas (lietuvys) F. P. Bradchulis

tyti:
uolimas. Haaje.
ihkas,

“Ne'

tolimas, Nia-

' pilies.
Pats vienas teleskopas be paveikslų
® Vokietija. Laivas ap'eidzlantls Ko- kaštuoja $1.00.
Menc'ą. ant Rheino upės.
12 Švedija Stockholmas nuo vandens
SERlJrt V.
Susidedanti ii 12 maišyto gĮlitunko p»į 12 Boekbolnias Karališkas palocius.
veikalėlių pundelyje, Rrekė 35c.
! S Švedija Ant kelio | Odde.
už pundelį.
1M Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
Šitoje serijoje, kiekvicnari.ę punde
©Šveicarija Mount Blanc žiūrint
lyje. beveik vis l.itoki paveik sieliai, tai
■no Chamonir.
yra maišyti Iš visokių gatup ui Juose
Į U Tkan. Šveicarijoj.
Žirniais kiemas. Alhambra. Grana yra: gražiausių miestų, bižnyčių ir
kitų bagetų triobeslų paveikslai teip
da, Upanijoj.
ES Katedra Notre Dame, faskada Pa gi ir komiški paveikslėliai, ši i*rija'
ryžiuj. Prancūzijoj.
yra gera Iii m*, kurie nori j lnigus užpToUerin-j daržas, Paryžiuje. Fran- čėdyti, nes Ji kaštuoja tikti i 35 c., o
eijoj.
joje galima tlęk daug pam ity’i'kaip
EI Patartai tautų ant upės Selna’os. ir serijoje I.
į Paryžiaus Paroda. 1900m.
■ Tegu s de Milo Louvre, Paryžiuje,
SERIJA VI.
r . ■ganeijoj.
12 teio oat n:aižyto gatunko pavelksISE les Champs Elyaeea, Paryžiuje.
tių pundelyje, Prekė 7Šc. už punFra n.

f

Pa

■ Tfirtynė Šv. Jono ir Katedra,Mar■ aeflles. Francijoj.
K Laivą užplauks ir ežeras, Villefran
| che. Francijoj.
EŽCamiche kelias ir ežerėlis Ville> g; ftaache. Francijoj. ‘
K Pajūrinis krpštas Casino, ’Monto
į Carto.
■ Vatikano daržas ir Šv. Petro kaj tedra. Ryme, Italijoj,
■ Bjnnas žiūrint nuo bokšto šv. Pe| • tre katedros.
■■Didžioji galerija Coiona palocluje,
|| Ryme. Italijoj.
■.Skliautas Settinio Severo, Ryme,
[ į talijoj.
Miklotoseu m a.< Ryme. Italijoj.

dėtį.

1

imu išduoda
jtul

tosto

kryM

veidą

kad jo »*■
ptos. nukry

I prie kala®

otln»
dekretą

stų prie R'
► kryži*^

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III.

224|Attens st.

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

Chicago, III.1

Gydo visokias ligas.

Lietuvių Daktaras

Dr.O.C.HEINE

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18th St.

n

DENTISTAS

CHICAGO. ILL.

OFFISAS^Kaii^ua 3 F -moe ir
Sovth HaitUd Oatviu ::::::

Ar kalbi Tamista Angliškai?

I L L.

CHICAGO.

Jeigu ne. ta rašyk muite, o mrv par mUm.’.i tam štai ka.i> lamt .iv ga't i»mokti augliukai trum|>am>- laike atei
damas ntokyklen. be jeiuų knygų ir mehytopus. Tamista išmoksi gerai angli
škai ie< p iru m pinu- laike, kad noat*
biiiU savo draugus
Tomistą g»h
gauti gereMiį darba. jeigu kalbi Aio
kra«to k:tlbs m»> (>agrlb - m<- hm.štai įgyti gėrėsi į darbą. Atsiųsk ?c
markę informan tai.
L. J. SANKAR
388 W I8th Street
CdICAGO. >LL.

GYVENIMAS VIĘfZUI AP TIEKOS

Traukia

danųls bk jokio

Pinigų Siuntimas.

SKAUURJIMO, IN STATO NAUJUS,

nori.

Dama

Šita banka išsiunčia į svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ir ne
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti,
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

ovASJUiruojA

■AUJAUSIAS ISZBADIMAS
onaiToioGiioi moksle.

Šifkortes.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti Šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šifkoręių prekės Čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai
iŠ Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

t>«a<un>e* ruse, pučfctn.
ka««i •linkima plaukų l
iAtr dauityr pagrlfcia
>ų i)iiu<4A*
* liarodrti.

MpsoU ir aakOle. kad >1
rrami BM-kUla
k Ala Inofiu lianai tu<i«o
taai. Turim, tu katančius
kavinių ir ta Malin*, ant a

Mare Laukiene

Real Estate.

ik| ralva muku 4«dĮ
liga, tai to pagilėti

Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti
mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje
bankoje.

