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niekur prancūzams kelįo neužsto
ti, stengiasi neerzinti ‘ prancūzų
1__ 1
•
l ruucuzija visgi
priguli
prie tviręiausių viešpatysčių,poVo
kietijai ji dabar užima jpirmą vie
tą. Vokietija ir Morokkoj ne tik
ne stabdo prancūzų (nierių, bet
pritaria prancūzams.
Jeigu Vokietija, pergalėjusi
prancūzus 1871 m., nebūtų atėmu
si gana didelį žemės plotą nuo
Prancūzijos, gal dabar tės viešpa
tystės butų sutverusios vieną
draugišką ryšį; dabar tbkiam susi
draugavimui vis stovi ant kelio tie
atimti žemės plotai, kurių prancū
zai negali užmiršti.

štų, įvedimui tvarkos reiks vesti
ilgą karę, traukti j krašto vidurius, kas kaštuos ne mažai pinigų
ir žmonių gyvasčių. Atgauti tas
išlaidas, kaip sako laikraščiai, ki
taip negalima, kaip palaikant Mo
rokko prancūzų rankose.
Už
tvarką Morokkoj Prancūzija at
sako prieš visą svietą; todėl ji sa
vo pasielgimuose turi turėti Kuo
sas rankas.
Ar ant tokio prancūzų reikala
vimo sutiks visos kitos viešpatys
tės, dar nežinia. Užėmimui Morokko be atsakančio atlyginimo da
bar prieštarauja vien Vokietija,
bet yra viltis, kad ir su ja praneuzai susitaikys.
Į Tangierą ant garlaivio atka
ko 240 pabėgėlių, daugume ru ropiečių, ištrukusių iš miesto Mazagan. Tie pabėgėliai pasakoja, jog
čia laukia visuotino mahometonų
sukilimo prieš europiečius. Gink
luoti maurų pulkai apstojo mie
stą ir reikalauja pinigų, kitaip jie
žada miestą išgriauti ir žmonis
išskerti. Prancūziško laivo kapi
tonas Aube pranešė apskričio gu
bernatoriui, jog jis bombarduos
Mazagano priemiesčius, jeigu tik
čiabuvių pulkai artysis prie mie
sto.

tendencijos niekinti ir užpuldinėti,
ant visko kas lietuviška, ncsistengė kalbėti į lietuvius iš augšto,
kaip ponas į berną, bet elgėsi kaip
lygus su lygiu/... Užtat lietuvių
tarpe surado užjautimą ir širdingą
apgailėjimą nelaimei ištikus....
Šįmet, šiandien miršta kitas len
kų laikraštis Vilniuje, prieš pusan
tro mėnesio pasirodęs. Yr tai sąvaitraštis “Glos Polski” dargi su
Lietuvos herbu—su Vytim. "Glos
Polski“ penktame ir paskutiniame
numeryje, mirdamas, sako:

IS VILNIAUS
nurs jau Daigias! laikas padavinėjimo pranešimų apie dalyvavi
mą rinkimuose V. Dūmon nuo ypatų, samdančių savo vardu butą,
bet nemokančių buto ančdėlių, bet
šįmet matyti rinkikų - atšalimas,
nes labai mažai ligšiol tėra paduo
ta miesto valdybon pranešimų.
Galima todėl tvirtinti, kad šios
rųšies rinkikų bus visai mažai.

kitaip kalbėti, tačiaus “Nemuno skinti, kad aplinkiniuose bažnytaoiuvi Krautuvi iki šių metų pra kiemiuose yra laikraščių pardavi
I ggyOLIUCIJA MASKOLIJOJ.
džios nieko lietuviško savyje netu nėtojai. _ Šiaip žmonės vidutini-*
rėjo. Kiekvienoje Kauno krautu škai apsišvietę. lauras SUgrP" jau atgal G \ ovėje susikalbėsi lietuviškai, tiktai
■
i PcterhoD. Besilankant
Mokykloje žiemos laike buvo
^Rgg.V’okieti'oi. \oki-kiciie laikra
“Nemune“, būdavo, išgirsi “nie roro'apie
50 vaikų abiejų lyčių, yra tai,
uis h sunzumiem, proszę pana"; jeigu pir 'sulyginant, labai mažai, nors vals».jgatfana simpati>k n ij s\cikmo,
noausyse,
kėjas vistik nepasiliauja lietuviš |čius nedidelis. Mokina lietuviš
„t pilanktai ji -\cikino randui
rSSteniĮos,
kai kalbąs, prie to, jei spėjama, kai ir rusiškai. Mokytojas lietutilpneįimo
MĮLminianit laikraščiai. Ar besikioms pakad jis gali palikti krautuvėje kiek yis'iš Suvalkų gub., dar pirmus
■įkjikant carui S\\ ineniiivnde likosi
tiek rublinių,subjektas (užveizda) metus mokinantis.
n ihpinlaBLtforytas koks -utarimib su \'ottu visokiu
šaukdavo tarnui į kitą krautuvės
ĮPįfr
uja,
nežinia,
laikraščiai
bent
Valsčius mažas — apie 300 ūki
kurios lik
ilgimas.
“Rusų sąjunga“, kaip sužinojo kambarį: "Janio, Janie, a chodz no ninkų. Valsčiaus raštinėje rašti
Kyr tai nieko ne rašo.
“Kur. Lit.’’, išsiuntinėjo į Vil tu prędzcj rozmo\vic się z panom, ninkas lietuvis, bet žmonės iš .jo
Ki’?L<M*ioiio laikra-ciai ^aršino, jog
Ju
“Matomai nereikalingas jiems niaus gubernijos sodžius ištisus bo to nierozumie!" Taip pavaišin neužganėdinti ir dagi laike suei
■
gUpian
kant
carui
Priimu
pakranti kalba:
(mano tautiečiams Lietuvoje ir burius agitatorių, agituoti “sąjun tas pirkėjas, dažnai, nelaukdamas gos norėjo jį numesti, bet degtinė
■ tėse. j° tninistcriauK pasisekė išBaltgudijoje)
vienintelis Lietuvo gos“ naudai per rinkimus V. Dū to “Janie" ateinant, supykęs, išei jį išgelbėjo. Dabar gi užtai jis
| moka, bet
■ jtflsti nuo PnišiĮ bankininkų paVokietijos kancleris Buelovv
gyduole*
davo į žydų kromą. kur vertiko nė kyšius lupa, kiek tik gali, daugiau
je
lenkų
savairaštis
platesniais už mon.
I skolą 125 milijonų rublių, bet piIgim*, kaip
prieš
laikraščių
reporterius
išsitanereikia.
“
Dz.
\Vil.
“
praneša,
kad
rusų
daviniais,
nemažu
rppesniu
ir
pa

ger|
■
kaip u/tikrina angliškienegu buvęs rusas, kuris daugiau
r«» jog jis tiki, kad prancūzai vis
Užklaustas D-ras Šliupas, ko siai, kaip žmonės sako, jeigu pa
sistengimu
sutvertąjį
ir,
nors
pir

“
pakraščių
sąjunga
“
,
kandidatu
į
Kjie hikraščia’ .turi būti sunaudoti
gi susitaikys, susidraugaus su Vo
mais savo būtybės brikais,pastaty atstovus V. Dūmon nuo Vilniaus dėl lietuvių krautuvėje, su lietu imdavo 5 rub., “mūsiškis” gi tai
1 aekovaisu laisvės jieškančiais
no> viduriu
kietija. Susidraugavimą tokį gali
kčjau, k»4»
tas, drįstų tvirtinti, ;ant tokios pa gubernijos rusų gyventojų stato viška iškaba, taip skriaudžiama ima ir po 25 rub.. kaip štai nuo
■ Menėms, bet vien sudrutinimui
t>uU»unči<i
pagimdyti ekonomiškiėjie reikalai.
pėdes, kokios gal .nepasigėdintų p. Bieleckį, buvusį Vilniaus mok* lietuvių kalba, — atsakydavo: Uršulės Jonuškienčs kovo 12 d.
•luotu SiuB■ liįionicčių apsilpn\tos kariškos
Jis kviečia pritariančias susiarti
Varšava ar Krokavą.
slo apskričio globėjo pagelbinin- “žmonių nėra. Kaune lietuvių nė s: m. už tai, kad “apsirašė“ nuo
Eitynės. Nauji laivai turi būt panimui Prancūzijos su Vokietija
ra, duokite lietuvių!“ Tuo tarpu vyro namus. Nuo Jenulionio už
v dirbti Vokietijos laivų dirbtuvėse.
Netiktai aš, savo jiegomis, ne M
prancūzus dėti atliekamus pinigus
Kaune mažne kiekvienoje, ar tai- prisirašymą prie valsčiaus irgi nu
•kM lojančių
| ■ Jeigu Londono laikraščiai tvigaliu ilgiau leisti laikraščio be užnt gyduoles
j visokius Vokietijos užsiėmimus,
žydų,
ar krikščionių, krautuvėje plėšė porą desėtkų rub. Nuo
Keliatas
dienų
atgal
kun.Stakia

$ybę kalba, tai išpultų, kad nauja
'atalnaujma
matymo, kad jis labiau užinterenes čia įdėti pinigai dįios didesnį
paveikslais
pilnai susikalbėsi lietuviškai.
is
padavė
popiežiui
ir
Vilniaus
Virbališkio Mykolo \ aitiekuno,
Mafakietijoš bankininkų -iulonia ant
suos, bet — ir geros valios nėra,
i geriausia.
pelną prancūzams negu Prancūzi
I tokių išlygų paskola carui nenukaip pasirodo, duoti žmonėms tą, general - gubernatoriui skundą, ■ šių metų pradžioje, kuomet už išgelbėjimą sunaus nuo kajoj, kur pinigai neatgabena dide
kuriame jis skundžia Vilniaus vy “Nemuno” valdyba, prasitrynus riumenės irgi gerokai patine, nes
llnmys Maskolijos, nešudrutys nė
lydytas nuo
kas jiems nereikalinga.
snio kaip 2—3%, o jie bus ge
jmatizmo,
skupą, baroną fon der Roppą ir akis, susigriebė, kad dalykai stovi \ aitiekunas, kaip ir viršminėtas
■Acaro valdžios. Juk karę su laisvės
spepsijos,
Tiems gi be mažo dviem šim buvusį Vilniaus vyskupystės rė jau visai blogai, kad knygos, “pro
riau apsaugoti negu įjlėti į pasko
Jeniulionis, buvo priversti net sa
varo,, gal& reikalaujančiais žmonėms caras ne
tams mano tautiečių, kurie garbės dytoją kun.Fronckevičių. Mat vy szę pana“, nevisai atsakančiai ve^
las Maskolijos randpi
randui suteikia
» skaudėvo vieninteles karves parduoti.
Į
su
laivyne
turės
vesti.
Žmonės
no ir svai
ir lenkų kultūros plėtimos Lietu skupas Ropp, su kun. Fronckevi- damos ir rodo visai ką kitą, nekaip
mas.
Už pasportų išdavimą ima po 30
ne;- per
E? prieš carą kįla viešpatystės vidųKOREA.
voje vardan pareikalavo “Glos čiu, 1903 m. atėmė nuo kunigo tikrai yra, prašalino 2 svetimtau
lūs buto
Ištikro,
rodosi,
ka|l
Vokietija
—40 kap., sulyginant nedaug.
I riaose, bet ne ant jūrių, kovoj gi
ripažintas
Japonija galutinai paėmė Koreą Polski“, širdingai, karštai tariu Stakialės vietą, todėlei kun. Stastengiasi su Prancužna pinigiškai
čiu, o jų vieton pasisamdė 1 lietu Jeigu gi žmogus, atėjęs pasporto
išgydomu,
F
krašto
viduriuose
laivyne
caro
savo globon. Gyventojai rengėsi ačiū. Juo karščiau, kad toks mai
’.ČollIns
I .unitui ne daug gali padėti. Su- bent labiau susiartinta, nusilenk- pasipriešinti, bet Japonija atsiun žas jų skaičius; juo drąsiau, kad kialė ir algos nustojo, kurios jam vį (mat lietuvis tėvynės labui turi prašyti, neturi kuo užmokėti, tai
istltutas
rumpa laiE dratinimui caro valdžiom reikalin- dama prieš jos politiškus siekius. tė savo kareivių daugiau ir bent savo tėvynei pats ne vieną dalyką prigulėjo kasmet po 1825 r. Ka daugiau panešti), žinoma, ne tokį raštininkas neduoda, sakydamas:
ą išgydė.
dangi toji nuo kun. Stakialės bu lietuvį, kurs mano, kad su savo “neturi 30 kap., tai eik sau — tau
K ja paskola nė jokiom- pa.-argoms Vokiškasis ambasadorius Pary krašto sostapilėj, mieste Soeul, di paaukojau.“
vo atimta neteisingai, tai kunigas kalba kiaurai pereis net visą...... ir pasportas nereikalingas". Apie
žiaus laikraščių reporteriams ap^^■^rubežiuota. Kovoj su
apian, Pa.
desnių
kraujo
praliejimų
nebuvo.
Dabar,
skaitytojau,
sulygink
Stakialė dabar ir reikalauja, kad Neužilgio ir tas tarnaujantis, ne ^kalėdas buvo toks atsitikimas.
lE lėms reikalingi carui pinigai ir už- reiškė, jog Vokietija nesipriešyš. Rods priešinosi koreaniški karei
dviejų
mirusių
lenkų
laikraščių
at

jam
butų užmokėta, kaipo alga žinia dėl kokios priežasties,
es. buvo j Atėjęs koks tai žmogus, pareiilankant
jKjfikymu! kariumenės ir apdovano- jeigįi Prancūzija panokės užimti vi viai, bet juos suvaldė japoniška
sisveikinimo
žodžius
su
savo
skai

nuo tų metų, 9.000 rublių.
sai
Morokko,
jeigu
t
ik
Prancūzijos
po visą
prašalintas,
o
jo
vieton
|
priimtas
kalavo pasporto; raštininkas liepė
» jimu: lipų ir padauginimui jų
kariumenė. Padavadijimu japoni tytojais. Iškarto matyti, kad “Ga
Re to dar prašo, popiežiaus ir jau grynas lietuvis, prie
randas
sutiks
įsileisti
j
į
Prancūziją
to
dar
duot 30 kap., bet tas žmogutis tu^HBDtliaus, statymui naujų kalėjiško rezidento atskira koreaniškoji zeta \\ ilenska“ sąvo dvasios lai general - gubernatoriaus, kad vy mokytas komersantas. Tačiaus, Irėjo
Vokietijos
paskolų
ii
geležinkelių
—
‘
"
25 kap. ir 3 skatikus. PaĘjbų, nes senuke nepatelna jau \ ikariumene likosi visai panaikinta. sve negalėjo įtikti senovės tradici skupas liautųsi jį persekiojęs.
ot teip:
ašarų
pasaulyje'davęs
raštininkui
25 kap.. pasakė,
procentines
popieras,
kas
ten
da

kadangi
šiame
—
**"*
IBįMrtreŠtuojamiejie. daigi aišku.
Dalis kareivių atidavė ginklus,!jų gerbėjams — dvarininkams — !
I-s.
bar
uždrausta.
.J
nėra
nieko
tobulaus,
ir
naujas
sub

•
* kad turi dar tik 3 skatikus. “Tai
-K kad tokia pa-k.ola. apie kokią rašo
bet dalis išėjo su ginklais iš nete dėlto mirė, bet modama liko tuo,
jektas pasirodė ne be ydos. Jis. duok ir tuos“, tarė raštininkas, iš
Iš palengvo mat darą apleidžia
laikraščiai, ne-daug
kusio valdžios ciecoriaus sostapi- kuo buvo gimdama. Ten. jos pu — šiomis dienomis buvo čia su įsiveižėkite sau, neturi grynos
tiesdamas ranką.
naudos gali atgabenti. Jei- seniejie jo draugai. Skęstant lai lio ir išsiskirstė po kalnus.
slapiuose rasi aiškias mintis, atvi sivažiavimas tarnaujančių maga lenkų ištarmės Ir dargi žodžių | Kyšius lupt moka, bet jeigu tik
vui
ir
žiurkės
iš
jo
krtafistosi
kitur.
^^■■iriškiejie bankininkai -utinka
12 d. rūpinčio dalis japoniškų ras nuomones ir drąsią laisvės zinuose Lietuvos ir Baltgudijos “proszę pana“ visai nevartoja. Tą,žmonės negali greit išpildyti ko■ skolinti su tokioms pasargoms pi- Caro gi valdžios laiyas jau skęsti
kareivių
bandė išlipti ant Kong meilę — čia "Glos Polski" karčiais sąjungos. Per susivažiavimą bu ydą D-ras Šliupas pasitiki praša-|kio nors valdžias paliepimo, tai
Į
|
.
tai jie tą daro \ ien norėda- pradėjo.
\Vha salos, ji norėjo nuginkluoti ir aitriais žodžiais pasakėj .jeigu,aš vo kalbanm apie tai. kodėl sąjun Hnti: jis priėmė naują subjektą susnoj dragūnais ir stražnikais gązĮfel suteikti darbą Vokietijos laivų
T“
ten stovinti koreanišką garnizoną. jums nereikalingas, tat sudjev, li ga per silpnai plėtojasi, nes sąjun tomis sąlygomis, kad jis liuosarhe dina. Kuomet jį priėmė Už rašti