Atsakanti Akuierka

3246 S. Halsted St.

Chicųo, UI.
pn'itpjrf »evo gyduolių t.hlmra« itaktalo d* viena* nedaro. Ka* nori pcniUkna-

Pundą Tiaoki* mdy ir geriau-if pagrlb* n>n*'-ritna ių ligr»«*
Pa*>'knilngai atliek* <1arb^ prv
gimdymo ir dailuti atsakančiai po ciudjnin 05
**■> ir girenitnaaOlair"akionatų- 12*41. Kai*!***!. ,

----- CCTTOL —
BUSINESS COLLEGE
Schiller Bld<., 109 E. Rindslph St.
Praktiškiausia kolegija išsimokinimui
kalbų ir biznio, kaip tai: Buchhalterij<«.
Stenografijos ir lt . kas prie biznio reika
linga. Mokina dienoms ir vakarais. Pla
tesnių informacijų norėdami, atsišaukite
ar rašykite, o gausite kstaliogą.

Telefonas Central 3203.
W.H.Karmos, W.l.Tinus, principalai.

Baltimore, Md.
L. Gawlls,
2018 N. Wasblngton, St.
Jonas Želvis,
711 W. Lombard St.
26 So. Green St.
J. Luis,
521 Columbia Av.
J. Diemedis.
Wm. J. Moran,
S. E. cor. Sharp and Camden Str.

Philadelphla, Pa.
1028 So. 2-nd St.

M. A. Ignotas,

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Squarc S S.
I. M. Maskeliūnas,
2134 Forbes SL
Elizabeth, N. J.
Wm. Bočkus,
211 First St.

v. s.

VVestvilie, III.
Kreivėnas.

Mlnersville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie
jų neprieis.
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis j
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.

: :UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitikl mums ir musą
gyduolėms, kuriems d uodime teisin
giausią rudą per laiiką dykai.
Kaip iisigydytl Rupturą. Aktą ligą.
Galvot ligą. Slinkimą plauką ir Pliki
mą. Pučkus. Saulės įdegimą. Didervines. Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
les nuo dantį) geriausios ui 20c. Nuo ko
lą užtriną tik 10c. M
turime apie pu
sę milijono laiiką su podėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
P»« mus: J. M. BRiNDZA CO,
Brooklyn, M.Y.

996-998 Broadway.

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą
Sztaki. nes labai iš-

>5

t roškę*. o pas j į gaAistvėdyU. nes
jis turi puikų, šaltą
bavaraką alų, gardžią ruską očišČeną
, v ~ arielką, cigarus net
iš Hat anos, o išsigė
^t. ^annį žmogus
puikų užkandį kiekviena eiieną, tai jau
negabu ilgiau su tagDisi a.kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis, rrie to jis turi
puikią sale vestuvėms, mitingams ir pa
klauso kiekvieno,-ojyąjaFuž vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateiki pas mane, o
aš jums patarnausiu už d'k* visokiuose
reikaluose ir provoM. Atvižlavę iš kitų
miestų gali gauti geriknslA riakvynę.

Petras Szlakis,
Chicago, III.

3321 Auburn Ava.,

Telefonas Tardo 4012

JaP°nij''’.b Prūdas egiplotus kvietkų pilname žy

Sprlngfiald, III.
N ewark, N. J.
7 Mlllrow
178 Ferry St. J. Klembauskas,
V. Ambrazevlčia,
*l®yčia Honmoku Yol.ohaWorcester, Mass.
Brooklyn, N. Y.
Antanas Bernotas,
12, Harlem St.
Į ^***410. Japonijoj šiauriu* dir- Stan. Rinkevičius,
73 Grand S t.
GHberton,
Pa.
Qtis tolnea kurpes, i
J. Ambrazevičius,
Box 4.
Shenandoah, Pa.
JaPonIjoj. Kriauklinių
Andrius Mačto.
131 fe. "Main 8L
iR
^•^a’lnėtojaiiB stotis.
Pittsburg, Pa.
h * uKnagf-8inių at!<tų. YokoJ. Bagočius, 2216 Tustin st.
F.
i*4i y
Japonijoj
Scranton, Pa.
New Haven, Conn.
1511 Ross Avė.
i jjg.
’ J*Ponijoj Kvietkų dar- Jos. Petrikis,
217 Ferry St.
K. Llažaltls,
Waterbury, Cong. L
Japonijoj. Altorius, a e- Jonas Žemantauckas, 39 w. Porter St.
Mt. Carmel, Pa.
gerbėj’> Matauri
Jonas
Banls,
Box 541.
Nevv Britain, Conn
Attort .J*1/*1' nešanti pokylio) M. J. Cheponls.
21 PI
E. St. Louis, III.
Yokohamoj.
FelLi J. Galminas, 537 Collinsville Av.
JĮy
®uzikos pastolas
Yokohama, Japonijoj.
Brooklyn, N. Y*
Brockton, Maga.
73 Grand St.
E. Froomes.
571 N. Main St.
Japonijoj
Daržovių A. Dirtulaitis,
155 Metropalitan At. K Balčiūnas,

i Banka. i.... ............ j

Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname
laike. Už sudėtus pinigus ši banka moka 3% ant metų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėm* po $3.00 ant metų.

Telefonas Canel 1479.

Dr. J. KULIS

Nik. Gendrolius,

ba * priešai*

3315 So. Morgan St.,

Šitoje serijoje gražiausi paveiksi*
jliai. Mbai aiškus, yra diriti gabiau
sių artistu, brangaus darbo, Į jso’
žiūrint matai viską teip a.Akiai kaip
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
,
lio, bet tikrai gyva regykla.
3255 So. Halsted St..
Chicago, Ml.
Gydo vinukian liga* moterų, vaiku ir Į
Atminkite), k?.d virš parodytos pre
vyru, Teipgi turi dldeif praktikų Ir Į
kės yra tik už paieiksiėlius. b*? Tele
gydo pe.^ekniingal visokia* llmpaučiaa
skopo. Pa^s Teleskopas kaštuoja 31
nisls' nejudąs Ir paslaptingas vyru H-j
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
83
’- Daro operacijas pasekmingai.
visokių paveikslėlių turėti. įtai vienas

Teleskopas užtenka jiems lisients.
Vienas teleskopas užtenka| visokiems
paveikslam. Kada turi telrskop,. tai
gali imti paveikslus kokius įtik nori ir
visi tik? ) tą pat) teleskopų/
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
*ste ManllėsJ P* Neseniai atkastas palocius. Pom- ant kitokių reikalų visada adresuokite:
pejo. Italijoj.
A. OLSZEWSKI,
Hawaii.
1 F Senatas ir Kanalas, Milane, Itali 3252 So, Halsted St,
Chicago, III.
joj.
ant salos FiKelia* Šv. Juozapo. Venecijoj, Ita
lijoj
’aryžiaus paNAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
šėrimas karvelių ant pleciaus San
Į
Dabar tik išėjo iš po spardos labai
Marco, Venecijoj.
Frankfort,
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj. gražus tautiški paveikslai labrozdai).
1. Didis- Lietuvos Kunigaikštis Vy
Italijoj.
r i et kas mie-j
tautas.
P«inometonų bažnyčia Omare.
joj.
■ Oeeanims pakraštis. parodantis ke
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keisrželis, mi*
to užuolankų Algiere.
tutis.
r‘
®Cėrymo fontanas ir gatvė Senam
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Alolimas, NorKaire, Egipte.
girdas.
Kėntffleldžian’i dervišai kieme ma
4. Didis Lietuvos Kunigąlkatis GeJ
Paryžiuje,
toaietonų bažnyčios Gamoa E dominas.
Ain.
Paveikslų miera 22X28 co|
* Mahometonų bažnyčia Šaitano Ha
*nn, žiūrint, nuo Ciadelio sienų
Prekė 35c. kožnae.
Kaire, Egipte.
Nusipirk po vieną šių paveiksiu, o
ižiukai.
® hramidos Ir Arabų Vilija, žiūrint galėsi gražiai papuošti savd ruimą.
«ao Ghizeh kelio. Kaire. Egipte.
įlėllai.
Daržas
šdžiuvusiame
Prisiųsdamas pinigus adresuok:
uito take.
A. OLSZEWSKb
) palocių. Singapore, Indl- 3252 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
iikų pavelk»nimo. Pr> ^Įorgaus diena Singapore. Indijoj.
Wiškasis greitasis truki-. Singai 22 pavelkLIETUVOS” AGENTAI.
W*e, Indijoj.
prijos stacija Hong Konge. ChiJuozas šlikas]
®Joj.
yti:
8S*
10
*
8
Hong
Konge,
Chlnijoj.
Vietinis agentas, Chipagoje.
tlejaus SU*vienbuoriniai laivai Į
Montello, Mass.
gimus) Kr*- $
Hong Konge, Chlnijoj.
MfSy* kelias Shangh.-u. Chinijoj. B.. P. Miškinis, 775 Montello St.
oja.
si« ant viešos turgavietės,
idamas,
Nevv York, N. Y.
iaua bažny- KlT^811*1- Unijoj.
A. Lesniewskis,
144 E. Houston St.
“kas priešpiečių namas aut
8X105
Java.
Calnoj GaliSo. Boston, Masa.
Japonijoj, i-i-o gražybės
deni i n®*

nited States
togos. N. Y
>, mieste Ha-

Ir Didžiausias Ofisas

Dr. P. G. Wiegner

K Didžiosios, operos palocius.
^^Hfeuje. Fra nei joj.

iftkų paveiku
Kė 75c. u

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

9»
I

I

B I

II

'■■■■

■

Ant Akmenū
Railroad
Laikrodėlis

Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
šifkortes, pinigų pasiuntimą ir. bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), prisiųsk Šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,
Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “North Sidc" Chicago).
Čion galima gauti tnokslilkų, avietiikų ir dvaalIkų knygtį, rąžančių, ikapliarlų, abroiėlių, viso
kių laikraėėių, Amerlko* ir Europos Ir popierų
gromatotn*. Teipgi užlaikau Tiaokio taroro: juo
dyto, paliepių, plunkanų.drukuojamų mažinukių.
britrų. atereoekopų ir daugelio kitų daiktų. Naužmiriklte atailankytl, o buaite užganėdinti.