^^■btuvėm-. o pats nieko ne/mlo.
MOROKKO.
Koreanai nesidavė. Užgimė mu kite sveiki — į kapus keliauju.
gos narių išviso yra tik 2000. Nu laike (suprask: naktimis) pasi ninką. tai vietoje 25 r., kaip tai iš^Maigai tie vien padidintų Mad;o.Aplinkinėse Casahjlanca traukia šis, kuriame japonai nužudė 5 ka Skirtumas tarp abiejų laikraščių spręsta rinkti žinias apie santi- stengs išsitobulinti lenkų gražby- pradžių buvo suderėta, davė jam
f lijos ir teip jau dideles skolas, o
reivius ir turėjo pasitraukti. Jų nemažas, ne tik iš idėjiško, bet ir kius tarp tarnaujančiųjų ir darb loje. Kaune, girdi, nemokėti lie 30 rub., kad tik kyšių neimtų, bet
Mfliktų Vokietijoj. Dirbimą- lai- si kruvini mūšiai terfp prancūzų ir
sustiprinimui atsiuntė čia dar vie iš programos įvykdymo budo. davių. Išrinkta komisija naujam tuviškai — baikos, kam reikia, su tas nieko negelbėjo. Ir tai tas ra
maurų,
bet
nors
prancūzų
ant
Jhl papra-tai trauki.Gi net keliImetus. Jeigu per tąįlaiką Masko- krapto išlipo ne dauįj, jie savo ge- ną japoniškos kariumenės kompa Toks tai skaudus kultūros ir švie sąjungos susivažiavimui sušauk pras ir lenkiškai, bet lenkus už štininkas paeina dagi iš to paties
Koj nenusiramintų. ‘ jeigu kiltų riesjniais gink
laisva
t |iuša lengvai niją ir su tų kareivių pagelba pa- sos gaivinimo šaltinius pasiekia ti.
gauti su bloga ištarme vis tiek ką A’irbališkio sodžiaus!
_
is atmuša
sisekė
koreanus
nuginkluoti.
(li
pasirodyti tikruoju lietuviu esant,
maurų pajėgų užpuoli
Idar didesnė ne tvarka, bankiniu- didesnių
*
. ........
smūgis — jiems bujoti neduoda.
prasmėje “istinno litovskij čeloPereitą sanvaitę mažas
(Iš “L. U.“J
Etai caro randui galėtų pinigų visai mus.
Bet, pažvelgkimc iš kitos pu
viek
“
.
ineduoti, o jam padirbti kariškiejie ; prancūzų pulkelis turėjo išlaikyti
Iš KAUNO.
sės j tuos atsitikimus. Jeigu mu
Marinama
IŠ GARLTAVOS,
Laivai, teip kaip ir pinigai. liktų jv,cn? P° kitam looo maurų raiLiaudės mokyklų direkcijoje
sų lenkai, žinoma su išskyrimais,
telių
trįs
užpuolimu^.
Nors
mauSenapilės pav.
(Iš
“
V.Ž.
“
)
[Vokietijoj, eitų sudrutinimui jos 1 .r * .. * .
lenkų tautiškos dvasios iš Varša- jau kelinta diena yra laikomi po
rai
)su
neišpasakyta
Neperseniai
pas mus buvo var
drąsa
metėsi
kariškosios laivynes.
vos gaivinami, negali užlaikyti sėdžiai apie Kauno direkcijos mo
čiaus
vyresnybės
rinkimai, kuri^
užsimokesB g Paprastai kiekvieną ^Jaskolijos ant prancūzų, bet jižpuolimai ta IŠ LIETUVOS SOSTAPILIO.
dviejų - trijų laikraščių gerai ve kyklų ir mokytojų reikalus. Po IŠ VEIVERIU SEMINARIJOS.
et Theatre | susiartinimą su Vokietija Pran- po lengvai atmušti, maurai nužužinoma,
kaip
ir
paprastai,
neapsi
(Iš musų korespondento).
Berželio 18 d. pabaigė mokslą
damų — tat tas turi ką-nors tokio sėdžiuose dalyvauja ir mokyklų
:akni ir lai- I euzija pirma patikdavo ne- dė net 2000 vyrų, pfaneuzai gi tu
ėjo
be
magaryčių.
Be
to,
šie
rin
Gyvenimas nepažįsta favoriza- sverti reališkame gyvenime, kas. inspektoriai. Netyčiomis teko man 26 mokiniai, kurių 18 lietuvių: S.
irviszkas ir I prilankiai, su neužsjitikėjimu: rėjo vos kelis sužeistus kareivius.
kimai
atsižimėjo
dar
ir
kitomis
vimo. Gyvenimo akyveizdoje ir iš giliau pažvelgus, nesutinka su patirti iš tikrų versmių, jog kai- Bukevičius, A. Buragas, V. Vi» gyvybes, g tuom tarpu
dabar
prancu- Mat maurų ginklai netikę, negali karalius ir elgeta — vienodi, lygus paviršutiniais to paties gyvenimo kurie inspektoriai labai rūpestin šniauckas, R.Višniauckas, K.Gar- ypatybėmis. Mat dėl drėgno oro
sigastantis, į ziškiejie ramini tarnaujanti laikra lygintiesi su ginklais prancūzų.
mažai žmonių į sueigą susirinko,
gai užtaria lietuvių reikalus, ir po mus, A. Geniušas, J. Greimas, M. iš ko pasinaudojo
os, trūksta ‘ ščiai labai prilankiai rašo apie su- Aplinkinėse CasabUnca stovi apie žmonės. Tat nepermaldaujama jie- apsireiškimais.
garsusis savo
Gudauckas, V. Dabulevičius, P.
ga — tlenas — kuris, kas gyvena
nuogai, pledarbais Markov, idant pravesti
Teko girdėti i$ ištikimų vers vakacijų galima tikėtis atmainų
Srhkrmą caro su Vokietijos cieco- 20000 ginkluotų maurų, prancūzų ir gyventi turi — tam gyventi pa
Dabulevičius, K. Degutis, K. Ku
mių, kad abiejų lenkų dienraščių praktiškame mokyklų ir. mo
tinkamus sau
vyrus,
To■Hu ir užtikrina, jog iš su>iartinibilius, P. Mickevičius, A. Panededa ; kas miršta ir mirti turi —
kytojų.
Tarp
kitko
yra
Vilniuje
gyvavimas
na,
lengviau
dėlei
prie
rinkimų.
buvo
Maskolijos su Vokietija pran
tam numirti pagelbi.... Tokie
įkurti
mokytojų bažis, I. Sabas, I. Statkevičia, A. prileisti dagi ir tie. kurie balsų ne
išsitariant, nepergeriausias. “Kur- nutarta
cūzai gali vien džiaugtiėsi. Taigi niąjn jo bombardavimui neišliko tat gyvenimo įstatai ne tik teori
Užupis, K. Siekus. Kai-kurie šių
ycr Litewski“ per praeitus du me kursus prie vietinės Kauno 4-klia-.
turi. Patįs gi rinkiniai neva “slap
reika manyti, kad arba pasilikimas nė viena sveika tribba. Pradėjus joje, gyvenimas neapkenčia teori
s szlapumasJ
sės miesto mokyklos, kuriuosna ųiokinių per visą buvimą semina tus”, bet gėda juos ir vadinti
tu
-pridėjo
keturiasdešimtį
tūks

ryšyj su Prancūzija Maskolijos prancūzams bombarduoti čiabu jų, bet tikrame, reališkame, pasatvelyj, UžseM
priims vien tik lietuvius ir lietu- rijoje atnešė ne mažą blėdį drau slaptais! Pastatė kelius kibirus
:okia kitokiai yra negeistinu, ji gal džiaugtus!, vių apgyventą miesto dalį, maurai lio būtybės apsireiškimų būtybė tančių, “Dziennik \\'ilenski“ buk
gams: kaip antai Mickevičius ir
tik dar porai mėnesių išteksiąs pi vaites. Tie kursai ruoš mokytoupesezio isz-i
ir liepė ten mėtyti šipulėlius. Na
įsiveržė į europeišjcą ir žydišką je........
jeigu
Maskolija
iš
ryšio
be
piktu

jus ir mokytojas pradedamom- Garmus, kartu su mozūrais ir vo ir mėtė tuos šipulėlius čielomis
iri užskurdu-J
nigų.
Teip
tatai
bujoja'
ir
keroja
mo pasitrauktų. kadangi turėdama miesto dalis ir parengė baisias
kiečiais, per pernykštį streiką —
Kuone prieš metus, nes Rūgs. 7
na gerkle ir
netinkamoj vietoj, vaisinama šiam sioms mokykloms ir išdavinės
saujomis, nes kitaip balsų užtek
skerdynes.
Todėl
prancūzai
turė

sauses namieje, Maskolija ir teip
1906 m., “Gazeta \Vilenska”, mir
tam tikrus liudinimus, taip, kad nors paviršutiniai; ir buvo prie tinai nebūtų surinkę. Žinoma,
kraštui,
jo
žmonėms,
tų
žmonių
ttiekur Prancūzijos negali parem jo bombarduoti ir tjis miesto dalis. dama rašė:
lankus streikui — pasiskubino sa
dvasiai neatsakanti, skolinama iš pabaigus kursus, nereiks daugiaus
taip renkant ir išrinko tokius, ko
ti, todėl ji pati geidžia pasilitlo- Apvaldę miestą.praĮncuzai ant gat “Nemirštamoji Laisvė, kurios
ve išteisinti prieš valdžią, dėlko
jokių
egzaminų
kitur
kur
laikyti.
kitur
tautiška
be
tautiško
pamato
kius
norėjo Markov su savo kumvių rado krūvas užmuštu žmo
ens kad ta-j ?uoti nuo jai nenaudingo, bet vis nių kūnų. Kūnai tie pūva ant ilgimės ir kurią mylime, pilna idėja. Man rodos, kad tokie apsi Priiminės baigusius kalėtą kliasų išdavė nemaža draugų. Prie to panija būtent: P.Gitis teisėju, A.
ilgio atrasi! pinigų reikalaujančio draugo. Gal
šviesa spindi šiądien aplinkui ir reiškimai liudija silpną lenkt/ kul gimnazijoje ir šeip įgijusius atsa laike kvotimo rudenį į trečią kur Grybauckas—žinomas visoje apiegatvių, mažas prancūzų pulkelis,
•
^tpgi
būt.
kad
Prancūzijos
randas
kantį apšvietimo laipsnį. Tie kur są, visi mozūrai, vokiečiai ir ši
šaukia mus, prisiekusius jos my
nesunaikina
turėdamas prieš savę skaitlingus lėtojus, į darbą ir į kovą, kurių tūros išsiplėtimą Lietuvoje, nuo sai bus neapmokami. Taigi, kas tuo du lietuviu nelaikė kvotimo. linkėje savo juodašimtiškais dar
.
gerai
žino,
kad
laike
susivažiavi’ba slaptinlatinį jos mirimą ir galutiną išmi
bais. už ką jį žmonės net Krušemo caro su Vokietijos ciecoriu nė maurų pulkus, netuiri laiko užsiim niekuomet nesilenksime. Viso
tuos kursus lankys, už mokslą Ant kiek jie ištikimais pasiliko vanu praminė — viršaičiu, T. Šal
prie darbo, .
rimą,
nes
jokios
priemonės
atgai

valdžiai, tas matyt ir iš to, kad
galintis svarbą politiškuose ti laidojimu pūvančių kūnų ; smar kiuose musų gyvenimo ir darbo vinti tą, kas gyvenimui neatsako, neprivalys nieko mokėti.
blo£u dar-1
čius — kai-kuriu tamsių darbų
vė pripildo orą, ji siekia net uostoj apsireiškimuose eisime pirmyn,
visi
laikantiejie kvotimą, buvo
prietikiuose
turėti
sutarimas
ne
geid avimu, j
Girdėjau, kad Kauno direkcijo
prie gerų pasekmių neprives. —
Grybaucko sandarbininkas — iž
stovinčius laivus. Tie pūvanti, paakiui prie didžios spindulingos
priversti rašyti priesaiką, jog dau
tapo padarytas.
Lietuvių ir Baltgudžių tautiški at- je yra dabar 20 su viršum vakandininku.
G*na, kad politiškuose prieti nepalaidoti kūnai gali pagimdyti žvaigždės, prie nemirštamos Lai gyjimai, jų tautinės kultūros tvė- !sijų mokytojams. Kauno lietuvių giaus nestraikuosią. Tiems gi
Grybauckas dar nepasikakino
kį >9uose dabar Maskolija ne lošia ligas.
svo Žmogaus legendos. Gyva pa rimo stengimos spaudžia, slopina 1tarpe pakilo sumanymas pareika valdžia taip pasitikėjo, jog ir nuo tuo, kad vėl liko viršaičiu, bet pra
eteky, syf«į*»
•Virbesnts rolės. Todėl ir Pran- . Toulone ir Algiere prancūzai žanga neišseks, Laisvės meilė ne- lenkystės plėtimąsi tarp liaudės, lauti nuo vyriausybės, kad Kaune priesaikos paliuosavo. Ant galo dėjo mąstyti užimti teisėjo vietą.
visas \ YRU
savo politiškuose siekiuose turi prirengtus jau kareivius, jei užgęs. Atskirų pasištengimų pui nors lenkai Lietuvos rytuose at įkurtų miesto mokyklą lietuviams, per visą^ mokinimo metą viešai Todėlei prižadėjo kun. Baltrušai
tanezius jauykumai, Pe/
mokintų vaikus dovanai. draugavo su tokiais garsiais išda čiui, Garliavos vikarui, 300 rublit <
jau visai nesiremia ant ryšio su gu jų dar neišsiuntė į Morokko, kiame kalęideskope išsiliejusi, ži kakliai laikosi. Man rodos, kad kurioje
I
ženklu, pa51*
ųJiaskolija. bet stengiasi užmegzti tai vien todėl, kad dar galutinai ba ir virpa miliardiniuose žmo stiprus lenkų inteligentijos gaiva Tas simpatiškas ^sumanymas suti vikais, kaip Ališauckas ir vokie ant naujai statomos Pažemino*. •
^angiškesnius ryšius su seniau nesusitaikė su kitoms viešpatys gaus tvėrimo apsireiškimuose“.
didį pritarimą. Žada kreiptis čiai.
bažnyčios. Tas gi dabar visur
las po miestus Susispietęs, ypač ko
I
Žaibas.
buvusia svarbiausia savo prieši- tėms, kurios visgi su pavydėjimu
stačiai
į
ministerį.
Tokiais
tai
žodžiais
užbaigė
sa

garsina, kad nėra ant svieto gere
Vilniuje^
negalėdamas
savo
ketu!
JA,
. (Iš “L. U.”)
Trumpaitis.
^ke Vokietija, prieš kurią vien tėmija prancūzų pasielgimą. Iš vo būtybės dienas simpatiška, pa- resdešimtimi tifcstantiniu skaitsnio žmogaus, kaip Grybauckas.
us: nuo 1® j
Valstiečiai padavė skundą ant
pirma susirišusi su Ma kraujo praliejimo ir maištų mat žanginė, demokratiškos dvasios liumi užlaikyti 1 ino teatro — nėIŠ VIRBALIŠKIO,
skolija.
R?;i, tas Prancūzijai visi norėtų kuo- ‘pigiausiai šį tą “Gazeta VVilenska“, kuri ne lenkų ra savo.pamate iliai kultūriškas,
Kaune, yos ne vos kvėpuodama,
tų neteisingų rinkimų.
es dienosi J
Panevėžio pav.
Garliauckinis
šovinistų akimis žiurėjo į lietuvių bet tik šauksmu ‘nie daj my się“ gyvuoja suvartotojų draugija“NePinigų kaštavo, bet naudos pelnyti.
(Iš “L. U”)
;
ma daugiausiai buvo išsiplatiPrancuziškiejie veik visų pa- tautišką atgyjimą, į jų milžiniškus vedamas, klaii ioia šuntakiais. munas“, turinti net dvi savo krauneatgabeno. Draugiški
^šiai. kuriuose vienas draugas, kraipų
I
nęs “Skardas“, kurį visi pirkdavo
likimas ištiks tuvi.
laikraščiai reikalauja, kad pasiryžimus tverti nuosavią, svei Ar šioks, ar tol
,
IŠ MfiDŽIUNU,
Pėduodamas pats, kitą iš- Prancūzija galutinai apvaldytų vi ką, žmonių dvasiai suprantamą ir musų lenkus, >ijtaien*tas dar aiš Draugijos valdyba susideda iš atskirais numerais. Per valsčių
ateina
“
L.
Uk.
”
1
egz.
“
V.
Ž.
”
2
Panevėžio pav.
atjaučiamą
tautišką
kultūrą.
Nors
lietuvių,
jos
pirmininkas
D-ras
kiai
matyti
sunku.
*•
••
Kad
išlik

są Morokko, kaip apvaldė Algierą,
negali ilgai laikvtiesi.
Neperseniai
Mėdžiunų sodžiaus
egz.
“
Šaltinio
”
4,
—
“
Ned.
Sk.
”
, Vokietija teipgi, matyt,
1
Rokas
šliupas
—
lietuvis,
—
pakartais
ir
ji
šiame
bei
tame
suklyti
gyvais
—
^reikia
surasti
kokia
nori už-Įneš kitaip maištai ir europiečių
v^Įjlfo^kišk e s n i u s ryšius su|i
1Į skerdynės čia niekada nepasiliaus. zdavo, bet kas šio pasaulio mirtin- pritaikamesnę prie reališko gyve- prastai net lietuviškai kalbąs, bent I. Toks mažas laikraščių parsi- Karoblius užmušė Tamašaucką.
R. n»u nemokančiais ar neąęrinčiais/biųzdininias galima tuomi išai- Tuojaus po tam policija suėmį
kaimynu. JI stengiasi j Suvaldymui dabar kilusių čia mai-|gųjų neklysta, tačiaus ji negaivino nimo sąlygų formula. ...
.

Ipnumas

•

♦

1 1 *•

1«

'
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IS LIETUVOS

Karoblį, kuris vienok ištruko iš
jos nagų. Tuomet Gelažių uriadnikas su dviem stražninkais, jieškodami Karoblį, atsibaldė Juor džiunų sodžiun pas Pugžlį .sumu
šė jį patį, jo žmoną ir vaikus ir su
rišęs jį, .išsivarė, sakydamas, buk
Pugžlis žinąs, kur yra Karoblis.
Tokiu pat budu tas uriadnikas
atsilankė Medžiūnuose pas Karoblienę, kurią irgi sumušė drau
ge su jos svečiais ir paėmęs nuo
jos 3 rublius, išsidangino Grikienų sodžiun pas Remeikį, kur irgi
visus sumušęs ir pavogęs 2 rub.,
išsidangino, nes žmonių prisirinko
ir jau tuos juodašimčius - policistus norėjo surišti ir apmalšinti jų
narsumą su beginkliais žmonėmis.
_ Dabar tie visi primuštiejie pa
davė juos teisman. Tik kai-kurie
jųjų neturtingi žmonės ir neturės
už ką bylos vesti, todėl kai-kurie
kaimynai bylos vedimui sumetė 2
r. 52 kap, /
Vinc. Vidugiris.
(Iš “L. U>)

kalbina žmonis mokyti vaikus;
kam mokykla toli,įtuos kalbina pa
sisamdyti mokytoją sodžiuose .
<• Laike sekminių kun. Bizauskas
sutaisė iškilmingą procesiją iš Va
balninku j Daujenus.’ Ten mat
per sekmines buvti atlaidai. Pir
miausia jojo apie 12 raitų su kar
dais ir taisė kebą, kad nieko nebū
tų. . Paskui ėjo j6 davatkų aprė
dytų minyškoms (argi tas prigu
lėtų prie naudingų’kunigo veiki
mų? Red.), pask-fii" daugybė mer
ginų baltuose rūbuose su velia\oms ir altorėliais; kitos mėlynuo
se rūbuose ir baltcįms lelijoms ran
kose. Paskui kleboną ėjo vyrai.
Visuose sodžiuose buvo išrėdyti
vartai. Pas mus buvo gražiausi.
Visą procesiją patiko 4 kunigai iš
Daujenų. Kitą nedėlios dieną ku
nigas Bizauskis šu tokia jau proce
sija ėjo j Pabiržę.
D. Piragienė.