1 Petras M. Kaltis

2t1 Wabfnaia Avė. .
x
Chiaaga, III.
(Sale Lietuviško* Bažnyčioa).

Patentuot** rrgullato
riu a, ausuke užsukama*
Ir nustatomas, vyriUka*
PINIGŲ PREKE.
ar motrriikas 18K aule
sumas, dvigubi “Hunt- Iki 500 rublių, rublis po.................... 52^4
ina ' lukitai, gražiai !*kvfetkuoUs Tikrai ge Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .51
rai laikf rodo. Visur Virt 1000 rublių, rublis po........... 51%

teisingai laika redanmotu. Šito latkrodrlĮ yastųslroe ŪOĮ). ant
k v leno adreso, su pav<‘lvUmu ilegsatfitnuotL
J*igu bu* toks kaip raAžme’ ui*lmękšk exprosui
BS.7S ir atvedimo kaitų* ir paimk laikrodėlį. l*i
ne, neaookėk nd vi*nocent<x Atmink, kad ui tokį
p»t u, Krcxi4lį_kitur mokėsifIB 00. Prie laiknvJĮtte
p- d*dam* HK aulaintf Ubai grašiĮ toaciugAl) au
kompasu dykai.
. . -

K

Excelsior VVatch Co.

•00 Central Bank Bldą., Chicago

Chicago, III

-Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve.'
' Guodotiniems Kunigam* iszdir*
>ba:-Kalias, Arnotas, Halmatlkus, Albas. Stulas ir wisusbažKaruaas, Amerikoaiszkas
! n ytiauu parėdus. V įšoki darbą at
Wsliawas, Szerpss, J Mos
lieka artistiukai in laiką.
tas, K u kardas, ženklelius?
Norėdamos guodotinos Dr tęs,
Kepures ir dėl Msrszalku^
parėdus.
1_________ arba guodotini Kunigai, kad Jusu
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom cuszelpti sawo tautelę, paweskite ji tikrai

Guodotinoms tautiškoms ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirbat-

lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divlsion 8t,

Chicago, III.

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. aut pačto kaštų.
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
salierui.
tai siųskite per “Lietuvos” redakciją,
adresuodami telp:
go Metamą yra aus du bloku nuo Union stoUM. la rengto*! tnrtenybf pirkti, roja M ritines*
A. OL8ZEW8KI
.
..
prigelbSaime, paskolindami tau dal) pirkinio pi

Mačuli kur bėgi? K°z7m3inDse^o* 8Tr±orf’
«.»:
nansis

3252 Bo. Halsted SU

Chicago, III.

“vtanoard Saloon”

VMeoMagtas

nigų. Greita* Teikimą*. Lengvo* iilygo*. Agear
•osttlo, Wash. to! apmokant dosniai.

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK
12 ta IR HALSTED GATVES - VIRŠININKAI
S. R. Flynn, prezidentai,
Chas. F. Hoerr, kaaicriaa,

I GERIAUSIAS PRIETELI?

CHICAGO

Ira N. Morris, vioe-prezidentas,
C N. Stanton, kasieriaus pagelb.

» Tss, kurs pagelbl neisima]; bet ar gali raatls sunk
£
kaip būti varginamu Ilgos?

DIREKTORIAI

*

> nelaims žinojui,

Tuom gelbčtojum nuo visokių ligos kankynių
silpnybių, yra Dr. Colling
New York Medlcal Institutas, nes tų Institutą visuomene vadina gyvasties geibe.
tojum ir geriausiu prieteliu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokįe
kiti daktarai, Institutai, ar JLigonbučiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur neįstengi j|.
gydyt, tuos ir pagelbėjo.
w
Kur mokslas/vienybė - ten yr galybė; per tai Institutas, gydyme turi gerą
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam InstiM tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie Šiam laikraštyje pagar.
JA sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasauly
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausios
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvairios ligos ir tampa perg*.
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Ira N. Morris
L H. Heymann
Nelson Morris
J. A. Spoor
Charles F. Hoerr
Arthur G. Leonard
S. R. Fiyno

B
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B A N K O S VALANDOS
Panedely j nu* 9 ryto iki 8 vakare
Nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Subatoj nuo S po pietų iki 8 vak.
Subatoj nuo 9 ryto Iki 12 pietų

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun
čiame money orderius ir chekius j visas dalis svieto už
.pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiškus
pinigus. Atdara subatos ir panedčlio vakarais. Taūpinimą (ččdijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtus
pinigus mokame 3%.