SŪKURYS.
Mason City, la. Pereitos sanvaitės utarninke per šitą miestą
perėjo sūkurys, kuris labai daug
nuostolių mieste ir jo aplinkinėse
pridirbo. Prie to pražuvo ir kiek
žmonių, nors tikras pražuvusių
skaitlius dar nežinomas; sužeistų
yra daugiau. Sūkurys iš čia nu
traukė Minnesotos link ir aplinki
nėse Abent Lea teipgi nemažai
nuostolių pridirbo.
VĖTRA.
La Crosse, Wis, Pereitos nedė
lios rytą šitose aplinkinėse iškilusi
vėtra labai daug nuostolių pridir
bo. Mieste vėtra sugriovė daug
namų, kurių griuvėsiai pripildė
gatves teip, kad joms nė vaikščio
ti negalima.

IS VISUR.
II Porą metų atgal Amerikoj at
sirado suAarkypij lietuviškoj kal
boj knygutė
a. “Maižiešiaus
Mokslas*#:įkurtoj terp kitko, pa
duota, ką reikiądiaryti, kad žmo
gų šūvis* aegalHų užgauti. Budas
vienok apsisaugojimo nuo šūvių
toj knygutėj paduotas labai sun
kiai išpildomas ir išpildęs dar ne
gali žinot,' ar Dievas geru išpildy
mą palaikys. Taigi “išpasnikavęs” ir maldelę* atkalbėjęs, visgi
negali žinoti, ar karabino ar re
volverio kulka, vietoj lėkti kur
pro šalį, ne bamptelės į makaulę.
Itališkas tirinčtojaas D-ras Caronisio, važinėjęs vidurinės Afrikos
Kongo viešpatystėj sako, jog te
nykščiai negrai apsisaugojimui
nuo visokių šūvių turi daug leng
vesnį būdą: jiems užtenka suval
gyti širdį užmušto baltparvio
žmogaus. Dėl to negrų įtikėjimo
Kongo viešpatystėj . būva teip
daug baltparvių .užmušimų: mat
negrai nori jų širdį gauti. Suval
gę tokią širdį iš tikro tiki, kad ji
apgįs juos nuo šūvių, todėl mū
šiuose be baimės stoja prieš
baltparvių karabinus ir kanuolės,
na, ir žinoma, teipjau apsirinka,
kaip ir apsiriktų, ir tie, kurie patikėtų “Maižiešiaus Mokslo” pamokinimams. •

|| Maištai ir aukilimai visokių
tautiškų giminių Morokko viešpa
tystėj platinasi. Sukilėliai 9 dieną
rugpiučio paėmė miestą Cape Juby ir visas krautuves išplėšė. Gar
nizono kareivius arba išmušė, ar
ba paėmė nelaisvėn. Netoli Casa
blanca 6000 arabiškųjų raitelių
užpuolė ant stovyklos praneuziko
jenerolo Drude, bet jų užpuolimą
prancūzai atmušė, maurai nužudė
2000 žmonių.
|| Pagarsėjęs Amerikoj operos
užlaikytojas Cdnried, netoli Ber
no, Šveicarijoj, pežvažiavo auto
mobiliu vieną kaimietį. Susirinko
tuojaus pulkas žmonių, kurie ren
gėsi Conriedą gerai apdaužyti,
bet atsiradę ant vietos policistai, jį
apgynė, nugabeno ant policijos
stacijos, kur jis užstatė reikalingą
kauciją.

|| Netoli stacijos Tremessen,
Poznaniaus provincijoj, iššoko iš
rėlių geležinkelio trūkis, prie ko
3 pasažieriniai vagonai susidaužė;
11 ypatų likosi užmuštų, 5 sunkiai
sužeistos.

. || Ant salos Celebes, pietinėj Azijoj, MoriĮ distrikte, čiabuviai iš
skerdė čielą holandiškos kariumer
nės dalį. į
|| Austrijoj daugelyj vietų ledai
išmušė laukus ir vynvuogių kal
vas. Cekijjoj vėtros išgriovė daug
kaimų. I

aiškino darbininkų padėjimą, j^
skriaudas, kokias kenčia iš kapi
talištų pusės; aiškino, kokit^^į
darbininkai gali pagcrii^fT*
vi. Ragino pngu^rie „„j
gos darbininkų. Prisirašą
kuopos 3 nauji draugai. UžbSt
kalbą aiškindamas revoliucijos bį.
gį Maskolijoj. Ragino aukaut su
šelpiami Lietuvos revoliucijonią.
rių. Renkant aukas, daugelis žmonių išėjo laukan. Ir laike prakal
bos buvo kvailiai, kurie, aiZl
merginoms ir moterims norėdami
išmintingais pasirodyti, tyčiojos
iš kalbėtojo ir iš tūlų klausytojų,
D-Dg. ,

|| Angliakasiai šlezijos kastynių
(Prusuosė) pralošė streiką, 300 IS SO. MANCHESTER, CON.
streikavusių darbininkų tapo pa- Lietuviams čia gyvenantiems
leistų, atgal jų ne priima.
nerupi tautiškas judėjimas, jie va
dina bedievišku kiekvieną lietuviu
NELAIMES ANT GELEŽINE
veikimą. * Užsimink čianykštiei2
KELIU.
lietuviams apie vienybę, apie rei
|| Lenkai Haagos terptautiškai
Pittsburg, Pa. Netoli nuo čia,
kalą organizacijų, nes krūvoj gj.
santaikos konferencijai perdavė
Kunigas Bizauskis atsišaukė j ant Buffalo & Allcghcny geležin
lėtų daugiau nuveikti, tai atsaku
reikalavimą
pripažinti Lenkijai
kelio
iššbko
iš
relių
trūkis
ir
trjs
1^ BAYONNE, N. J.
jog. mus nuo bedieviškų organįa’
Amerikos lietuviui Vabalninkėnus
autonomiją su parlamentu War- 19 d. /berželio atsibuvo čia pild cijų gina bažnyčia ir kunigai
prašydamas aukų papuošimui baž jo vagonai susidaužė. Prie to 4
šavoj ir locna armiją 40000 karei nikas '♦stės šv. Petro ir Povilo čia keletą kartų buvo užmanyta
nyčios. Tam tikslui Brocktonie- ypatos likosi užmuštos, o 25 tapo
IŠ KUPRIU,
vių. Lenkai reikalauja teipgi au- (argi pfaslinkus pusantro mėnesio sutvert kokią draugiją, kuopelę,
čiai lietuviai sudėjo 50 dol., o bos sunkiai sužeistos.
Cipėnų vol., Panevėžio pav.
tondmijos
Lietuvai ir Mažrusijai laikas tą aprašinėti? Red.). Lie S. R. A., arba L. S. S. kuopą, bet
P.
Žinomas šnipas S.Stakionis, ne toniečiai 100 dol.
tik be parlamento ir armijos. Tur tuvių susirinko nemažas būrelis. nepasisekė, kadangi užmanymas
Allenhurst, N. Y. Ant Pennsyk
seniai pamatęs einančius per lau
būt,
vienok, Haagos konferencija Pribuv/o teipgi Dr-stė D. L. K. nerado pritarimo, nes musų lietu
vanta
geležinkelio
trūkis
užbėgo
ką kokius ten žmonis^ tekinas nu
lenkų
reikalais neužsiims*.
ant
vežimo
Norvvood
House,
—
Gedimino iš Jersey City ir 3 len viai mano, kad į kuopas ir Dr-stes
bėgo valsčiun ir pranešė raštinin
vežimą
sudaužė
ir
užmušė
4
jame
kiškos/ draugystės.
kui, kad-tai, girdi, “cicilistai eina
priguli tik bedieviai ir šliuptarniai
Prancūzijoj, mieste Mar- Minėta draugystė rūpinasi vien vienok daugumas visai nežino,
buvusias ypatas.
monopolio daužyti ■— neduoki
silijoj, muitininkai liepė atida- ligoniu šelpimu, tėvynės reikalai, kas yra tie, bedieviai,’ šliup
me”. Bet kadangi raštininkas ne AMERIKOS ĮDIRBIMAI EUčia kur musų broliai galvas guldo už tarniai, pliauškia vien kaip keno
ryti ’ skrynią
atkakusių
GAISRAI.
norėjo į tą kištis, tai Stakionis ROPOJ DAUG PIGESNI NEka||
Kaip
paduoda
laikraščių
iš
Monte
Carlo
vyriškio
ir laisvęi gimtinio krašto, mažai jai nors užsuktas bemislis fonogra
Baltimore,
Md.
Sudegė
čia
ja

naktį nubėgo pas pristovą (ansto
GU AMERIKOJ.
respondentai,
bombarduojant
moteries
ir
rado
viduryj
sukapotą
vų
krautuvės
Baltimore
&
Ohio
rupi. Priderėtų ir mums bayon- fas. Nenori jie vienybės, nesu
lį) ir apskundė tris daugiau susi Neva palaikymui pramonės
pratusius savo sodžiaus vyrus, Amerikoj uždėti begėdiški muitai geležinkelio. Nuostolius gaisro prancūzams maurišką miesto Ca kūną jaunos moteriškės; jos ko niečiams pasiskubint pagelbėti tė pranta, kad norint ką nors svarbe
buk jie etą “didžiausi cicilistai ir ant visų svetimų išdirbinių. Mui padarytus skaito ant 200000 dol. sablanca dalį, kadangi dėl mažo jas ir galvą rado paskui rankinia vynės kovotojams nors aukomis. snio nuveikti, reikia veikti krūvoj;
kareivių skaitliaus negalima buvo me krepšiukyj. Minėtas vyriškis
Juozuks. neapeina juos lietuvių tautiški
monopolius daužo”. Tuomet at tai butų geri, jeigu jie ne paleng
iš
syk
žemės
kariumenę
išsodyti
ir
moteris
likosi
suareštuoti.
Colorado
Springs,
Col.
Sudegė
lėkė tie raudonšniuriai j Kuprius vintų Amerikos fabrikantams ant
darbai ir besistengimai.
jr padarė Stakionės nurodytuose savo išdirbinių dėti begėdiškas čia didesnė dalis įtaisų Golden ant kranto ir kad žydiškoji ir euIš BENLD, ILL.
Paklausk čianykščio lietuvio, ar
Į Prūsuose, ant geležinkelio Lietuvių yra čia su viršum 20 skaito kokį laikraštį, tai gauni atnamuose kratą, būtent pas Juozą kainas. Nuo svetimų tokių kainų j Cycle Mining Co. Nuostolius gai ropeiškoji miesto dalys nebuvo
im mu ir
ir apie 80 pavienių, bet ^kymą: bene laikraštis duos duoUsenčių, P. Tamošiūną ir Joną reikalauti negalima, nes jie per sro padarytus skaito ant 750000 bombarduojamos, tai ginkluoti terp Poznaniaus ir Thorno, iššoko šeimrni)
uuos aiiomaurai
ir
kabyliai
įsiveržė
ir
tas
doliarių.
iš
relių
pasažiėrinis
trūkis
ir
su

tame skaitliuje labai mažai yra su ną. Girdi tėvai ne skaitė ir gyveUsenčių. Rasti, nieko pas juos ne brangiai nemokės^ Todėl kainos
miesto dalis, skerdė ypač žydus. sidaužė. Prie to 11 ypatų likosi sipratusių, daugumo gyvenimas no
rado, bet užtai visus sumušė ir ap Amerikos išdirbinių Amerikoj
Kitas dar atsako, kad
Kūnai puvą ant gatvių ir teršia užmuštų ir 10 sunkiai sužeistų. mažni kuom skiriasi nuo laukinių“ jJ“—
vogė. Pas Juozą Usenčių išnešė daug didesnės nėgu krautuvėse
2vaigždę” ir Saulę” tai dar gaorą. Nuo tp gali užgimti čia epi Terp užmuštų yra maskoliškas
lašinius, išleido žemėn alaus bač Londono, Paryžiaius arba Berly
žmonių (tai susipratusių pareiga |ima skaityt, nes galima rasti dar
demija. Svetimų kraštų konsuliai kunigaikštis Begotov, du sūnūs
kutę ir taip sumušė dvejatą žmo no. Vienas New Yorko vertelga
tokius pamokyti, patraukti prie evangelija" ir pamokinimų anie tivieni pabėgę į saugojamą prancū grafo Keyserlingo iš Mintaujos ir gereknio gyvenimo. \ ienų peiki- kėjimą; ‘ Lietuva", “Vienybė” ir
nių, kad ilgai net ir dirbti jie nev užtikrina, jog jis savo krautuvei
galėjo.
Hartford, Ark. Darbai čii- ziškų jurininkų anglišką konsulia- vienas maskoliškosios kariumenės mu yieks žmonių nepakėlė. Red.) “Kova” tai ėsą bedieviški, niekiną
Europoj perka amerikoniškus lai
Joną Usenčių prastovas norėjo krodėlius ir tas atseina jam daug nykščiose aglių kasyklose eina ge tą, kiti gi į prancūzišką. Naktyj, pulkauninkas.
26 d. liepos, rengiant vestuves tikėjimą.
paleisti, pareikalavęs nuo motinos pigiau negu perkant tiesiok nuo rai. dirba kiekvieną dieną. Uždar-, 5 d. rugpiučio, maurai užpuolė
Jurgio Guževičiaus su Katrina 1 d. rugpiučio likosi suimtas čia
prancūzišką konsuliatą, bet jų užseptynių rublių, bet dagirdęs apie fabrikantų.
J 1Amerikos
fabrikan- biai Kcri: darbininkai uždirba
nuo. puolimą atrėmė praneuziškiejie |Į I^ondono laikraštis “Tribūne” Dzellolik^-te, kurias savo seserei lietuvis Kepturauckas. Matyt ge__ T___________
.
.
_
užtikrina, buk susivažiavime caro iškėlė Jonas Dzedolikas, jo mote- !raj užsidulinęs, ėjo namon, o patai Stakionis, dar daugiau jį ėmė tai nuo svetimų mat ima už savo 35 60 <1°!- i
sanvaiti. Dar-į
Lietuvių
yra
įi
urininka
*Europiečių
pardavy•>
« .•
« «
skųsti. A’isgi pristovas, palaikęs išdirbinius tiek, kiek jie ištikro ?>as nc sunku gauti. I ......
ris, įverži
v irdama
mėsą, išvirė savo 5r • matęs «kur ten padžiautus
drabuy- 'nes mieste Casablanca veik visos su Vokietijos ciecoriu, caras iš ric
meldė Vokietijoj paskolą, bet gau metų sūnelį, kurį palaidojo 28 d. žius, porą jų paėmė. Ant gatves
J. U. penkias dienas, paleido, ži verti, bet užtai nup savo sanukėsų (^’a kelios šeimynos ir keliolikas
išplėštos. Žydų skerdynės buvo ir ti Vokietijoj pinigai turi būt ap liejMis ant katalikiškų kapinių.
noma, visą stražnikų sumuštą. P. lupa daugiau, negįi galima.
pavienių. Daugiausiai anglių ka- Į
patiko policistas ir paklausė, kur
.mieste Mazagąn, .kuris prancųzii- versti sudrutinimui Maskoliško
Tamošiūno nerado namie, tik jo
Čia buvo teipgi krikštynos, bet ,jjs tuos drabužiusj neša ir dagi
syklose dirba italijonų.
[kų laivų kanuolių šūvių beveik sios laivynės, o laivai turi būt pa jos nepasibaigė gražiai, f
brolį sumušė ir palaikę kelias die
Zubavičia.
Svečiai naktyj, o kad nemokėjo išsiteisinti,
KOMETA ARTINASI.
suvisu likosi išgriautas.
dirbti Vokietijos laivų dirbtuvėse. susivaidijo teip, kad net peiliai tai policistas, su visu kromu ir nu
nas, paleido, nors ir grasino, kad
Dabar jau galima ant dangaus
nepaleisiąs tol, kol pąts P. T. ne
buvo darbe. Vienam vyrui perdū vedė į šaltąją. Ant rytojaus atėjo
matyti šiaurrytiniame krašte ko jf Bayonne, N. J. Darbai eina || 6 d. rugpiučio praneuziškiejie
ateisiąs.
|| Santiago, Chili republ., pieti rė š^ną ir jį reikėjo’ ligonbutin ir anglike savo drabužių jieškodane
blogai,
uždarbiai
vidutiniai:
Adata. metą arba žvaigždę su uodega ; ge nuo $1.50 — 3.00. Bet tais dar-Įįkariškiejie laivai pradėjo iš di- nėj Amerikoj, sudegė didelės alaus gabdnti, kur reikėjo kelias sanvai- ma. 2 d. rugpiučio buvo byla,
riausiai ją galima matyti nuo 2)4
j džiujų kanuolių bomborduoti mie leidyklos; prie to pražuvo ir daug tes išbūti, kol sugijo.
(Iš “L. U.”)
Teisėjas, už vogimą drabužių nu
iki 3)4 vai. ryto. Pabaigoj šito. bais nėra ką girtieji: darbai surt- stą Casablanca ir išsodino 100
Pašalinis. sprendė. jį 2 mėnesiams kalėjimo
mėnesio ji bus dar aiškiau mato- kus *r pavojingi. čianykščiai lie- prancūziškų ir ispaniškų jurinin žmonių. Expliodavo dūdos pripil
IŠ GARGŽDU,
ir užmokėti 25 dol. Tą pačią die
ma, jau be žiūrono. Yra tai Danie- .tuviai apšvietime žemai stovi ir kų. Maurai šaudė į tą mažą juri dytos angliarukšties; expliozijos
Telšių pav.
40 ypatų likosi užmuštų arba sun
Iš BALTIMORE, MD.
ną
išgabeno jį į Hartfordo kalėji
:
pasielgimu
moterų
negalima
gėninkų pulkelj ir užmušė šešis kiai sužeistų.
Pernai buvo prastas metas — lo kometa.
pseniai
gyvenime
rado
čia
liemą.
’ Minėtas lietuvis čia buvo ži
rėtiesi.
Jonukas.
prancūzus. Casablanca tvirtynės
mažai kas teužderėja Užvismatuvi]
Šką
siuvėją
negyvą,
Juozą
nomas
kaipo karštas katalikas ir
DEIMANTU LAUKAI
kanuolės šaudė j prancūziškus lai
Į Vokietijoj, provincijoj Slezi- Blu (lį, 25 metų. Nuo ko jis numi- baisiai bijojo ir nekentė tų, kurie
žiaus ropučių (bulvių), o ir tas pa
Pittsburg,
Pa.
Susirinkime
ARKANSE.
vus, bet nieko jiems blogo ne pa joj, užgimė kalnakasių streikai.
čias vietiniai vaizbunČliai superka
rė < ar nežinia. Vėlionis paėjo iš skaito laikraščius ir prikalbinėja
D-ras Kunz, išaustas deimantų k«yk'V ,.’a'4nįnk'?.,ir.d’rbininkų darė. Laike bombardavimo 150
Buvo Čia jau gana smarkus maiš Suvalkų gub., Vilkaviškio parapi tverti draugijas. Teip mat jis ti
ant mugės ir gabena į Klaipėdą
atstovų
likosi
prašalinti
buvę
ne