Jeigu nesveikasis! nesivargyk ligoms, neatidėliok!
Kad na asabiikai, Ui apralant ligą aUitauk, o busi iigydyUs nuo: KaUro, plaučių nąmikumo, dusulio, trumpam ir m.
i kaus kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kepenų ir inkstų (kidnoys) ligos, dyspepsijos. viduriųligos, navlrlnimo užkiett|iegt
žarnų slogo* Ir skaudė|imo vidurių, tonuose, tuttymuosa Ir po krutina. Galvos skeudėĮimo. svaigimo, ūžimo ir sparno ausyta,
bei kurtumo. Kraujo nečystumo. libėrlmo spuogais. Juodgalvėms ir parkoms, niežais. Akių ligos. Neuralgijos, neurastenija,
tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjimo po visą kūną smaganfų, kaulu* ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Gemigės. NusifpnėjiM
ant sveikatos Ir lytiškai neJIegumą-nemotU). Blogus sapnus ir sakios nubogino. Nuo sauzagystes su jes visoms baisioms pasėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nerviėkumo, greito Ir didelio piktumo. Nuo lytiškų piktu užsikrečiamų
i Slaptų) ligų - kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų, j trumpą laiką liekasi itgydyto*. Pūslės ligos, skausmingo ir tankaus fapiri.
mosi. Patrūkimo Hemoroidų. Nemiegojimo, sunkumo kojose rankose. Lenkimąsi draugijos, neturėjimo vaisiaus ir kitų vtiekią
slaptą ligų vyrų, kaip ir moterų: skausmingų Ir nereguliarikkų mėnesiniu, neturėjimo andrspsnių, kenkimo baltųjų ir kurios tik
ligos varginimui žmonių atsiranda. Po ištyrimui, kad apsiima išgydyti ir duoda vaistus, tai užtikrini* sveikata ir išgydymas.

MMM
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OPPENHEIM &
FINKELSTEIN
500 South Halsted Street

Farmos! Farmos!
Nėra geresnio daikto už Farmą.
Žmogus, turįs farmąnebijo straikų, bedarbės. boso, nes
pats yra bosu, nebijo vagių, plėšikų, nes ant farmų jų nė
ra, nebijo ligų, kurios miestuose smaugia Vaikus ir didelius,
nereikalauja mokėti daktarų bilas, nes ant farmos yra ty
ras oras, sveikas maistas iš ko ligos negali veistis; nebijo
pražudymo pinigų biznyje ar bankoje, nes jo pinigai sudė
ti farmoje, kurios ne vagis nepavogs, nė ugnis nesudegins,
o žemės prekės kasmet kyla augštyn, už kurią vėliau jis
gali gauti dvigubus pinigus. Nebijo nė Suirimo šeimyniš
kame gyvenime, nes ant farmų nėra saliunų nė gemblernių, kuriose vyras galėtų pasileisti ir pamesti savo pačią ir
vaikus, nėra nė burdingierių, kurie galėtų jo pačią pavilioti
ir išvesti. Taigi tik ant farmos žmogus.gali ramiai ir lai
mingai gyventi ir džiaugtis šios šalies liuosybe.

Vieta, kurioje jausiesi
kaip namieje
Atdara* Nadšlloma vlaą Dianą.

!

jie-

Slaptybė šventai užlaikoma!

<tai
yna
>ik
.va

Nors daug dakt«Rų perleidau, bet jte tik wauo ligą užtendino begydant, nors ir |>eraia vadina*!, buk IlospitalZ* algą įšoka, tat
savo Ofiso pėduotose valandose, nuo rytu iki vakaro namieje aedi. Be* kaip Į Jų* globą *t*(d**i*u ąprnėąahfą. ir j *a gyduoies
suvartojau, tai prapuolė skaudėjimas strėnose, rankose, kojose, p«»čiuoae ir vis* liga, kurią buvau įravgs per neMmtnlingą pasielgimą,
I yra aprašyta Jus knygoje „Vadovas į Sveikatų” aat I4C puslapio. Dabar esu sveiku kaip niekad neurgąs ir dėkinga*, už knygą gerą
rodą u labiausiai už geras*ry*as gyduole*.
CH GALL5Ab. Bos 114 Mmltarry, Ksn.*>

už labai pigią, prieinamą prekę
VIENA PREKE VISIEMS

W

Miolss Dr. Profesoriau Ir Spooialiatai!

^m

Daugaalingafe Dr. Collina Mod. Inat.l

S

M
Xors ėielus metu* prisikankinau u-ip labai skaudžia Ilga, bet kad Jus įstengėte mane ligydyti r.uo to galvot skaudėjimo, v Air ą
•o ir gumbo ge. nuo. tai.*s>.» »► au-nnr.g" ilu pu in.osi ir
ųjų,teke ,iiu-. *u
įdėjau i. kr.c .tie- ir t i-uu»e »inar.- ••
• • -s ■
<u, kad*
nors ilgytl. ne* koiua* daktaru pagydp apleido, sieko uepagelbMama* Bet kaip į Jus garbingą Institutą at*llaukiau ir C LUilitsoital
dėl maao sveikatos dartovotės. tai tai jau po suvartojimo tų pa»kutiuiij gyduolių persitikrinau, kad esu pilnai lėgijus: už tai 4inom sluaėiudidelį padėkavouą. Tuos keli* žodžius noriu, kad ]«garsiiituniėt į laikraėi). kad rv.kalaujanti žinotų, kur tikrą pagelbąsvataMt
R galirutl.
Mn. p. BOM.L1LM. K2C>|.-u.iet Ate . Minucap-.,.* M .ui..

Męs patarnausime atsakančiai,
duok mums progą.