(Prusnose) parduoti}. Žmonės, pardavėjo Tiffany, užtikrina, jog į sutikimai ir tokiu budu likosi pra maurų tapo užmuštų. Miestas tai. Streikieriai sumušė dirbančius jos.
kėjimą supranta: skaityti ir švieneturėdami iš kur pirjeti, turi būti stete Arkansas, Pike pavietyj, jis šalintas ir rengiamas angliakasių Casablanca paskui galutinai pasi darbininkus. Sužeistų buvo daug
Jo
parapijonas.
stiesi negalima, bet užtai griebti
davė prancūzams. Miesto komen iš abiejų pusių. Policija laukia
užtiko deimantų* . laukus. Deipakakinti duonos kąsneliu.
padžiautus svetimus drabužius tai
mantų laukai D-ro Kunzo surasti streikas. Ant kokių išlygų susi dantas atėjo pas Prancūzijos kon- čia dar smarkesnių muštynių.
Gegužės 21 d. vietiniai vaizbūnai
IS
NIAGARA
FALLS,
N.
Y.
ne bedieviškas darbas!
užima plotą 100 akrų; čia jis rado taikyta, dar nežinia. Sutartis pa sulių persiprašyti, bet tas pareika
(kupčiai) supirko ant mugės visas
Darbai eina ne blogiausiai; už
Lietuvis.
lavo išdavimo tų, kurie šaudė j
130 deimantų šmotų vidutinio di daryta iki kovo 1908 m.
!j Įsiveržę į Persiją turkiški ka darbiai gi vidutiniški.
roputes ir jau manė su dideliu pel
prancūziškus jurininkus. Komen rei iai traukia toliau, degina patidumo 6 karatų.. I
nu parduoti Prūsuose.
Los Angelos, Cal. Sustreika dantas tą išpildė.
IŠ SCRANTON, PA.
Lietuvių yra čia pusėtinas bū
tiktus ant kelio, daugume apgy
Bet miestelėnai, matydami, kad
vo
čia
telegrafistai
Western
Uni

reli s, yra ir apie pusė tuzino mer Scrantone gyvena diktai lietu
KUNIGAS UŽMUŠĖJAS.
ventus krikščionių kaimus. .Ka
tas jiems atneša skriaudą, neno
on Telegraph Co. Priežastis strei
JĮ Peterburgo policijos viršinin nuolių šūviais išgriovė kaimą Me- ginų. Apšvietime ir susipratime vių. bet kad ka svarbesnio nu
rėjo praleisti per sieną ir susirinkę Pittsburg, Pa. | Atkako čia iš ,ko yra ta, kad kompanija be prie
kas pranešė visų laikraščių redak nan ir užmušė 90 kaimo gyvento stovi jie ne augščiausiai; mažai veiktų, nematyt. Ištikrujų kal
pas muitinę (tamožnę), pradėjo Chicago neturintis vietos len žasties prašalino vieną telegrafi
terp jų yra mylinčių tėvynę ir jai bant, čia lietuviai nemiega. Pe
toriams, jog jie, už garsinimą kdmaišus su roputėmis draskyti ir kiškas kunigas Ludvik Szczygiel, stą.
ją
prijiaučiančių.
Užtai, žinoma, ne reitą. žiemą susitvėrė Teatrališka
kių nors žinių apie carą, jo šei
gazu laistyti. Ypač Čia atsižymė apsistojo hotelyj ant Carson str.
galima
jų
per
daug kaltinti, ka Draugija ir atlošė teatrą 13 d. ge
myną. teipgi patėmijimus apie U 7 d. rugpiučio caras Mikalo
ir be jokios, rodosi, priežasties,
jo savo narstfmu moters.
Streikuojanti Amerikos tele
dangi
čia
dar
terp
jų nieks neagi gužio; lošė komediją “Velnias spą
bylas teismuose pirm išduoto nu jus sugrįžo iš Swinemuende į
pradėjo šaudyti į brolius Starzyngrafistai reikalauja 8 vai. darbo
Atvykęs policmeisteris sų uriadskius ir abudu mirtinai pašovė. 'dienos ir 15% didesnių negu da sprendimo, bus baudžiami 3000 Petcrhofą. Ką jis nutarė su Vo tavo, nieks lietuvių ne mokino; ne stuose”, aktoriai roles atliko ne
ninku, norėjo išvaikyti minią, rėk
blogiausiai. Vadovu minėtoms drau
rublių arba kalėjimu iki 3 mėne kietijos ciecoriu, tas laikomas pa buvp čia dar nė sykį prakalbų.
Vienas brolis jau numirė, kito
damas, kad išsiskirstytų, bet mi teipgi daktarai nepasitiki nuo mir bar algų.
gijos yra Antanas Grybas.
4
d.
rugpiučio
apvaikščiojome
sių. Tuom mat policijos viršinin slapty).
r
nios butą ne baigščios. Buvo iš
Socijalistų San jungos kuopa bu
čia
varduves
neseniai
pas
mus
kas bando sulaikyti laikraščius
ties išgelbėti. Kunigas atsisakė
Washington, D. C. Sustreika
šaukti net ir kareiviai, bet ačiū
vo
pairusi, dabar ir vėl atgijo..
pasakyti priežastis šaudymo. Jis vo čia darbininkai dirbanti prie nuo kritikavimo teismo byloj ap
Į Mieste Lisabonoj, Portuga pribuvusio Igno Kudlaucko, tau
vietiniam muitinės užveizdai, p. sėdi kalėjime.
Laisvamanių
kuopa buvo įpuo
kaltintų už sukalbį ant caro gy lijoj, anarchistų gyvenime explio- tiečio besirūpinančio pakėlimu sa
triobų statymo.
Antanavičiui, kraujo praliejimo
lusi
į
miega,
bet
per agitaciją D-ro
vasties, kuris tai sukalbis grei davo jų rengiama bomba. Explio- vo brolių. Besilinksminant, Kunebuvo. Jis paprašė oficierio, kad KELIAUJA TN ŠIAURINIUS
čiausiai pačios valdžios išmislytas. zijos keturi anarchistai likosi min dlauckas priminė susirinkusiems Šliupo ir vėl pabudo, tiktai neži
Chicago, I1L Sustreikavo čia
nėsikištų* į tą dalyką ir kareiviai
tėvynės brolių vargus ir jų kovą nia ar ant ilgo.
LEDINIUS KRAŠTUS.
tinai sužeisti.
telegrafistai .Western Union Teišsiskirstė. Kada uždarė rogatką
su ca(ro budeliais ir prašė paaukau S. L. A. dvi kuopos gyvuoja.
Į| Prancūzijos pasiuntinys Mo
(vietą, kur reikia pervažiuoti už New York. Atkako čia garsus legraph Co.
rokko sultanui. perejavė sekančius || Chinuose likosi uždarytos opi- ti, kiek kas gali,, jų sušelpimul T. M. draugystės kuopa miega,
sienin) ir minia ęamiai išsiskirstė. šiaurinių kraštų tirinėtojas Robert
Susirinkę sumetė $4.50. Pinigai bet gal atbusti.
E. Peary, prižiūrėti rengiamą nauFort Worth, Texas. Sustrei reikalavimus! ■ 1rmorękkoniškosios um rūkymo vietos. Kantone už
P. Paukštvanagis. jon kelionėn laivą “Roosevelf’.
pasiųsti
drg. Sirvydui. Paskiria Vienas dalykas yra navatnas/
kavo čia telegrafistai Western valdžios miestu Casablanca turi darymas tokių vietų atsibuvo su
(Iš “L. U?)
Jis rengiasi iš čia keliauti Union Co.
klausyti oficinų Išlipusios ant muzika ir žmonių parodoms ant me juos: L. S. D. P. $2.50, kanki kad Scrantone teip sparčiai pradė
niams $2.00.
kranto prancūziškos. (kariumenės; gatvių.
į šiaurius. Jo šeimyna pasiliks
jo daugintiesi lietuviškos karčiaIŠTRAUKA IŠ LAIŠKO.
J. Nemokytas. mos: trįs metai atgal buvo jų ap^
prancūziški
ukėsai
visuose
Moronamieje.
New Orleans, La. Sustreikavo
Iš Vabalninku, Kauno gub.
kko kraštuose (tpri gurėti valdžių U Paryžiuj, Berlyne ir Londone
10, o dabar yra 23, o laisniai bran
čia telegrafistai Postai Co.
Iš ST. LOUIS, MO.
Tu kiekvienam laiške klausi, kas SUGRAŽINO to6 JAPONIEapgynimą; sultono vajdžia turi pa nupuolė žemiau jų tikros vertės
gus, po $1100, už namą randa $60
dedasi Lietuvoj. Rašai, kad Ame
ČIUS.
siskubinti užgąpėdinĮįi Prancūziją Amerikos miestų paskolų procen 4 d. rugpiučio, 44 kuopa L. S. S. iki $100 mėnesyj, o visos šeip teip
EI Paso, Tex. Sustreikavo Čia
rikoj lietuviai tveria visokias kuo San Francisco, Cal. Cianykšuž užmušimą D-ro Mauchamp; tinės popieros.
parengė prakalbas. Kalbėjo stu užsilaiko. Skaitant mažiausiai,
pas, draugijas, sanjungas ir tt. Ir čios valdžios, garlaiviu “Man- telegrafistai We#tern Union Co. Morokko valdžios tun pasiskubin
dentas Pittsburgo akademijos F. karčiamninkas turi per metus
Lietuvoj nuo revoliucijos laiko, džurija”, sugrąžino atgal 106 ja
ti įvesti užgiriais AlĮjėciras konfe || Maskvoj policija padarė kratą Bagočius. Tą pačią dieną, toj pa $4000, tai visos per metus turi įe**
Los Angelos, Cal. Streikuoja rencijos reformas.
kada žmones savo demonstrati- poniečius. Sugrąžintiejie slapta
ruimuose techniškos mokyklos ir čioj salėj, tik kitam ruime, buvo gos $92000, o vis iš lietuvių ir tie
joms iškovojo šiek tiek laisvės, atkako į Suvienytas Valstijaas iš čia katilioriai Southern Pacific ge
joje užtiko bombų dirbtuvę. Paė mitingas §v. Kazimiero draugy pinigai nuskamba į bravorų kiše
ležinkelio.
Lietuva teipgi žymiai pakilo: Mexico.
•I
Į Progimnazijos ir reališkos mė daug gatavų bombų ir suareš stės. Daugelis draugystės sąna nių. Iš to galima manyti, kad
ten teipgi tveriasi su visokiais
mokyklos mokiniai paskutinės tavo 20 studentų ir studenčių.
rių, matyt, norėjo išgirsti socija- serantoniečiai uždirba ne blogiau
Portland, Ore.. Streiknoja čia
mieriais draugijos, rengiami būva SUSIDAUŽĖ GARLATVYS.
kliasos mieste Baku, ant Kaukazo,
stų prakalbas. Susirinkę salen siai. O da kiek policijai reik ui*,
teatrai ir tt.
Portland, Ore. Laike tirštos vario kalviai “Oregon Railroad atėjo ant egzamint^ šu revolveriais || Dėl maištų kilusių mieste BeL sų nekanfrumu laukė kalbėtojaus, mokėti už muštynes ir visokius
. .
Vabalninku klebonas, kun. Bi- miglos ant jūrių .susimušė garlai- & Navigation Co.” .
ir apreiškė mokintojams, jog jei fast, Airijoj, kariumenė užėmė tik daugelis sėdėjo sų kepurėmis. biaurius darbus 1 Tai ir vėl bus
zauckas, nors ir stengiasi žmonis vys “City of Panama” su garlai
gu katras neišlaikytų egzamino, miestą, muitinyČią ir kitus urė Organizatorius atidarė susirinki keliatas tūkstančių doliarių. To
tamsybėse laikyti, keikia laisvės viu “Allance”. Paskutinis lai- f New York. Rodosi kad tele- revolveriai bus darbe ir kulkos dus.
mą ir susirinkusius paprašė nusi kia daugybė doliarių turi
streikai apims visus Ame- lėks į mokytojų galvas. Na, ir
jieškančius,bet kartais ir šį tą nau vas teip drūčiai likosi pagadytas,
imti kepures. Tas kepurninkus už ant niekui Kokia tai miltini**
dingo padaro. Jo užmanymu li kad tuojaus paskendo;' jo paša- r^kos plotus.
egzaminai išpuolė kuo geriausiai, || Karaliaučiuje, ant upės Prege- gavo ir tųlas Jų 1*
skaitlius išėjo luma butų> kad lietuviai dėtų no*
kosi parengtas parapijinis prieg žieriai vienok spėjo persikelti ant
neišlaikipąjų nebuvo. ' Na, ar ne lio apvirto velkama garlaivio vaL laukan, niekindami sodjalistus.
8b=====epa vieną doliarį per metus
laudos namas pavargėliams. Jis “City of Panama”.
I
geras mokslams rahkyedis!
|is su
kareivių. Iš jų 9 prigėrė.
ilgoje savo kalboje Iriems mieriams: galėtų P*s
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dailius namus, uždėti krautuves,
iš ko turėtų neišpasakytą naudą
lau ir savo vaikams.
' Yra čia keliatas vertelgų: du
tejMnįnkai, penkios krautuvės
krautuvės
Drabužių krautuvės
laikosi negeriausiai dėlto, kad tavotą laiko prastą, o brangiai ima.
^el lietuviai kreipiasi prie svetjjntaučių. Vienas iš tų drabužių
jUOtuvninkų lenkiasi lietuvių, bet
gori juos išnaudoti, ne priguli į lie:škas Organizacijas, bet nirėtų
Vien iš jų pinigus rinkti.
Eržvilkietis.

! Pabaigęs kalbą, ! pradėjo girti |stų. Jie buvo priešingi atgaivini
Į kitą ausj jieWs lytai, tyliai tais, jam akis iššaudėmė....
“Žvaigždę”, ištraukęs Iš krepšį
jie, bet ir menkesnės doros žmo rovės vargdieniams. Į kovą kvie
mui. Tačiaus kuopelė visgi susi' pašnibždėjo:
p . '•
Čia vėl nesusipratimas kilo. nės drovėsis ne dorai elgtiesi.
dalino publikai, liep e greitai skai tvėrė, prisidedant 4 naujiems są
čiame visus! Su pilnu užsitikėji— Ir ncraskite.j
| 1
Kerštai silpnina sąjungos veiki- Kas gi kaltas, jeigu
tyt, nes yra telegrai nas nuo iven nariams prie dviejų dar užsiliku
ieirru ne visi šoka mo eikite mums pagelbon Balti
— Klausome, viešpačiai!
to tėvo. Išgyręs “ žvaigždę”, pa sių. Tarpe naujai prisidėjusių bu
pagal muzikanto muziką? Man morės lietuviai! Visi iš vien su
Tavo
grafas
Kuku.
daręs kolektą, pradt ‘jo varyt soči vo ir vienas socijalistas. Jo drau
rodos, kad kaltas čia ir muzikan kruskim, šelpkim kovotojus! Vi
dieną, įieško naktį ir dar dieną ir
jalistus laukan,
tas, jeigu jo muzika daugeliui ne si stokime už darbininkus, kurie
Licpė išeit gai, vietiniai socijalistai, išgirdę dar naktį, daug dienų it daug naktinka. Negerai griežiant, žūva kovoja už laisvę.
ir gana, bet kad nieks nėjo, tai apie tai, grasino ne tik išmetimu čių — vis nieko, užmušėjai, kaip į
nepaliečjamybe ypatos. daugelis spėkų, tik gaila, kad ne Lai gyvuaja revoliucija!
išplūdo socijalistus, pasakė, jog iš savos kuopos, bet ir kenkimn vandenį niurktelėjo, t
• * ••
* • jie paimtų viršų
Ibutų
baisu, jei
V isi pirmeiviai reikalauja ne- kovoj už žmonijos labą, bet asa- Lai prasmenga caro valdžia!
• paimtų viršų kitonišku budu”!....
Neranda, taip ir turi būti!.
— tai visus išsmaugtų.
paliečiamybės
ypatos. Reikalau biškuose besikandžiojimuose.
Lai prasmenga darbininkų dieKeisti ir nesuprantami New Eis mat kas gaudyti geriausius
Išeidami,
P. Puskunigis. lės.!
” ••
socijalistai užtraukė Haven’o sočijai is tų budai ir pažiū valdžios bičiulius. O maištininkai ja jie to, bet kas tą turi duoti?
Žinoma — valdžia. Bet valdžia,
marselietę, Tuom ir užsibaigė ros! Juk socijalistų mokslas ne vėl šaukia:
Vardan Vietinio Revoliucijos
prakalbos, Prakalbos buvo 14 d. gal būt priešingu draugijoms, tu
kol ji neaprubežiuota, despoto
Rėmimo
Komiteto:
— Valdžia žmogžudžius užsto
liepos, bet atsibuvo neteip kaip rinčioms savo siekiu: — spauzdinrankose,
ji
nieko
žmonėms
ne
*
ATSIŠAUKIMAS.
K. Mikolaitis,
ja! Ji nemano ir nenori jieškoti
“Žvaigždė” aprašė.
v
J. šaltis,
ti moksliškas knygeles, dalinti jas kaltininkų! Prokurorai, susitikę duoda; jai apsilpus, ji krypsta į 22 d. liepos Baltimorėj susitvė
P. Tn inaitis,
P. Grinius.
leturčiams, kad jie,skaitydami, ga su užmušėjais, paduoda ranką jų žmonių pusę, darosi jiems prilan- rė Rev. Rem. Kom., kuris rūpin
N 1
IS EASTON, PA.
lėtų labiau apsišviesti. Tačiaus kraujuotai rankai, už vieno staliu kesne, tąsyk, rodosi, galima tikė- sis apie gausesnį rinkimą aukų suį?7y(J,liepos čia at-ii>uxu prakalyra žmones, kurie netik tam ko geria su jais šampaną. Jei val tiesi išpildymo žmonių reikalavi šelpimui kovojančių už tėvynės
. ‘ J. B. Jusaitis.
1
parengtos
Jono Krikšty
neprijaučia, bet apsišvietimui yra džia nejieško užmušėjų, męs juos mo. Tąsyk ir įvyksta nepaliečia- laisvę. Tas įvyko per pasidarba
mybė ypatos nors ir ne pilnoj to vimą 14 kuopos L. S. S. A., kuri
tojo Dr-stės. Kalbėtojai buvo:
priešingi, (tokių, turbut, yra ir ki surasime.
Iš CHICAGO, ILL.
Miliukas iš Shenandorio ir
žodžio
prasmėj. Ne vienas mano: kvietė visas Baltimorės lietuvi
tose musų partijose. Red.). Jie Valdžia gardžiai nusijuokė iš
Parašė Br. Vargšas.
tai dabar, brolyčiai, galėsime lai škas draugystes ir kuopas prisi
7 VtHukoni-, kuri, kaip Miliukas Nedėlioję, 11 d. rpgpiučio, vieti mano, jog visi geri darbai ir už tokių pliauškimų.
svai gyventi, nieks mus neperse dėti prie užmanyto darbo, kad Gubcnatorius Suchorukov nuc
jtkės/ atsigabenęs apginti nuo nė, 36 kuopa S. L| A. laikė savo manymai tegali išeiti tik iš žino
Biocijalotii: jis pat>. atsistojęs kal- mėnesinį susirinkimą. Apart vie mos dirbtuvės su tos vien firmos — Galite sau jieškoti, musų bi kios, ne bus ypatiškų užgavimų. įkunyt komitetą. Ant paminėto pat ryto vaikščiojo nuleidęs gal
čiuliai sėdi pas mus, kaip pas Die
Bet greitai pamato, jog apsiriko. vakaro prisiuntė visos draugystės vą, kaž-ką murmėdamas po nose,
- yri, sakės, buk \ ra poliet-tu. Tur- tinių kuopos reikalų, buvo svar ženklais.
vą užkrosnyj.
styta,
ant
gautos
blankus,
apie
iš