P

ties
Į tijo

Kaip pirmiau *kundžiau*i per llg<« varginimus sunkaus kvėpavimo ir skaudėjimo Jonuose, krūtinėj, skrep'iavimo Ir vaikRiojaaėią
vi dJogUų P° *1*1 būną, tai per Jus atomnę ir geras gyduole*, burtas suteikėt, likausi jau iėgdytaa. Sora ii p radžos vartojant gydattas
jaučiaus savyje kaip revoliuciją, bet toliaus vis Ir vis darėsi geriau, odabar pasilikau pilnai sveikas Ir laimingas, net liga u^atsiaaajiaa
Rc| daugiau; ui tai labai dėkavi ju. Bučiau ilmiatiiigai padargs, kad ta kart prie Jūsų bučiau kreiptasis, ne kaip prie tų. ką S bei <5 paveikslais
glriaai: netruk u* gal ir 9 pasigirt o ta viso tik vienas Daktaras yra. Dabar tik persitikrinau, kad Dr. C. C. Collins M. I. yra gt-rutikias
pririetu ir gelbėtojai gyvastie*

500 So. Halsted St.
Tirpė 12 tos Ir 14 tos gatvių

LIotuvIAkaa katallogas, katrame yra šimtai visokių
daiktų, pavelkalillal Ir Jų prekia kaip tai:
f* Ir
Ž a4ų, laikrodėlių, lenciūgėlių, lakotų, špilkų, gutikų, laike*.
dtių, britvų, armonikų, henaertlnkų, ki*rn«tų, skripkų, s^bneitų, kometų, mandelinų, vargonų, fenegrafų, plunkamų,
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Tat institutas na tik yra gelbėtojom sveikatos ir gyva

sties, bet kad yra geriausiu prlatellu žmonių, tai

ildavė labai naudingą daktariiką knygą „Vadovas j Svei
katą’*, suviri*200 didelių lapų didžio.

Kuris tą knygą

perskaitys, no tik mokės nuo visokių nelaimių ir ligų

apsigint, bet Ir kitus galės pamokyt

To| knygoj taip-

pat yra plačiai a pralyta, apie vyrų ir moterų lytiiką gy.
venimą ir tt, su daug paslaptybių atidengime.
Ir tą

St. Bakajus,

kuris atsiųs tO centų stampomis už atsiuntimą ir savo

adresą.

Violoms Dovanai!
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institutas
W'

P. Vasiliauskas,
Bot 116

O

Gramp.an. Pa.
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Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant
asabiškai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą
Ameriką Ir kitas dalis svieto.

E -TW

t ir d.
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Rašant knygos bei pa geibo b sveika tai pas Daktarus, visados reikia adresuot teip:

H g
įdarų

Dr. E. C. COLLINS MED1CAL INSTITUTE,
140 West 34 St. (arti Broadvvay) NEW YORK, N. Y.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

Prlimlmo valandos kaadlona: Nuo 10 iki S vai. pe pietų.
Šventoms dienoms:

Męs Tave išlydysime,

Šią
^.bbi;

Nuo 10 vai. ryto ikl‘1 vai. po pietų-

Pfa^

padnr*me aprciabikumą begydydami ypaiiėkst. ners i ik mm r chroniškas s v rų ligas per 20 mat ų
Ta šaka medicinos tapo mu*ų gv venlmo studija
Serganuema neduodame auviflojantį nusprendimajų ligos. Visada, priimdami gydju. duodame

7

/

| to
ne
k jom

į trumpą lai
ką iėgydi.

'

naująją didesaią knygą trečio lidavimo, kožna* ^apturės,

Box 335, Procter, Vt.

• fut'

ligydytu nuo
reumatizmo,
dyspepujot,
kataro, gaū
t os skaudėji m o ir araigimo;
per
kitu* buvo
pripažintas
netigjdomu,
Dr.Čollins

„Vadovas į Sveikatą”

Pirmiau dirbt
negalsH.kan.
kioo
kosu
lys, oerviėkum**, s bei
nąs nusilp
nėjimas nuo
slaptos ligos
nuo ilgo l*t.
ko:
pasek
mingai liko,
si išgydyta*.

VISIEMS DOVANAI!

|
ttn

: ,Pri

Ouodetinae Profeeoriau'lnatituto!

Drapanos ir Galanterijos
Skrybėlės ir Apautuvai

«

da

Kad viaoklo* Ilgo* tampa Išgydytos, tai pat* darbai už savo kalba Ir Iš daugybša išgydytų, pagal Jų
norą, nėra keletą patalpinam padškavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt. Sitai ką Išgydyti kalba:

Lietuviškas Storas

drukuejamv Hiaklnėllų, kikenimų iiamaų. knygų irti.
Męs turime ant pardavimo daugybę Farmų, mažų
Lietuviai nesiduokit iinaudotl visokiem apgavikam,»
ir dideli^, pigių ir brangių, su triobomis ir
kurte po y vairiom firmų vardais (lankstosi ir spgaudinėje ti.oaUaia.
Reikal*u>nti virbui mlaėtų daiktų. vi*adoe InvipkPr. | .t M J DaNIbe triobų, grynų laukų ir miškų,
JONAITĮ paduodami sa*q pilną adrną o gausite K ATAL1OGĄ DOVANAI ir busit aprūpinti gerais • tet.lngais daiktais.
IjIlTl
IihL
kas tik kokių nori.
Vienatini lietuviška prekyati Amerikoje, kur) >
Musų farmos randasi valstijose Michigan, Wisconsin, lialundla vleekiua daiktu* apateluojant per laišku*, j vlaus Amerlkoa
Missouęi ir Alabamoje. Laukų prekės puo $5.00 ir augščiau už akrą.
M. J. DAMIJONAITIS,
e
Norinti pamatyti musų farmas atsišaukite j musų ofi 3252 So. Halsted St„ '
. .
Chicago, III
są, o musų agentas, Antanas Kiedis, važiuos drauge su
jumis ir viską jumsiŠrodys. Jeigu jums nesidabos vienoje
vietoje, ar valstijoje mus agentas nuvež jus į kitą, į trečią
ir tt. Męs turime visokių vietų ir tikrai galime jums da
rinkti tą ką jus norite. Nepirkite tol kitur kol nepamaty
site musų parduodamų farmų.

Pinigų pirkimui farmos daug nereikalauji; įmo
kėsi mažą dalį iš viršaus, o reštą ant
mažų ir lengvų išmokesčlų.
Kiekvienas sveikas darbininkas privalo pirkti sau far
mą ir dirbdamas gali ją lengvai išmokėti. Pirk farmą šį
met, nes kitą metą jos bus brangesnės. Žemės prekė kas
dien kyla augštyn.

'
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puiią ir paailiekantį išgydymą; muau prekėaiemos.
lAIIiillC UYDIIC kenčiančius nuo launystoaišily.
JAUnUd V I nuo kūmų, pilnai iigydome.

Ka

Gera Naujiena Kencziantie
Musu Draugam Lietuviam!

V Y R A uę'
n'
a
' n ANIj nykata, suteikiame galutiną išgydymą.

ligydome greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicocelj.^nkstų Ir pū
sles ligas, reumatizmą, neuralgija, akilvio ir kepenų bgsa. raudona,* gysla, votis,
pasididinusi** gile* ir vigas odos “ilgas.

ATMINK
”•?* rašome pacijentama ypati-kai ir jų pačių kalboje ir niekados
Kur šįmet pirksi akrą už $10.00, kitą metą ta pa nlmlIiA
neiėduodame jų paslapčių.
Mą* pristatome visas gyduoles musų paeijeutams ir išsiunčiame į visą svietą.
ti žemė jau gali kaštuoti $15.00. Taigi tavo
Praiyk dykai Išpildymo Blanko*, jeigu negali pala pribūti mųsų ofisan.
įdėti į farmą šįmet pinigai, už poros
Jojo Išaiškinto* Įvairios Ilgos, Ir kaip nuo jų gali iiUigydyti namieje.
metų gali pasidvejoti, kad teip
RODĄ DYKAI!
VALANDOS: X^,’‘nuo8,k, 12.
yra, tai patys matote.
Wisconsine lietuviai. 10 metų atgal, pirko akrą po
DR. JOS. LISTER & CO.,
$6.00, šįmet už tą pačią žemę jau moka po $40.00 už ak
ROOM 604 L.
40 DEARBORN ST.
CHICAGO, ILL. U. S. A.
rą. Taigi per 10 metų žemės prekė ; asiseptyneriopojo.
Kas tada pirko žemę už $100.00 ji šiandien verta $700.00;
kas pirko už $1000.00, šiandien verta $7000.00. Ar gali
rasti nors vieną biznį, kuris per 10 metų vertėje butų pasisepty nėr iopoj ęs?
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Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatrej
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai-j
kanti iszgydyma koznos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerViszkas id
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes!
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantisl
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta!
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystes. pajuodavę paakiai, spuogai, ple-l
mai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir
I

Iszgydau io 6 dienas HYDKOCELE
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(t y pagadinta* gydą*)

Nėra ant svieto nieko geresnio nė saugesnio
už Farmą.
Lietuviai gyvenanti kituose miestuose ir norinti pama
tyti musų farmas, rašykite mums, o męs jums prisiusime
pilnus aprašymus musų farmų, ir pranešime kur galite
susitikti sja musų agentu, kurs jums viską aprodys.
Kas pas mus farmą perka, tam kelionės kaštus męs
sugrąžiname.
Rašydami adresuokite:;

A. OLSZEVVSKI
Real Estate Dep’t

3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
.Męs teipogi turime ant pardavimo daugybę gerų lotų
ir namų mieste Chicagos. Norinti namo ar loto atsišauki
te musų ofisan, o męs kožname laike esame gatavi jums
juos aprodyti.
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Nemokėkite už noilgydymą, tiktai už ligyšymą.
Skaudėjimu* akilvio, kepenų ir inkttų, nor* labai už»i*enėju*lui, tagydau galutinai.
litgydau galutina

PLAUČIAI

MOTERIŠKAS LIGAS.

Sergantiejie duaulln, bronchitu
ubo džiova Itgydomi galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O x a 1 i n o garų. ,

Patinimui gimdo*, (kaudčjtmu*
pečių, bnllligą. pagal mano meto
do* autatoytu* vaiatu* ilgydau pa•ekmlngtauiial.

j

Ir odos liga*, pavelzdan: iibėrlm«>, tbaudullua, plaukų nutlinkimu* ir tt.