niekur negalėjo rasti vietos nusię
gbut Miliukas jj ir atsigabeno paTačiaus Tėvynės Mylėtojų Dr- O maištininkai siunta, laksto, Apsilpus valdžiai^ galima laisviau delegatus su mandatais:
leidimą
S.
L.
A.
savo
organo.
Po
g.’gyjyt sau nepatinkama^ ypatas.
stės kuopelė susitvėrė. Reikia tik čia kiša no^į, čia kiša, uostinėja ir kalbėti, rašyt, laisviau elgtiesi, bet Dr-stė V.Kudirkos — P.Lazauc- raminimui. Kokia tai velniška,
trumpų
diskusijų,
vienbalsai,
visi
Svetainėj ne buvo tokiu, kurie
pasidarbuoti, o atsiras ir daugiau galų gale, kad žinotum, nelaimė! laisvės kaip nebuvo, teip nėra, nes ką, J. Nemurą; Dr-stė Sv. Kazi nebūta drąsa parašyti tokį laišką
jeigu ne valdžia, tai mes pats ją miero — T. Ivaškevičių, J. Jokan jam, valdančiam čielą guberniją,
butų gązdinimų pabūgę. \meri- esanti susirinkime Į sąnariai, nuta sąnariu.
Socijalistų - revoliucijonierių par užvaduojame. Paimkime laikra
lietuviai žino, jog Miliukas, rė. jog reikalingu yjra išleisti savas
tą ; Dr-stė šv. Jono Krik. — J. turinčiam tiesą kiekvieną pakarti,
Tik reikia T. Mylėtojų draugi- tija viską suuostė ir apgarsino per
štį ir ką ten rasime: laikraščiai Senkų, K. Kutulį; Dr-stė D. L. K. sušaudyti, jeigu tik to panorėtų.
m aklas Rotm>< policKtas ir min- laikraštis, pagal k<>misijos paduo jon įvesti šioki toki pataisymai,
laikraščius. Toji partija sušnipi- vienas ypatas išgiria, kitas gi pei
Mindaugio — V. Kvedarą, P. Gla Sumaltų jis ir tą, kuris drįso para
įžiotojas progreso; jis čia tokiu tas išlygas. — Tolliaus ėjo balsa dapildymai, kad priduoti pačiai
nėjo,
kad Kuznecov, vienas darb kia, nors vienam ir kitam nėra
poperėlėms.
vimas
Ir
teip:
vecką,
A. Garliaucką; Kriaučių šyti jam tokį laišką, lieptų suka
’ lietuviams pasirodė savo kal
draugijai, pavienioms kuopoms ščiausių tikrųjų rusų sąjungos nar
Vieta
organui,
Pliladelphia,
Pa.
tikro
pamato
(
tas
pas
mus
yra
to

Unija
—
J. Bubnį, K. Mikolaitį; poti kardais į smulkius trupinius
ba. paremta ant, pliovonių. Padaugiau gyvumo. Dabar kiekvie rys, surado kokj ten darbininką ir
—
23
balsai;
Pittsburg,
Pa.
—
2
dėl,
kad
musų
protas
dar
nepaki

Teatrališkoji
Dr-stė — J. Kungį, ir supylęs į vamzdį kanuolės, iš
šadetas pakalbėti, prabilo šiais žo
nas sąnarys užsimoka metams 60 jam, prižadėdamas aukso kalnus,
balsai
;
Baltimorc,
M
d.
—
2
ballo
iki
tokiam
laipsniui,
kad
galė

J.
Skorką
;
L.
D. Choras — F. Ba barstytų šmotelius kūno po čielą
džiais: Girdėjau, jog Eastonas
centų, už tuos sąnarių centus at- įkalė į galvą, kad reikia nušauti
sai.
tume
atskirti
ypatą
nuo
darbo.
kutį, K. Janušaucką; 14 kuopa L. savo guberniją. Bet kur tas kalti
fcr.||jfarsėjęs cicilikais (žinoma socispauzdina vieną kitą knygutę, pa žydą Joilosą, kuris, buk, esąs paKandidatais
ant
redaktoriaus
:
Dar
mes
nepasikėlėme
mat
iki
su

S. S. — J. šaltį, A. Žiuraucką, P. ninkas, kur?.__O kad Suchoru
jaKstais>; bijodams \ iens važiuo
siunčia jas Lietuvon, ir tai beveik glemžęs daug pinigų, priklausan
V.
S.
Jokubynas
gavo
30
balsų.
pratimo
kritikos
prasmės.
Musų
Grinių; Dr-stė N. Koperninko — kov jį suuostų, neištrukti jam gy- .
ti, kad bedie\idi cicilikai neužvisas darbas. Tad nedyvai, kad čių revoliucijonieriams. O tas
vam iš jo rankų, neberašytų dau
M.
Paltanavičia
—
1
balsą.
maštų. turėjau pasiimti draugą,
T. M. draugija vos gyvuoja, o pa- darbininkas mat pats buvo maišti kritika—tai asabiški užsipuldinėji V. Želvį, F. Lastaucką; Dr-stė
Vardą
organu
:
‘‘Lietuvių vienios kuopelės tuoj miršta. —
mai ant ypatų, o ne perkratinėji- Simano Daukanto — A. Bulotą. giau panašių laiškų! Degdamas
jį) labai apsiš\ietęs.’ buvęs Unijos
ninkas,
na
ir
sutiko
Joilosą
pavai

mai jų darbų. Rd.). Bandysi A. Valincką; Dr-stė šv. Jurgio — piktumu, šimtą kartu išvaikščiojo
organizatorių ir yra Katalikų Draugas” — 27 balsai Tėvynė” Reikalinga T. M. draugijai išdirb
šinti
kulka,
kad
atkeršyti
už
tokį
savo kambarį skersai ir išilgai,
— 6 balsai. Išleisi i organą nuo ti platesni
Susi vieny ji mo kasos globėju.
įstatymai
gere biaurų darbą. Nušovė. Paskui žmogui atvirai išreikšt savo nuo A. Laukaitį, J. Vasiliaucką; Dr-stė
monę, nupeikt pliovones keno D. L. K. Keistučio — A. Karalių, atsisėdo pagaliaus į krėslą ir pri
Miliukas, pašauktas kalbėti, pa Naujų Metų vienbalsiai nutarė. sniam išnaudojimui paties sie
tas darbininkas sužinojo, kad pas nors, ir liksi su tuščioms rankoms: A. Uoksą; 64 kuopa S. L. A. — snūdo, laikydamas rankoje laišką.
M.
J.
D.
statė savo vietoj kalbėti Valiukokio; lyginai tas pats reikalinga ir Joilosą jokių pinigų nebuvo ir nė
Primerktos akįs greitai bėgiojo,
nį. Tas. pradėjo girt savę.
pavienioms kuopoms, kad nuro ra, kad Kuznecov jį baisiai apga išgirsi, vietoj paaiškinimo, pateisi A. Trumpiškį, A. Gurklį; Dr?stė
IŠ
VALPARAISO,
IND.
tarsi
gaudydamos veidą besisten1nimo,
vien
pasityčiojimus,
besišv.
Izidoriaus
—
J.
Mandravickj,
jog yra policistu. eidams važiuoti
dyti joms platesnes pareigas — vo, norėdamas vien patraukti prie
giantį prieš jį pasislėpti, raukšlės
Miestelis
nedidel
šypsojimus.
Gal
tai
todėl
.kad
mėg

lis
:
apie
7000
j Fasoną, radęs dvi bobas besine vien surinkti iš savo sąnarių užmušimo. Jis paėmė ir užmušė
stanti pliovones jas geroms lai Minėti atstovai laikys susirinki ant kaktos susitraukusios iki pat
stumdant, tai pasivėlino ant trū gyventojų; netoli nuo Chicagos. centus ir parsiųsti Centro Komitepatį
Kuznecovą
—
tikrąjį
rusą.
ko, todėl neužkenčia, jeigu kas mus kas dvi sanvaiti, prieš pirmą nosies, vėl palengva slinko atgal,
kio, nes jas turėjo ginti. Toliaus Oras čia labai t rras ir sveikas. tan.......
Prakeiktas
darbininkas!
Kaip
viršutinioji lupa, papuošta dide
peikė New Yorko karčiamnin- O kadangi Valfaraise gyvena Kaip T. M. draugijos siekis jis išdrįso užmušti tokį gerą ir jas nupeikia; toki vyrai, matyt, ir prieš 16-tą d. mėnesio, 8 vai.
liais,
baltais ūsais, be pertrūkio
laiko savę neklaidingais, todėl vakare, lietuviškoj salėj ant Barre
kus.. žinoma, lietuviškus, kad per moksląeiviai ir visokių tikėjimų turėtų būti dapildytas, kaip pati
naudingą
žmogų,
kaip
Kuzne

drebėjo,
iškošdama retkarčiais
kritikos, kuri vien gali silpnas str. Delegatai rūpinsis šelpti kodidelius stiklus alaus duoda ir bei tautų žmonės, į ai ir dievnamių draugija ir pavienios kuopos turė
cov?!
Kailį
gyvam
nulupti
tam
keiksmą
.......
apkaltinimą.... bai
puses parodyti, ne mėgsta; pagie-ivojančius už laisvę, užsiims ir
yra bedieviai. Keikė "cicilikus". yra apie tuzinas. Yra apie du de- tų būti organizuotos — šiuom žy
mę.
Nulinko
galva žemyn, dar
darbininkui,
sušaudyti,
pakarti!
žos pančiais kapoja kiekvieną, kas šiaip tautiškais darbais Galutii
liepė su jais tedraugauti, gązdino setku krautuvių. Smuklių teip-gi giu apie tą aš nekalbėsiu, (kas sa
kartą
atsidūsėjo,
pakratė rankoj
O,
kaip
gaila,
kad
valdžia
nežino,
tik išdryso ar abejoti apie teisin- Inas komitetas susideda iš šešių
pragaru: šaukė bobas, mergas, netrūksta. Apie du varsnų į pie- ko, kad reikia taisyti, turi ir nuro kas jis toks!
laišką
ir.
__
užmigo.
Štai, po jo
gumą jų išmislytos “evangelijos", vpatų: pirmsėdis — J. šaltis; sevaikus, kad. kaip galėdami, gin- tų-rytus nuo cento miestelio yra dyti, kokių pataisymų reikia. R.)
langais
slenka.- įsmeigusi *■
akis’ iį )i
jį
"K”s slenka
alparaiso Universi- nes pasitikiu, kad kas-nors iš T. Dabar valdžiai ir carui mažutė arba, ko nors joje nesuprasti. Ir Pretorius - P. Grinius: kasierius |,a
I; te nuo socijalistų. Vienas išpu mokykla —
Uzauckas.
po
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;
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au
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na
laikydama
rankogėda
prieš
visą
pasaulį
—
iš
laik