Ai iigydau kiekvieną grotui ant
visados ir didžiausioj paslapty).

*m i*m<au a*t visata*.

VISOKIOS patarmes
DOVANAI!

Spe«lali»t*» moterų ir
vyru l|gn.

l KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, STI CHICAGO, III.
Priėmimo valandos:

8 vai. ryte HU 8 vai. vakare.

Dabar laikas nandokites.visi!
Skr ; k u -

A. L. Graiczunas, Ph. G., M. D.
3202 So. Halsted Street, kampas 32ros gatves, Chicago, III-

I

■ j LĮetuyial, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams, specijalistanss ir
Šundaktariams, pas kuriuos tik pinigus sukinate, o sveikatos ir teisingos rodos negaunate.
Jei sergi kokia lira, eik pas Dr. A. Oraičuną, jis duos teisinga rodą dykai ir pasakys,
ar galima ligydyti ir kaip ilgai gydymas trauksis.
’
* 1
i,
<Dr A;«Lueauvadiiojo dar jokio ligonio ir ii Širmo pamatymo pasako, ar
ligonis yra ilgydomas, ar ne; kurį apsiima ikrydyti, ižgydo greitei ir už mažą ižmokeclį.
n.i. J i sužeistus visada užslola ir kompanijų agentai nendperka inanes.
teistiems
■el«flnk«llų Ir U. suteikta greitą pagelbąirsrodą. o suž*M t»\ klausė
Dr. Uvalčuno rodos, gavo visada gerą atlyginimą.
T
</ydo viaaktas ligat be ekirtuMo: Vyriikae, ifotei-UŪpe ir VaUą /<, *
I altndoe priiinimo ligoniu ^o*dienir nedtliomi: Nno t tgto iki w cul C t ro.

iiL—T“

—’

Telefena* 7388 Yarde.
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A t I. . : • ' o’ k ,-:i
v»riu. Stn- Ibu, l.,< k t r ik u!u 1 »mpukiu. Robluiu Litam. A.ir,
'
f*‘:i . ‘'ratukUk... ž ĮriĮEiMI (linu |k! ' r"k '■ ir " ’ ,ll! k 11 '«*'•',M,li 111 k’rn-*'<
• k i« r u <i»i r »ri;

M- iymo grumstu *n visokiais apskaitymai* ir dainomis tutinus ui
r
į / SSc. 5 tutinsi už *1.00. Odeli (taukuojama maiiuuk* gana graAlai ir greitai drukucJa, litaros Ir visa mašinukė padaryta I* geriausio plieno. Prekė tik *0.60.
Užlaikau kitokiu lldarblu mailnukiu keliu gatunkn ir daugybe naudingu visokiu daiktu. Kafnor apturžt katalogu tegnllprbiunčia ui 6c.
marke ir teisinga adrtsa, e apturės M puslapiu dideli Šio meto NAUJA
KaTULOGa DYKAI! Kuriame y ra iimtui* visokiu daiktu, su viri du
ifmtai si-k u paveiksiu

i* kur o mt * ^ • t ) _-oi .no
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CUZ;

Mes gydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy Pu^e.tc^ 'vyDijj
nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas . . I
LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczn^
nu ir pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai.
tanku® susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklui P**l
rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA, J
;

Į

užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta-j
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atras*!
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikini!
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin-f
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie daromi
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu <^ar*B
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavunu»|

o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: noojjl
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienosci
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas;
I

: Mas
pra.
*ijo<
lank
- .hik;
.

dės,

-

Gčjo

nv •

MADISON HEDICAL INSTITUTE I
ttlit

pirmos

kitam*. prekes pl/mues kaip kitur. šturtiĮknm. Agentam ir Perkirtam
parduodu visokius tavorus laimi pigiai, duodu dideli rabatu adrvsuokit:

į. WILKEWICH

prai

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.

Kodėl lemta: ase • vai. ryta Iki 4 vai. m pieta.

I i

nesuaugia ir fzaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumasM
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsrafl į į jos
’
dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia F !
gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus mpesezio is« • i visu
reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno x yriszkumo, turi užskurdaj
s>as dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle
teip toliau?
|

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDIOAL INSTITUTE

KRAUJO UŽNUODYJIMUS.

PRIVAT IŠKAS VYRU LIGAI.

bos;

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas!

Ilgydau kiekvieną *«rg**tį Varicoceta, Striktum, taipgi uėkrečtaačiu* kraują užnuodvjlmtu, auillpnėjimą nervų, Hydrocelę arba vyrų lytilkaa liga*. Tokia* ganta* ofrrta* tel
kiame viairma tiem* kurta buvo gydomi nuo kr 1 kiliko* vitoklų daktarų be pa*ekmė* ir išdavė
•aro pinigu* dykai, vardan parodyti jog aj toriu vienintelį būdą au kurio pageli* ant viaadoa
J u* Ugydy*iu

161 West fladison St.iuiM*.*” m“™

Chicago,