galų
gale
pasirodo,
kad
teip
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tetas
”
,
susidedam
:
is iš 10 namų. Mylėtojų draugų atsilieps ir pa
blikos paprašė kalbėtojaus pa
Šita
mokykla
tai
yiena
iš prieina duos savus nurodymus, tąsyk bus raščių kiekvienas piemuo sužinos kiai kapojamas žmogelis, purvais ^prezidento vietininkas — J. Man je kokį-tai kamuolį, kuriame rūk
aiškinti, kas yra tie “cicilikai", tai
keno darbas — Jolloso užmuši apdrėbtas, visai nekaltas. Bet jau dravickis;
** ;-b:-* • trustisai: *■K.
’ ’Laukaitis, sta įkištas ilgas knatas. Paskui
i kalbėtojas, pridėjęs pirštą prie miausių ir atsakaiįnčiausių vietų man lengviau savus prikergti ar mas.
ją. teipgi pasilenkęs, eina jo adju
nė purvų nuo jo ne atimsi, ne at A. Karalius, J. Bubnis.
■ kaktos,,pasakė :* “ir aš pats neži pasimokinimui vaikinams ir mer ba anų nurodymus pataisyti
tantas su siaurais, auksuotais apoMat
tame
dalykai,
kad
tikrųjų
nau, kas jie yra: tik girdėjau, jog ginoms. Minėtos mokyklos durįs (klysta rašėjas: kritikuojant tik rusų sąjungą labai mylėjo ir myli imsi atgal jau jam suduotų smū Pareigos šito komiteto: rinkt, letais ant pečių, su kardu prie šo
t yra bedieviai". Papasakojo, kaip atviros kiekvienarr. ar jis butų ži kitų nurodymus, neatbūtinai turi valdžią ; ji ją užtvirtinojeaipo lega- gių. Argi tai vpato’į nepaliečia- kur tik galima, aukas, ragint žmo no ir revolveriu rankoje. Guber
Krienam mieste Conn. valstijoj pa- las senelis, ar 12 <r 15 metų jau užgimti laistymas iš tuščio j sau lišką partiją, leidžia jai liuosiau- mybė, ko mes iš valdžios rei- nis šelpti kovotojus tfž laisvę, natorius temptelėjo lupą, surau
kalaujame? Reikalaukime to vi- j rengt revoliucijos naudai piknink rėdė šunį kunigu. Publika pradė- nikaitis. Nė jokių paliudijimų ne są. Red.).
P. Butkus. siai veikti, jos peilius, revolverius,
siems, bet ir pats prisilaikykime kus, balius, teatrus, prakalbas ir kė veidą ir visu kunu pradėjo dre
1 v inaiaujai 11a.
reikalaujama.
| jo kvatoti, juoktiesi iš tų bedievių
T. M. kuopelės raštininkas. kuokus, vėliavas pašventino iškil
to, ko iš valdžių reikalaujame ^kitokiais budais, kokiais galima bėti. vis tvirčiau spausdamas ran
Iškasčių per r r mėnesių (me
r darbo. Oratorius, pamatęs, kad
mingai cerkvės, pats caras Mika Caro žandarai, ssaviškai supraz- ^padaugintii aukas sušelpimui re- koj popierą.
|«eplaukia ašaros, pats susigraudi- nuo vakacijų), siirokavus viską;
lojus tikrųjų rusų sąjungos depu darni ypatos nepąliečiamybę, are ivoliucijos. Todėl, turėdami vieti — Tai jie....... tai jie, — manė
už rhokslą, valgį, ^cambarj, popie
Kno.
tacijai pasakė:
štuoja ir kankina jiems nepatin nį Rev. Rem. Kom., sukruskim, gubernatorius ir lyg katinas.daborras, knygas ir tt.
yra apie $200.
— Mieliausi sąjungos nariai, aš kamas ypatas, mes gi teipjau gausiau aukaukime', nes tikrai ži damas pelę, lydėjo juos akimis,no
Mokytis čia galimo visokių kalbų,
labai
džiaugiuos, turėdamas savo darome: kankiname be jokio teis nosim, kad musų aukos nežūsta rėjo pats juos susekti ir suimti.
taip-gi ir daktarystės, advokatys- Prašaliečio laiškai iš Rusijos.
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matyt kvitas ramintu
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vedimo knygų, muzikos ir tt.;
pluokštais, ėmė nuo jo stalo do
Brangiausia Felicija!
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kanGal
ir
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apart to, mokinan lės
t ir lietuviškos
kumentus
ir popieras. Čia sura
gramatikos ir san aikos dvi valan- Zinai, išėjo mažas nemalonu labai linksma, kad tikrųjų rusų džiojamos ypatos visai ne kaltos. kavęs. kad musų aukos lieka rin šytos bylos politiškų prasikaltėlių
sąjunga taip širdingai man pade Taigi, ar mes nesielgiame teipjau. kėjų kišeniuose.
♦ di kas dieną. Li< tuvių moksląei- mas su tikrųjų rusų sąjunga.
da
dirbti mieliausios tėvynės la kaip ir caro tarnai, kuriuos teip Draugės ir draugai. Baltimorės jo gubernijoje, čia visi aktai pa
vių tarpe, kurių praeitame mokslo Mat ne teip seniai sąjungiečiai
smerktųjų mirtin, čia buvo surinkmete buvo iki 60I ypatų, yra šios pasidarbavo tėvynės labui: užmu bui ir naudai. Tikiuos, kad ir to peikiame? Kovokime su jais, bet lietuviai, kviečiame visus į darbą. 1 ti surašai tikrųjų rusų sąjungos
kuopeles': S. L. Aj., S. L. R. K. A. šė vieną žydą — Joilosą, laikraš liau jus nenuoilsiai nešite savo pats pasirodykime geresniais ne Matote, kas tėvynėj dedasi: an sąnarių, kaipo liudytojų, o jie tą
gu jie. Bet ar tokiais esame?
ir T. M. D., o taip-gi vietinė L. D. čių bendradarbį, pirmosios durnos jiegas ant tėvynės aukuro.
troji durna išvaikyta, žmonių pri
viską ima. visai nesibijodami jo—
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išeina,
kad
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nau-.
atstovą.
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spaudimas
pasididino. Aišku,
L. V. U. Ačiū redakcijoms, žino
da ir labas — tai skerdikų gauja; mus, vardu kurios mes darbuoja kad musų broliai geruoju nesu iš po jo rankų. Pakurstytas sauma, ne visoms, iri šiaip atjaučian- delė bėda užmušti žydą. Žydas
išeina, kad caras/ valdžios galva, mės? Argi mums rodosi, kad ypa lauks laisvės, bet turės kovot, tu mila, sušuko gubernatorius, kad
tiems draugams, ^pastaroji drau užmušti vistiek, kaip musę sutraibičiuliuojasi
su žmogžudžiais. '» tą galima paliesti, užgauti vien ko rės savo galvas guldyti už musų trauktųsi nuo lango, sušuko ant
gystė turi jau apie 500 visokio tu škioti arba pačirškytą bifšteksą
dviejų kazokų, kurie turėjo stovėti
Maištininkai teip ir sako!
kiu įnagiu, kaip kardu, lazda, tėvynę. Mes Lietuvos darbinin
rinio knygų knygyne.
yne. Sąnariai, praryti! Taip sako monachas
Reikės kaip nors sukties, kad iš kančiom ir tt.? Man rodosi, kad. kai da ne užmiršom savo gimtinio už durių, bet nieks jo negirdėjo, o
prigulinti viršmii ton L. D. L. V. Illiodoras ir žmonės, prisišlieję
bristi iš tos mlkalienės. A, yra žmogų galima ne tik tuom užgau krašto, mes malonėtame ten su jo adjutantas ir mergaitė vis ėmė ,
U., be jokių iškasi ių, skaito sekan prie sosto, o tai vis žmonės die
Stolypin — tas vis ką-nors išgal ti, bet kartais dar skaudžiau gali grįžt. bet ne į senąją vergiją ir popieras, visai nuvalė didelį stalą
čius laikraščius: “Letuvą
Ka- vobaimingi, turį įvairius susinėsi
vos, iš caro ir sąjungos padarys ma užgaut žodžiu ir visu musų skurdą. Mes norime laisvės oru nuo krūvų aktų, apkaltinimų, pa
taliką”, “Vienybę Lietuvninkų mus su Dievu. Jei jau jie teip
smerkimų, plianų naujai išrastų
auksą.
pasielgimu. Ne musų pareiga pri- kvėpuoti. Už musų brolių ir už kartuvių, surašu, vardu ir adresų
“Kovą”, Darbininkų Viltį
Kc- sako, vadinas, mušk žydus išsijuo
Gaila, labai gaila, kad pastaruo vatiškus keno nors darbus prižiū savo gerovę, šaukiame prie darbo.
leivį”, “Saulę”, “Lietuvos Ūkinin sęs ir išsivilkęs.
ju
laiku sąjungos nariai tarp sa rėti, už tokius kiekvienas pats, bet Padėkime kovotojams nuversti agitatorių.
Sąjunga ir muša, kiek galėdar
ką” ir “Amerikos Lietuvį”.
Nebegalėdamas kęsti tokio drą
vęs ėmė vaidyties. Šit toks gar
baisų carizmo jungą! Mes čia
Todėl, broliai ; r seserys, šiek ma! Labai naudingas daiktas sus vyras, PiruškeviČ, savo laikral- ne draugija atsako, pats turi nešti
saus užpuolimo.griebė gubernato
Amerikoj geriaus gyvename negu
rius merginai ranką, bet ji tuom
tiek pasilaikanti finansiškai ir my skersti žydus! Taip bent tvirtina ščiuose parašė, kad garsus vyras pasekmes už savo darbus, todėl ne
vadinančių savę draugijos tar musų broliai Lietuvoj, mes turi tarpu antra ranka metė kamuolį
Illiodoras
ir
žmonės
prisišlieję
linti šviesą, pasinaudokite proga,
monachas Illiodoras iš proto išėjo, nais pareiga košti per savo, tan me ir atliekamą centą kišeniuje,
prie sosto.
su degančiu knatu. Sudundėjo ka-,
kol jauni esate!
Na, paskerdė kokį ten Joilosą, o Illiodoras viename sąjungiečių kiausiai kvailą, koštuvą asabiškns išmetant ant gėrimo, arba kokio žin-kasj sudrebėjo žemė, pažai ia,-n
Norinti šio-to plačiau pasitei
įkišo į žemę — ir sostui naudin susirinkime pasakė:
reikalus. Toki privalo žinoti, jog pasilinksminimo, o kągi su tuom vo gubernatoriaus akyse ir jis jau-,
rauti apie šitą mokyklą, neužmirš
ga ir Dievui malonu — rodos ko — Pravoslavai krikščionys! Pi kas košia per savo purviną koštu padarom naudos sau, arba kitam! tė, kaip krito nuo augšto ant že
kite tik įdėti į laišką už du centu
ruškeviČ sako,'ka<T iš iš proto iš vą kito asabiškus reikalus, tas duo Ar negeriaus atliekamus pinigus
daugiau bereikia. Bet kur tau.
krasos ženklelį, o gausite kuoplaėjau.
Tai mefis, grynas melas: da tiesą kitam tą patį daryti su jo šventam laisvės darbui paaukaut! i mės, o šiltas kraujas iš jo galvos
Maištininkai, iškišę Hežiuvius,
darė vis didesnę ir didesnę balą.
čiausius paaiškinimus ir “Katalioėmė bliauti ir mauroti visais bal kaip aš galėjatPišeiti, kad nebebu reikalais. Privilegijų čia būti ne- Tad aukaukim, kiek galėdami!
Kanceliarijon
gubernatoriaus
gą” šitos mokyklos.
sais, kad tai darbas tikrųjų rusų vo iš ko eiti; jts patš, turbut. mus gal, visų tiesos lygios. Ne drab- Revoliucijonieriai darbininkai šau
atsidarė
durįs
ir
įėjo
Stepanida IAtvažiuoti galite apie 1, 2 arba sąjungos, tos sąjungos, kurią vi mirių apsiėdė,''kad tiip zaunija.
stykie ant kitų purvais, ne drėbs kiasi prie musų; jie žada už musų
3 d. rugsėjo, tada prasidės moks somis jiegomis užstoja valdžia; Ir šit tuodu vyrii dabar tarp sa jais nieks ir tau į akis! Ne kal visų laisvę savo sveikatą ir gyva vanovna, pati gubernatoriaus, su
dėjusi rankas ant krutinės, pa
las. Antrašas:
tink, nieks ir tavę ne kaltįs! Ne stį atiduot, o nuo musų prašo tik
maištininkai reikalauja, kad butų vęs kariauja. 'il
kvietė
jį prie pusryčių, nes jau tre
Lithuaniah Students,
uoliausiai vedamas tardimas, su- Arba vyskt^as Plafonas, vėl žy darykie kitam to, ko pats ne nori, pinigiškos pašelpos. Ar neišklau čia diena kaip nemiegojo ir nieko
Room Stiles Hali,
jieškoti užmušėjai ir įduoti tei mus sąjungoj na^^> bemokinda kad tau darytų — yra pamatu sysite jų prašymo, ar neatliksite nevalgė. Stepanida Ivanovna su- ■
mas tikruosius rušliš, išsitarė:
alparaiso, Ind. smui.
krikščioniškos ir apskritai kiekvie savo šventos priderystės? Drau
plojo delnais ir ištarusi žodžius
—
Gyvenkime
santaikoj
!
Męs,
nos doros; be doros gi nėra ant gai ir draugės! Mes sutvėrėme
Valparaiso Studentas.
Tereikalauja sau revoliucijonie
maldos, išbėgo laukan.
riai, galima jiems už visokius rei mylintiejie Christ^,.savo pravos žemės nė jokios organizuotos Rev. Selp. K., kad tvarkoje užlaiGubernatorius sėdėjo sugniuręs
IŠ NEW HAVEN, CONN.
kalavimus parodyti nagaiką! O laviškąjį tikėji^ną, bažnyčią ginki draugijos. Kodėl gi mes musų kyt ir į tikras rankas priduot re
darbuose neprisilaikome nė jokios voliucijos aukas. Mus išrinko Bal ant žemės po stalu ir peršlapiąs
14 d. liepos, Netv Haven’e, Con. antra, kodėl netardyti ir nejieško- me mokslu ir protu ....
timorės draugystės, mes veiksime nuo prakaito, baisiai knarkė, o šadoros ?
atsibuvo kelių lietuvių susirinki ti, męs kazionų prokurorų ir tei- Jo avelės atkirto:
atvirai po visų akimis. Visi ga lia jo gulėjo išversta kėdė. Stepa
mėlis. Pasikalbėjime apie tėvynės slių turime iki sočiai, jie vargšai — Vyskupe, tu niekus plepi! Ypatų reikalus iš musų viešų
lės persitikrinti, koks musų dar nida Ivanovą sujudino visus tar
reikalus, buvo užmanyta atgaivin nuobodauja, žiovauja, arba, netu Maištininkai kasasi po sostu, o darbų reiktų jau sykį išmesti.
nus ir papasakojusi kame dalykas,
sėdėsime, rąnkas susidėję!.... Reiktų musų darbus geriau su bas; nė vienas paaukautas cen liepė visiems patylomis eiti gelbė
1
ti “Tėvynės Mylėtojų Dr-stės” rėdami ką veikti, ant pirštų buria, męs
'Gera santaika..,. O tikėjimo baž tvarkyti, tik tąsyk terp musų bus tas nepražus. Mes siusime aukas ti Suchorukovą, arba būti liudyto
kuopelę. — Mat pirmiau čia bu koks bus oras.
tvarka, ramybė tąsyk galėsime di tikriems revoliucijonieriams, mu
vo T. M. kuopelė, bet vieniems Ir šit valdžia pašaukė savo pro- 1nyčios tu mums neprikaišiok. Męs
jais jo mirties.
; geriau už tave giname. Antai džiuotis ir savę dorais ir teisin sų pasiųstas, gaus ne ponai ar ko Visi, apstoję stalą, žiurėjo pasi
draugams išvažiavus kitur, kitų kurorus ir teislius ir visomis jie- jį
pažiūrėk cerkvėj į Christų......... gais vadyti. Veikėjai tegul būva ki skriaudikai, bet darbininkai ir
Knasos; pas
nebepalaikoma, kuopelė buvo kai- gomis sušuko į vieną ausį:
jį begindami nuo eretikų, re- žibintuvu ir pavizdžiu mažiau ap- nuvargintiejie Lietuvos žmonės, lenkę į savo galingą ir piktą po
1
[° neturėjo, tai
pi numirusi. Pasikalbėjime da — Stropiai jieškokite Jolloso męs,
ną, nežinodami, ką su juom pra^
. j veiveriais, tavp paties pešventin-jšviestiems, o tąsyk ne tik tamsie- kurie tikrai trokšta laisvės ir geatidavė.
lyvavo ir keletas vietinių socijali- užmušėjų! ' '

Atkeršinimas.

Mažas feljetonas.

'

bvajus

dėti, visi bijojo pradėti ką veikti,
kadangi gal gauti žandan, kas tan
kiai ir labai ankiai atsitikdavo.
\
Tragedija Poema
Suchorukov ūpais, tai labiau, at
tyliau knarkė, pbrkreipęs veidą,
suspaudęs rankoje popierą.
— Toks neramus čielą naktį bu^
Paraše Jonas Viskoška.
vo, net ir gulti neėjo.... Tai vis
* nori atriekti avgitumą. trirybę,
Kd
dėl karštos tėvynės meilės tiek
Tur būryj iikęrii didUaurią tunkybę.
* jam nelaimingam reikia kentėti, —
plonu ir labai maloniu balsu kal
bėjo visiems Stepanida Ivanovna, Kariauna prieš ’ kožną, kas myli dorybę.
girdama arnams savo vyrą kaip Kas garbina Dievą, Bažnyčią, šventybę.
kokį kūdikį, kuriam urnai sugedo Priverčia su kmrisčia, su ginklais kiekvieną;
šimtais pasekėjų įgauna kasdieną;
viduriai.
—Duokite man “Kolonijos van Ir priešinas valdžiai, Bažnyčiai, augštybei,
dens” ir čirškynaitę. Gal jo dide Pasišvenčia drąsiai visokiai niekybei....
nybė teikėsi apalpti, reikia sulai Ir ką gi daryti? Ar bailiai sėdėti?
styti,—tyliai atsiliepė adjutantas. Ne, ne! nesulauksit! reik jus apgalėti!
Gubernatoriaus veidas urnai pa Regėsim, regėsim, kas turi galybę.
aiškėjo. Išdilo raukšlės nuo vei- Kas turi augštumą, teisumą, šventybę!
. do, žuvo konvulsyviškas drebėji Alus pusėj yr viskas, ko reikia turėti,
mas rankos ir viršutinioji lupą il- Męs galime juosius lengvai įgalėti.
. gai išsitempė, sutikdama ramų Didžiausias nenaudėlis^ niekšas, tai Svajus;
nusišypsojimą, tik popiera ranko Pirmiausiai uždegti mums reikia jo lajus,
je dar drebėjo. Dabar gubernato O šitam sudeguk, nebus ko bijoti,
rius atsirado savo vietoje. Jis sė Nebus kam kiekvieną už nosies vadžioti,
di teisėjo vietoje su savo štabu, o Išklydusiems rasim gyduolių, kiek reikia,
prieš jį stovi, nuleidę galvas, jo O geros gyduolės pagelbą suteikia,
priešai: mergaitė ir jo adjutantas, Ir teip nuramysim apakusią gaują,
apstoti durtuvų, plikų kardų ir ka- Nustelbsim netikusi, verdanti kraują.
nuolių. Prieš jį ant stalo guli iš Bet, žinoma, reikia rimtai apsieiti,
vogti per langą svarbus dokumen Reik viską švelaybe, gudrybe apeiti,
tai, o jis palengva vadžioją plunk- Kitaip išbadytum tik širšių daugybę
. sna, iš po kurios aiškiai mato liku Ir reiktų atkęstt už savo kvailybę.
sius žodžius: pakarti.... pakan Vyriausias teisėjas man žinomas žmogus,
ti ir mano adjutantą ir puikią mer Priimnas, draugingas, švelnus ir patogus,
gaitę. ... visus iškarti.... visus Reik dailei dalyką su juom apkalbėti,
mano priešus.... čielą guberni Ir jojo išmanymui, galei tikėti.
ją....” Tuoj prieš jo akis liko Tą Svajų, man todos, geriau, nežudyti,
pastatytos kartuvės pagal naują Verčiau butų gyvą aklai įtupdyti.
plianą, o už valandėlės mergaitė Nužudžius, vien maudą jo siekiams atnešt u rr,
ir jo adjutantas raitėsi ant virvių, O pats iš to jokjio gerumo nepeštum,
Tą reiktų, po laikui, gal būt, apgailėti.
jo pergalėti.
— Atkeršijau savo priešams — Ir nuopuolį bai^ų Bažnyčiai turėti....
Bet vėl, jį įtupdžius, jei kas išliuosuotų ?.,
sušuko jis.
Jei kas jį išplėštų, galybę jam duotų....
Visi sušuko “ura” 1
Štai, tuom tarpu prieina vienas Tas butų niekiais pegu jis negyventų....
iš vyriausybės su šventikais ir ka Tiek to, nebus leista vistiek, kad pasentų.
bina jamr ant kaklo didelį, auksinį Nes jis yra vertas pagiežos ir keršto!....
medalį su išspaustu paveikslu Tik reik atsižvelgti ant visko apteršto....
naujų kartuvių, prisegtą ant šv. Nedaudėlis, niekšas! nevertas gyvybės!
Onos juostos, o šventikai laisto Juk pelnęs žuvimą jisai išteisybės....
šventintu vandeniu veidą, krutinę Tiek to: ateitėje; kas bus, pasirodys;
ir viršugalvį ątsižimėjusio guber Visiems bus blogai, kas tikėjimui vodys!
natoriaus Suchorukovo. Visi gie
da, visi šaukia, džiaugiasi, o jis
stovi ant augščiausios vietos ir
dairosi, žiuri, tai į kartuves, tai į
žibančių durtuvų eiles, laikyda
mas viena ranka medalį. Pilnas Teismo butas, Teisėjai; St ojus; trumpraštis raštiniunuveikimas, pilnas atkeršijimas kas ir jo pagelbininkas; vyskupo pagelbininkas ir jo
savo priešams....
sėbrai; liudininkai; policija. Teismas atsibūva prie uiNusistebėjimui stovinčių apie darytą durtą, vietį tik ištikimi imonės įleidiiami.
stalą, pašoko gubernatorius iš po
stalo, ir vis dar linksmai šypsoda
TEISĖJAS.
masi, mosavo rankomis prieš savo Žmogau, pakliuvai, štai, į ranką teisybės!.....
adjutantą, kuris vis dar liejo jį Apkaltints esi ur skelbimą niekybės.
Kolonijos vandeniu,norėdamas at Turi išsiteisyt. Išteisyk, pirmiausiai.
gaivinti savo poną ir gražiai pri Tuos darbus, ką sėjai po žmones labiausiai:
kelti iš po stalo, kur Suchorukov Vaidus tuos, taą riaušes ir mokslo kokybes,
su tokiu pasididžiavimu stovėjo Kuris vien betvarkės sužadin baisybes.
ant augščiausios vietos. Adjutan
tui perstojus laistyti, gubernato
SSVAJUS.
rius pratrynė akis ir pamatė prie Kas lytis teisybis, aš visad prie josios.
savę: stalą su popieroms, plianą Jei mokslas teisybės sukėlė baisiosios
naujų kartuvių, adjutantą su Rūstybės saikuiną, tikrai — tai už tiesą,
čirškynaitę rankoje ir visą narfių Nes geras tik djioda teisybę ir šviesą
štabą, tik ne tą, su kuriuo ką tik Ant žučio niekybių, ant melo griuvėsių, —
pasmerkė pakorimui savo adjutan Lyg kokis žolynas ant mėšlo puvėsių
tą.
Užauga ir tarpsta.
— Viskas laimingai — išsitie
sęs ir pridėjęs ranką prie kepurės,
- TEISĖJAS.
tarė adjutantas.
r Esi tad be melo?
— Kaip tai ?.... Juk aš tavę pa Ardai juk ramuįną ir niekad nėr galot
koriau, o tu čia ?! Kur ta mergai
tė? —piktai, sumišęs, klausinėjo
j SVAJUS.
, gubernatorius.
Tvarkos ir pirmįa juk nedaug čia bebuvo.
— Kokia, jūsų didenybe?
Kad žmonės pr0tiejie vien žuvo;
— Et a, apie kurią aš sapna Jų broliai didžturčiai, be rūpesčio tuko,
vau. ... Laukan visi! Duok šian O vargšui nekartą ir duonos pritruko!
Ir kur gi tiesa?! Ar gi žemės gėrybės
lašų!
Bet adjutantas, gerai pažinda Ir vaisiai darbui išradimų daugybės
mas būdą savo pono, padavė jam Negali tarnauti |ant svieto mums lygiai?
diktą butelį degtinės. Atsiminęs Kam kančios daįugumui, aštriausiejie dygiai?
.apie iškilmę, griebė Suchorukov
TEISĖJAS.
krutinę, bet ir medalio, čia kybdSvajonės. Vis tiekis. Atmink — tu tiesą,
. jusio, nebuvo.
Įstatymus mindži!

Vaizdas siekimo augštybčs

AKTAS IV.

i SVAJUS.
i
Aš vien tik į šviesą
Įstatymus
jūsų
barodžiau,
išvedęs,
— šią sąvaitę teisėjas Landis iš
Žmonėms,
bet,
lįemindžiau.
neš apkaltinimą byloje SUndard
Oil Co. Pagal tiesas, Rockefeller
.[TEISĖJAS.
gal būti pasmerktas augščiauEsi tat išradęs
sia bausme $29.240.00. - Bet kas iš
Kad
tiesos,
įstatymai,
esą
tik
musų,
to? Jis tų pinigų iš savo kišeniaus ne mokės. Pakels kainas Nors žmonės visi juos juk rėdė.
kerosino ir darbininkai ir teip
j SVAJUS.
žmonės sudės net kelis kartus dau
giau. Tokios bausmės užtektų už
Jie jūsų!
laikymui 5040 šeimynų, imant po Nes jus prieš tįesas niekada nepras’žengiat,
$500.00 ant šeimynos per metus, Jas laužo vargšai tik; — jus jiems jas surengiat,
bet tie pinigai žūva .pačių didž Ir baudžiat vargšus ta tiesa! Teip, ji jūsų!
turčių rankose, darbininkai 'jiems Ji tinka tik jumis, išnaudotojams musų,
Ji tinka dielėms, didžturčiams-pilvuočiams,
krauja vis naujus milijonus.
Visiems aklintoįams, visiems habituočiams,
(visi sujunda)
— P. Bumont, gyvenantis pn.
693 Huron st. ir F. Petrowski, 39 Ir niekšams visokiems, vardais nežymėtiems,
Wabansia Avė., abudu 17 metų Visiems verganjs melo, žalčių išperėtiems!
amžiaus, tapo suareštuoti už va
gystę, bet išlaužę geležines gro
Visi uzgautiejie.
tas, išbėgo iš policijos arešto ChiŠtai niekinims viso!
cago Avenue.
*■ štai niekinims viso!

Vietines Žinios.

Toks žmogus vertėtų, tikrai, vien — sušaudyt
Jis mokė teip viską, kaip to tik ir vertas!.••-■
Jo mokslas — pagieža ir maištai! Ar žertas!,

Jis įžeidė tiesą! ✓
Išbiaurino šviesaj M
Tėvų palikimą!—
_
Ir mus prigimimą!
Ir viską, kas švttita! L
dc
POLICISTAS. I.
Baudos jam čia verta!

TEISĖJAS.
Tuom tarpu užteks davadų mums ir šitų;
Męs melši m, kad jis ką ir mus išmokytų... «
Paaiškintum, tamsta, gal, mokslą tą savo,
Kurį tavo protas iš vėjo pagavo?...k
(trumpraššiui raštininkui)
Duok šią man tą lakštą!
(iiurėdams į lakštą)
Ištirsi m saldybes!
Sakei tu, kad Dievas, Bažnyčia, šventybes Viskas kunigų prasimanyms ir monai?

)i(
Vienas vyskupo pa^clb. sėbrų.
Jisai gal bebrotis!...

TEISĖJA#
*
Sakyk, kaip išdrysti
Tu biauryt tiesas?! Ar tu nepažysti,
Ką ženklin tiesa? Myli juk dorybę?

■■■■

.

Juk jot jis negeidė!.Jei regi jlt dienai
Ir tiesą jis turi, kaip kožnas kiekvienas I

TEISĖJAS.
Gerai: bet juk pajiegos sviete nelygios?
SVAJUS.
-------Tik melas tam kaltas, jei kitos nedygios.

TEISĖJAS.
Daleidžiu, atradom tame čia teisybę:
Bet kągi padonas prieš caro didybę?
Ką prastas žmogelis prieš popiežiaus dvarą?
Kas ypata turčiui prieš lobio jo garą?.,,.
SVAJUS.
Visuomenei dirbą, prastiems yra lygus_
Visi mat privalom draugijai būt žygųs —
Bet jeigu carai, bei karaliai — kilčiausl,
Ar savo tarnystėj nėra tinkamiausi,
Ir jeigu jie žmones tik įnagiu laiko.
Ir būna tik niekšais, kraugeriais, be saiko.
Ar bun silpnapročiais, ar mulkiais, ant galo,
Tat viskam čia kaltė yra tikai melo!

SVAJUS.
Tikrai teip yra! Neklysti tu čionai!...r
Dievu yr gamU ir visi sutvėrimai,
Ir niekur nerasti Ūme išėmimai!...«
I. LIUDININKAS.
Ir Dievas ir .Velnias yr vienas dalykas....
Meluoja I
Jus Dievą išrado biaurus monininkas.
Toks aklas ir kvailas, kaip Dievas jo dirbtas...«
•
*
SVAJUS.
Dangaus gi darodyms iš piršto išbirbtas;
Peikiau aš tik svieto aklumą,
Dangus, kaip ir pragars yra tik ant žemės;
Žmonių begėdystę.... peikiau gyvulumą..
TEISĖJAS.
Dangaus gi buvimas ant pragaro remias.
Pažysti
juk'mokslą
tikybos šventosios?
Nes pragaras vienas tik dangų pagimdo....
I. LIUDININKAS.
Pažysti
galybę
Bažnyčios
tikrosios?
Sau saiką tur viskas, — ir tas tur, ką rimdo;
Žinai
—
“
teip
ant
žemės,
kaipjau
ir danguje"?
Jis niekina dorą, jis niekin moralą!
Viskas, su laiku, prie bevertės nuklimpa;
Aš stoju paliudyt prieš tokj jo melą!
Pats Dievas įdėjo tą jausmą žmoguje!
Ir įnagis, ginklas, ant galo, atšimpa;
Aš pats jj girdėjau beskelbiant biaurybes:
Danguj yra valdžios, vadai, augštesniejie,
Žmogus, nors geriausias, — į nieką pavirsUj
Jis sakė, kad Dievas, Bažnyčia, Šventybės, —
Yr luomos, skirtumai, Ornai, žemesniejie.
Ugnis, nors karščiausia, bet šaltyj nusilpsU;
Viskas kunigų prasimanyms ir monail...^
Vieni yra smarkus, išdidus, rųstingi.
Tikėjimą tik svarbią tada rolę lošė,
Kad žmonės yr sviete visi, kaip viens, ponai!..«-• Kada pažinties dar žmogus nenukvošė.
Galingi, priimnųs patogus, meilingi.
Tikyba šventa — palaikai beprotystės!
Kiti gi mažiejie, arnai, klausantiejie,
Dalykai, už kokius mus bočiai kentėjo,
Visokia valdžia — paroda gyvulystės!
Maldingi, augštųjų norus pildantiejie.
Kokių dėl jie galvas ir gyvastis dėjo, —
Tautysčių teippat, buk, visai mums nereikia..
Ant
žemės teippat gi yr valdžios, karaliai,
Žodžiu, už kuriuos pasišventę kovojo, —
Kalbų (skirtumus jis išniekina, keikia!
Vadovai, augštiejie, teptiniai, dauggaliai:
Pagimdė Ui šitą, kas šiądien dorojo,
Jis sako, kad garbint nereikia nė vieną... «
Tat reik ir mažųjų, arnų bei padonų,
Už ką męs šiądieną tik tariam jiems ačiū.....
Daugiaus mums mokytis, ne dirbt, reik per dieną! Tada Ui ir męs, prisisėmę tų mačių,
Kaipjau ir silpnuosius bevaldančių ponų,
Kiviršin jis moteris kilti prieš vyrus!
Kad
minioms aklųjų pagelbą suteikti!
Kariaukime vien tik už tą, ko neturim.
Ukėsus prieš valdžią! Gerus reik mest gyrus!
Kad ainiuos mums butų, ką bočiams męs turim)
Vaikus prieš tėvus! Darbininkus prieš darbą!
t SVAJUS.
Bet karei netinka jau ginklas persenas,
Tarnus, samdininkus — prieš darbdavio svarbą..... Kariaukim naujausiais — nes priešius mus genasi O mulkiai apspangę, o niekšai prakeikti!
Visus jis kiviršin prieš kunigo luomą,
Tą dangų išdirbo jums panašus žmonės.
(neva mėgidtiodamas)
Išdirbo bepročiai, jų jiešką malonės.
TEISĖJAS.
Ir popiežiui triokštelt j galvą reik buomą!
Pagimdė
jį niekšai, nenaudėliai, vėplos,
Tai šiteip! Bet apšmeižtai ypatas, žmones!...
( uisidegdamas)
Ištvirkėliai, siurbėlės, mulkiai, kerėplos!
Ir todėl teisybės ragauti reiks skonis....
Visi, anot jo, kunigai tur pranykti —
Pagimdė palaikymui svieto kvailumo.
Nė koja ant žemės nebgali jų likti!....
Siurbimui sau naudos iš vargšų bailumo!
Vienas iš žiūrėtojų.
štai, kokius pasėlius ant svieto jis sėja!
Tačiaus męs sugriaunam tą tvarką nešvarią,
Girdėjom, kaip šmeižė Bažnyčios šventybę.
Visur keldami revoliuciją, karę:
Dirvas mėžia kūnais! Velniai jas akėja!....
Ir Dievo, Sutvertojo musų, augštybę!
Bepročius valdonus nuo sostų nuvarom.
(ant valandėlės uistada tykumą)
Ir svietą laisvesnį už “dangų“ padarom!
Vyskupo pagelbininkas.
TEISĖJAS
O Jėzus, Bažnyčios ir Dievo veikėjas.
TEISĖJAS.
Tavasis tai mokslas?.....
Sūnūs Gyvo Dievo, Dangaus pranokėjas,
Atmink,
kad
kalbi
prieš tiesas ir teisėjus.
Kuris už visus mus teip daug nukentėjo.
Kurie
turi
teisti
tokius
geradėjus!
Vienas ii žiūrėtojų.
Ar irgi tuom būti, kuom yr, negalėjo?....
> SVAJUS.
Aš biaurinau, ką gi? Sakiau tik teisybę!

Prilojo tas Rodo
šnipukas!.... Beklausant beveik net nubodo!
Neviską, tačiaus, jis čionai išplepėjo:
Daugumą dalykų tyčioms neminėjo,
Nes butų valdžios tik kvailumą tuom plakęs.
TEISĖJAS.
Ar tavo tas mokslas? Tiesa, ką jis sakęs?
Jis tiesą pasakė.

SVAJUS.
Jis buvo Dievu, kaip ir męs visi esam.
Bet buvo žmogum, tiems tikru, kas jam tęsam.
Jis kentė už viską — ir męs už tą patį;
Kentėj už žinumą — ir męs už tą matį!....
Ir aš štai kenčiu, teip kaip jis kada kentė..
Nuo tų veidmainių, ką vien galvas sau-šventė..
Vyskupo pagelbininkas.
Tai Jėzaus tu mokslą geru pripažysti?

SVAJUS.
Tačiaus ir melavo....

SVAJUS.
Veltui jūsų darbas tvenkt upės bėgimą,
\ eltui jus galybė dengt saulės švietimą !

TEISĖJAS.
Gerai, pamatysi tu musų galybę
Ir musų augštumą, o savo niekybę!
(skaitydamas iš lakšto)
“Tikyba šventa — palaikai beprotystės;
Visokia valdžia — paroda gyvulystės!”
Kaip, tamista, šitą mums teiksies išaiškyt?

SVAJUS.
Geru pripažystu — čionai tu neklysti.
TEISĖJAS.
Regėsime viską išaiškyme tavo.
Vyskupo pagelbininkas.
(Teisėjas kasiinką pasako trumprašštui raštinin
Bet
tu
jj
išniekini,
laužai, išjuoki 1
kui, kuris, potam, paduoda uirašytą lakštą savo fagelbininkui perrašyti).
SVAJUS.
Kas žino daugiaus ką apkaltyme jojo?
Kuomet jj aš išjuokiau?

SVAJUS.
Kas faktų nejieško dalykus išraižkyt,
Bet tiki viskam ir be jokio skirtumo,
Ir jieškančius faktų tikriausio žinumo.
Nenorinčius būti tik prote vien kito.
Ir jieškančius nuolat augščiausio sau mito,
Apšaukia visokiais vardyais žemumais —
Toki ai bepročiai su savo senumais!....
Vyskupo pagelbininkas.
Bažnyčia mokina: “nemislyk tu nieko,
Nė miklyki protą, nė gaudyki vieko!
Teip nemeluoki!
Kam reik au pažyti ką norins ant svieto?
Tu išjuoki viską, kas pėdas jo seka!
Pakanka ikvalei au pagalvio kieto —
Už tą tu danguose ponausi per amžius! —
SVAJUS.
Nes kūdikio protą vien myli Praamžius.”
O jus veidmainingi žalčiai!.... ką bešneka....
Teip
žmonės tik šunį sau nor išmokyti,
Juk tiejie, kur Jėzų kryžiavo ir plakė,
Jei
nori
tikrai jį “geru” padaryti
Maižiešiaus juk mokslą, įstatymus sekė!
“Tik buk nusižeminęs! Visad klausyki!”
Tai mokslas! “Tikėki! — Kas liepta daryki!”
v Vyskupo pagelbininkas.
Pašėlęs tai mokslas! Ir kur gi protystė?..
Taiką?
Vergų tik toks mokyms!... O kam mums vergystė^}
Ne tokio reik mokslo! Mums reikia gyvumo!
SVAJUS.
Energijos reikia! Kovos reik smarkumo!
Jus gi Jėzų, spangiai, būtent sekat!
Kova
tik, lenktynėms prie augšto ir gero,
Ir brolių mus kraują kaip siurbėlės lakat!...
Atsieksime
tąjį, kur protas mus varo!....
Ištikro, sakau jums: jei Jėzus čia butų.
Kiekvienas
tur būti ant svieto mislinčium.
Čia mano, štai, vietoj — nuo jūsų jis žūtų!
Savistoviu, doru ir tikru galinčium!....
Tada tik bus džiaugsmas ir laimė geresnė!,...
Vyskupo pagelbininkas.
Dangaus nejieškokim — karionė puikesnė! —
.
(pats sau)
Dangus — ai mirtis !....
*)
Mus ramyt tur veikim^
šis reikals tikrai su bepročiu čia buvo!...<
Linksmybę tur duoti žinios atsiekimas!....
fPasaka kasiinką vienam savo sėbrą, kuris, fotam, Valdžia turi būti kiekvienas ant savęs: —
išeina per duris).
Dabarties gi valdyms pas ainius bus gavęs —
Netikusį vardą.... Gal
meldžiaus —•
jai vardą gaus meldžiaus.
TEISĖJAS.
banda be skerdžiaus.^
Nevaldos mat svietas, kaip
1
Sakai tat. Bažnyčia nuo tavęs jau žuvo,
Tiktai nelygybė visur viešpaauja....
Kurią męs visi teip širdingai guodojam?....
Meldimai, liepimai ant svieto ponauja....
Jos gale, juk, uola!... • Męs milžinais stojam!
(daugumas parodo nekantrumą)
Jos turtas — tai jūrės aksinių aruodų!....
TEISĖJAS.
SVAJUS.
(patraukęs peštais)
Tiesa! jus be jos — kaip gyvatė be nuodų!
Mažai man suprantama.... Tuščios svajonė
Teip lygiai be vertės, kaip visos klejonės, a*
TEISĖJAS.
Ir šito užtenka! Toliaus esi sakęs:
(iiurėdams į lakštą)
•) Mirčia yra toks dangus, kuriame žmonSs tikisi
“Visi sviete lygus !** Visus mat surakęs
amžiną pasilsį ir ramumą. Tikru gi dangum yra
Ant vieno retežio. — Viens dirba nemigus
jautimas ir išmintis, laimėti sunkumais, arba, geriam
Naktis, kitas nieko: bet jiedu yr lygus!....
dangus, tai yra kova už augšteanį, gražesnį laipsnį ir,

II. LIUDININKAS.
Girdėjau aš jįjį — ant karčiamų lojo:
Jis sakė: — girtybė, biauriausia niekystė!
Girtuokliai bepročiai! Darbai jų šunystė!
O karčiamos urvas žalčių ir gyvačių!
Ir todėl vien
valdžiai ir kunigui ačiū:
Mat jie tik sau naudą iš šičia gal traukti —
Be jų jiems ant svieto nebūtų ko laukti;
Tai todėl, esant, kunigai jas palaiko
Ir valdžios jas remia, — nes guolis ten paiko..v
Girtuokliai tikrai tik gal valdžiai arnauti.
Ir kunigs amus karčiamoj tik gal gauti —
Tikriausius!.... Girtuokliai fanatikai buklus,
Sušvinkę, susmirdę, negrabus, nekuklus....
(vieni raukosi, kiti šaiposi/
Vėl kitas dalykas: jis rūkymą peikia,
Visus tabakorius jisai kuoneveikia;
O tas, tai juk pramonei didis kenkimas —
Žmonių tai prie boikotų varyms, lenkimas!.
Ir kitas dalykas: jis daktarus šmeižia.
Buk tie, mat, ligonius dirbą išsiręižią;
Ir jiems mat be karčiamų reiktų tik džiūti —*
Varguose per amžius reikėtų bebūti!....
Ir trečias dalykas — jis bus,gal didžiausias: —
Yra tai.... žiūrėkit.... ir sako, bjauriausias,
Nes mat, buk valdžia, kunigai buk.f . .* palaiko,
Teip sakant, vieas tas.... kur moters be saiko,
Ir vyrai....
(visi sulaiko kvapą)
-1‘
TEISĖJAS, ijr
Ir,
(pertraukdamas) J
Gana jau! Tegul jagiužtenka!
Niekų jau begalo! Kaltė čia nemenka
Už apšmeižą biaurų!.... Ką ępitata sakysi ?

SVAJUS.
Gi nieko. Ką blogo jame bematysi —
Juk sakė teisybę?....

TEISĖJAS.
Daugiaus kas ką žino?
Nė viens netsišaukiat?.... Ką dar jis mokino?

laimė, arba tos kovos pasekmė.

SVAJUS.

Teip. Sviete kiekvienas tur tiesą gyventi
Kas gimė, tas gali teipjau juk ir senti!...
Jei kitas neturi sau lygią teisybę —
Kam gimė jisai? Kam išvydo šviesybę?

I. LIUDININKAS.
Kas visą jo mokslą gal šičia sugaudyt! —

J

(Toliaus bus).

Alluma
^^Guyde Maupassant
Vertč J. Laukis.

arabe, < atsiųsta jai, su kuria ji, tartum, buvo susipa
žinusi nuo seno laiko.

NAUJI RASTAI

Pasakojimai ii Prancūzų revo
liucijos.
Vilnius. 1906 m. ** Atei
Mėnesį laiko buvau labai laimingas su Allu
ties
”
išleidimas.
.No. į.
ma ir neišpasakytai prisirišau prie šito sutvėrimo

cljal, kad ant kelio, arti 86 gatvės,
guli parvirtęs automobilius. Pri
buvusi policija nurodytoj vietoj
rado apvirtusį automobilių, o po
juom negyvą žmogų. Včliau su
žinojo, kad tuom automobiliu va
žiavo duktė policijos leitenanto,H.
Jenkins ir duktė ugnagesių depar
tamento kapitono H Crotty. Už
muštasis yra A. C. Temple, formanas motormanų pas A. Mouhr,
vice-prezidentą katilų dirbtuvės.
Tai kokiu budu išlindo iš po apvirtusios mašinos tos dvi mergi
nos ir prisigriebė į miestą, nors H.
Crotty turi sulaužytą ranką dve
jose vietose ? Kas davė žinią poli
cijai tada, kada po mašina darbi
ninkas, paliktas “ant Dievo va
lios”, jau buvo pastyręs? Apie
merginas rųat buvo kam pasirū
pinti, o apie motormaną ir užmir
šo.
'

PRANElIMAS.
C1e Elum, Wash. ’ Pranešame
visiems sąnariams 97 kuopos S
L’. A., kurie išvažiavę į kitus mie
stus, kad musų kuopa rengia ba
lių, nuo kurio eis visas pelnas re
voliucijai ir bėgantiems tautiš
kiems reikalams. Balius bus 24d.
rugpiučio (August), 1907, Roslyne, Kepi salėje. Prasidės 8 vai.
vakare ir trauksis iki 12 vai. nak
ties. Balių perkėlėme užtai į Roslyną, kad ten daugiau lietuvių
gyvena. Užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites, vietinius ir ap
linkinius ant to baliaus, o užtikri
name kad busite užganėdinti.
Komitetas?
Kas nori su kokiai reikalais
kreiptis, tegul rašo šiuo adresu:
J. J. Kurtinaitis,
Box 143,
Cle Elum, Wash.

nors rašiau daugel gromatų. Ai
sėdžių kaslegarncje jau 5 nedė
lios su dviem vaikais, neturiu pi
nigų, nė tikieto, ir jeigu greitai
negausiu, neatsišauks mano vyras,
tai kaslegarnės valdžia mane grąžįs atgal Lietuvon. • Kas žinotu
mėte kur mano vyras, Ant. Puodžiukinas, gyvena, malonėkite
jam apie tai greitai pranešti. Pa
skutinį laišką ir pinigus kelionei
nuo jo gavau 8 sąvaitės atgal
Ona Puodžiukinienė,
S. S. Pennsylvania, Dep. Division
New York.
Ellis Island,

kitos padermės, ji, tarytum, buvo kuone visai Yra tai trumpas ir visiems-pri
daryti? Aš maniau, jog Mahometas, kitos rųštes, gimusi ant kokios kaimyniškos pla einamas aprašymas Didėsės pran
k abejonės, daboja šviesą lange mano kambario,’ netos. I .
cūzų revoliucijos. Ptidžia ir pa
l^ok»s mintys, kurios pirma man ne atėjo,’
A£ jos nemylėjau. Negalima mylėti moteries baiga revoliucijos šiek tiek pašy
šito primityviško sausžemio. Terp mus ir jų, net siantiems istoriją žinoma. Paveik
skverbusį mano galvą.
terp jų ir vyrų jų pačių arabinių genčių pajautimo slas prancūzų, duodami pritaikyti
^*Bok čia,” tariau, “męs pašnekėsime.”
.'Jaso žodis greitai buvo priimtas. Kadangi meiks kaip jį pažysta šiauriečiai, niekuomet ne ir prie musų revoliucijos. Mes dar
h pergina prisisiulė man, tai aš ją padarysiu būva. Ji stovi perarti žmogiško gyvuliškumo; ara iki šiol neužbaigėme ginčų apie
aylėtine. Slėpsiu ją namo užkampėj, kaip bų šindys perprastos, jie neturi tų švelnių pajau tai: yra, ar nėra Lietuvoj revo
fruoterys haremuose yra slepiamos. Nusikratyt timų, sužadinančių musų vėlėse jausmišką iškily* liucija. Tikros, kruvinos revoliu
|tiH»met bus lengva, kaip nustos man patikti bę, ktįri yra meilės poezija. Protiško, svaiginan cijos, prasmėj atviros karės su ca
3- r-vs Afrikoje priklauso čio v^lę niekas nesimaišo su jausmiškais smagu ro randu, ištikto nėra, bet ar ji tin
Pajieškau savo brolio, Jurgio
I0Mkuone su jtunu ir vėle. Aš tariau jai: “Aš mais, kuriuos šitos apkerėjančios, vienok bever kamose aplinkybėse rytoj ne kils,
Vasiliaus ir pusbrolių: Dominin
gos boti tau geras. Aš užlaikysiu tave gerai tės esybės sukelia pas mus. Bet jos pririša mus, to nieks ne gal pasakyti. Pirm
ko ir Piušo Vasiliaus, paskutinis
giinoriu žinoti, kas tu tokia, ir iš kur atėjai?” ’ pasigauna mus teip kaip ir jų šiaurinės seserys, laiko todėl reikia rengtiesi, nes ne
gyveno Worcestcr, Mass. Jie pa
Jj suprato, kad jai reikia pasisakyti ir ji man tik kitoniškiau, ne teip tvirtai, ne teip žiaurai, ne pasirengusius lengva pergalėti.
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią
Pažiūrėkime, nuo ko prasidėjo
pasakoti savo istoriją, ar greičiau pasaką, ka- teip tarčiai.
adresu:
* ig
Ką aš jaučiu prie Allumos, aš negaliu pasa prancūzų revoliucija! Nuo paėmi
(ji melavo nuo pradžios iki galui savo paša?Jm. Wassell,
— Moteris 18 metų ir vyras 22 LABOR DAY PIKNINKAS.
■a Arabai viri meluoja reikale, ar be rei- kyti tikrai. Kaip aš pirma pasakiau, šita Afrikos mo Bastilijos, taigi kalėjimo, ku metų, abudu italijonai, elgetavo
Chicago, III. Visi Apveizdos Box 31,
Cusick, Wash.
šalis, neturėdama dailės, neturėdama jokio proti riame buvo vos kelios dešimtys su muzika gatvėse, rodydami pra Dievo parapijonai užprašomi ant
4
šitas palinkimas meluoti yra vienu iš paste- ško smagumo, pergali laipsniškai gyvulišką dalį kalinių. Paėmimas Bastilijos bu eiviams nesveiką kūniškai kūdikį. Didelio Latar Day Pikninko, ku
Petro Pakačund,
ir nesuprantamiausių savybių pobu- musų prigimimo, ir aš buvau patrauktas prie Allu vo pradžia revoliucijos. > Tas Policija suėmė juos, turbut, tik ris atsibus Panedėlyj, 2 d. rugsė Kauno gub., Raseinių pv., Skaud
teipgi nėra dar tikra karė su ran dėlto, kad pasilinksminti. Polici jo (September), 1907 m. Berg vilės vol., Adakavo parap., Očiričiabuvių. Šitie žmonės yra tikru įsikūnijimu mos leip pat.
Eįaviau
aš
jai
pilną
valią
išeiti
ir
pareiti
sulyg
du,
bet prancūzai tą dieną ir šią joje vyras grajino ant “Katarin- man's darže, Riverside, III. Pra kų kaimo. Turiu labai svarbų rei
^00, jie .tveria savo tikėjimą dalimi savęs,
jos
n<|ro
ir
ji
per
sanvaitę
mažiausiai
tris
popietes
dien švenčia kaipo dieną prasidė kos”, pati dainavo, o nesveikas sidės 9 vai. ryto. Inženga vyrui kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis
tdiuoi savo gyvenimą pagal jo mokinimus ir
jam .veikti ant visos padermės ir padaryti praleisdavo netolimoj stovykloj su moterimis čia jimo revoliucijos.
vaikutis, klupdamas, vaikščiojo ir su motere 25c. Bus puiki muzi duoti žinią adresu:
ajuriacai kitokia nuo kitų padermių, kaip kad buvių! mano lauko darbininkų. Tankiai ji neišei
John Janutis,
rinko centus nuo policijantų. Pa ka, tai ir pasišoks invales tas, ku
yra kitokis negu baltas žmogus — visi yra davo niekur visą dieną ir grožėjosi veidrodyj, kurį Karė. Ar ji žmonijai reikalinga ? laikė apie valandą ir paleido.
Joliet, III.
ris atsilankys ant šio pikninko. 309 Franklin st.,
■ežiais iki gyvam kaului ir jiems nė žodžio nie- aš ja| parsiųsdinau iš Milano. Grožėtis ji mėgo Parašė Kemeza. Tilžėj. 1907 m.
Skaniais gėrymais, ir gardžiais
įjacet Begalima tikėti, ką jie sako. Ar tas yra be galo labai; būdavo, vaikščios pro didelį veidro 47 PU*1Pajieškau Antano . ir Franci^— M. Davis“, 38 metų vyras, už užkandžiais bus pavaišinti .visi
nežinau. Reikia pagyventi terp jų. dį ir piurės į kožną savo pasikrutinimą su dideliu
puolė ant mergaitės R. Reenan, še svečiai, kurie atkeliaus į Berg- kaus Ragickių, Suvalkų gu be rm*
tod suprasti, kaip melagystė labai įaugus į jų esy- ir rinitu ^atsidėjimu. Eina, būdavo, lengvai galvą Autorius čia perstato kares ve šių metų amžiaus, gyvenančios po man’s Grove, Latar Day dienoj. Naumiesčio pavieto, Griškabudžia
jų širdį. į jų vėlę, kaip ji pastojo jiems antru atmetus į užpakalį ir žvalgosi į klubus, liemenį, damas teip vadinamų civilizuotų num. 194 Kedzie avė. Davis, vi Bus šimtai visokių zotavų, iš ku gmino ir kaimo. Pirmiau gyveno
apsisufcimą, nuėjimą ir atėjimą, pailsus gi, sėda ant tautų, skaitlinėms parodo, ką jos liodamas kūdikį saldumynais, nu rių kiekvienas bus užganėdintas. \Vaterbury, Conn. Jie patys ar
pigimimu, gyvenimo reikalu.
Ji papasakojo man. jog yra duktė vergės pas pasostės priešais veidrodį ir žiuri sau į akis, tary žmonijai kaštuoja. Perstato išda- sivedė į retai užgyventą vietą ir Dėltogi atminkit visi tą ateinančią kas kitas teiksis duoti žinią ant
adreso:
Aulet Sidi Seiko. Josios motina buvusi tum Misos jos mintys ir vėlė paskendus šitame su lies priežastis, kurios gimdo dau ten ant jos užpuolė. Sunku nuo valandą.
giausiai kares, bet priežastis dau
irtrerta tojo vado, užpuolus ant josios gimi- simąstyme.
Juozas Samuolis,
tokių niekšų apsisaugoti, kadangi
Komitetas.
Neužilgo aš pastebėjau, kad ji kuone kasdien giausia ekonomiškas ir politiškas, jie užpuldinėja ant vaikų, kuriems
fe Ji buvusi juoda verge, ar, geriau sakant, iš
69 Gold st.,
Brooklyn, N. Y.
po
užlandai
išeina
ir
pranyksta
iki
vakarui.
Man
aplenkia,
teip
sakant,
gamtiškas.
ėji sumaišyto arabiško ir negriško kraujo.
tėvai negali duoti aiškių persergė
VIEŠAS SUSIRINKIMAS.
Vienok išėmus tamsiai rausvos spalvos jos ėmė neveik rūpėti ir aš paklausiau Mahometo, ar Autorius mano, jog kįlant žmoni jimų. Reikia vienok pasidžiaugti,
Pajieškau savo brolio Kazimie
Chicago, III. 4 kuopa Lietuvių
|M|, niekas nenurodė tokios paeigos. Apie jos jis nešino, ką ji galėtų veikti per visą laiką. Jis jai, išnyks karės, jų vietą užims kad iki tam laikui visi tapo sugau Soc. Sąjungos Am. parengė viešą ro Lecaus, Kauno gub., Raseinių
trečiųjų teismai. Ir dabar tautos ti.
jfcą gyvenimą aš negalėjau nieko tikro dažinoti. man įjaniai atsakė:
susirinkimą Nedėlioj, 18 d. rug- pavieto, Naumiesčio parapijos, Cisavo
nesutikimuose, jeigu abejoja
“
besirūpinkite.
Ramadanas
tuojaus
bus.
Ji
JlpMakojo
apie
jį
su
nesirišančiomis
smulkmenopiučio
(August), 190701. T. Ra- parių sodžiaus. Pirmiaus gyveno
>1
apie i>crgalčjimą priešo, bijodamos
^kurios prie prog.>s. tarytum, atėjo jai į sumai eina melstis.”
zarią,
davičiaus salėje, šalę §v. Jurgio Westville, III. Turiu labai svar
Jik, tarytum, teipgi džiaugėsi buvimu Allu aukų, kreipiasi prie trečiųjų tei
štį jas galvą. Ąš greitai užklau>iau jos:
bažnyčios. Prasidės 2-rą vai. po bų reikalą. Jis pats ar kas kitas
mos mimuose, bet nė sykį terp jų aš nenužvclgiau smo, bet toki teismai nesutaiko tų. REDAKCIJOS ATSAKYMAS.
teiksis duoti žinią adresu:
“Kaip tavo, vardas ?”
Pasiskundimas ant darbo agen pietų. Visi kuopos nariai turi bū
kurie
susitaikyti
nenori.
Prie
tei

nė
mažiausio
nuziurėtino
ženklo
ar
gesto.
Nė
sy

Miss Ona Lecaitė,
Jt valandėlę neatsakė, bet aš pamačiau, kad ji
to J. Lucas, gautas iš • Hackley, tinai pribūti, nes apart kuopos.
smo
paprastai
šaukiasi
silpniejie.
kį
jie,į
tarytum,
nieko
neslėpė
nuo
manęs
ir
neda

1421
So.
2nd st., Philadelphia. Pa.
tfmiršta mane stovint šalę,Jos. Paskui, kada ji
Let drutiejie, jeigu tiki galėsę leng-j ^ *s,» ncK^* tilpti todėl, kad ra- Sąjungos ir kitų yra teipgi daug
rė
jolmos
klastos
nežinomos
man.
Taigi,
nesu

pažiurėjo man į aki<. aš pamačiau, jog ji nesusi
šėjas nepaduoda nė vardo nė adre svarbių reikalų apsvarstymui.
prasdamas padėjimo, priėmiau jį, palikdamas išri vai silpną pergalėti, tankiausiai at
Pajieškau savo, draugo MarcijoHto nuo miego, vienok ištarė puse burnos:
Teipgi ir neprigulinti prie kuopos
meta pasisiūlymus taikintojų. so.
šimą progai ar laikui.
’ "Alluma.”
kviečiami atsilankyti, nes bus pra no Belskio, Kauno gub., Šiaulių
Apžiūrėjęs savo žemę, vynmedžius ir javus, Ar ateityj bus geriau, ar žmones
pavieto; 18 metų kaip Amerikoje.
, “Ar tu miego nori?” paklausiau.
kaltas.
gana lankiai aš leizdavausi toli pasivaikščioti. Ta- ištikro taps edeališkais, reikia abe
Turiu labąi svarbų reikalą. Jis
Komitėtas.
joti ; jeigu tas ir bus kada, tai vis
mista
jžinai,
koki
puikus
miškai
yra
šitoj
dalyj
Alpats ar kas kitas teiksis duoti ži
“Tai eik gult.” gi negreitai. Gyvenimas tai ko
nią ant adreso:
gierijos,
su
beveik
nepereinamais
riavais,
į
kuriuos
į Ji išsitiesė ramiai šalę manęs kniūpsčia, pa
va,
kovoj
toj
žūva
silpni,
lieka
DIDELIS LATVIU PIKNIN
suvirtę
dideli
aržuolai.
tvenkia
srautus
ir
gėlyngus
Visiems,
skolingiems
už
Juozas Mingiela,
maivą ant skersų rankų, ir aš tuojaus jaučiau,
dmtesni, sako Darwin. Kol yra “Lietuvos” prenumeratų, ta
KAS.
klonius,
kurie
nuo
viršūnių
kalnų
išrodo
kaip
ir
10
Horace
st., Somerville, Mass.
jos laukiniai instinktai yra numalšinti. GulėChicago, III. Latvių Soc.-Dem.
tautos, kol jos gyvena apruberytėnihis
kilimas
nutiestas
paupiu.
Žinai
tamista,
arti jos, pradėjau svajoti ir mėginau supra
po išsiuntinėtos pačtinčs kor Dr-stė parengė savo pikninką su
ž i uotuose plotuose, kol vienur že
Pajieškau savo draugų Martino
kam Mahometas davė man ją? Ar tai buvo jog šitose giriose ant šitų kalnų, kur tarytum pir
mė vaisingesnė, kitur reikalauja telės (Postai Cards) su pra dainomis ir šokiais Nedėlioj, 18 d. Vaitkevičiaus ir Salemono Drižio,
ma
tĮvęs
niekas
ne
buvo,
gali
urnai
užeiti
ant
timas savo ponui atiduoti net moterį sar
daugiau darbo, kur vienur žmo šymu atnaujinti prenume rugpiučio (August) 1907. Schultz abu Kauno gub. ir pavieto, Survi
padabonės, ar tai buvo labiau praktiškas mie- Kubbi su baltu stogu, kurioje ilsisi kaulai kokio
ratą. Todėl kurie šią san- Grove, I2tta gatve ir Desplaines liškiu parapijos, Užupės kaimo.
kuris privedė jį pastumti man į rankas šitą nors husižeminusio M arabu to, atlankomo pulke nes gyvena pertekliuj, kitur var
lių tikinčių, kurie ateina iš netolimojo donaro su gą prie sunkaus darbo kenčia, tol vaitę neužsimokės, tiems upė. Prasidės 10 vai. ryto. Inžen Ketverius metus gyveno Chica
Iną, teip labai man patinkančią.
rt?
■Su moterims arabai btr a arba perdaug ne- žvakdnis kišeniuose, kad jas galėtų užsižibinti karės neišnyks. Trečiųjų teismai ateinantis numeris bus su ga 25c. Važiuodami imkite 12-tos goje. Tunu labai svarbų reikalą. galėtų tautas nuo karių sulaikyti, laikytas. Kurie tat norite gatvės karus, kurie nuvež iki vie Jie patys ar kas kitas teiksis duo
, arba be galo lipšnus, mieriai gi jų nedrą- ant kapo šventojo.
jeigu
butų atsakanti galybė galin kad „Lietuva” ne taptų su tai. Bus tai geriausias pikninkas, ti žinią ant adreso:
Vieną vakarą, pareidamas namon, praėjau pro
ir lipšnumo sunku yra suprasti, kaip ir visi
nes apart geros muzikos išgirsite
ti
ir
tvirčiausius
priversti pasiduo
M. Paliliunas,
t jų pajautimai. Gal aš aną naktį, iš netyčių vieną tų mahometoniškų kapų ir dirstelėjęs pro
laikyta, pasiskubinkite su teipgi ir geriausias dainas. Lie
ti
trečiųjų
teismo
nusprendimui.
180 Oak st., New Haven, Conn.
as šėtron, užbėgau savo sumaningo tarno atvirais duris, pamačiau moterį, besimeldžiančią
užsimokėjimu.
tuviai ir lietuvaitės nepraleiskite
lems norams, ir moterį, kuri, be abejonės, buvo prieš Įšventenybes. Toji arabė, pritapus prie že Juk ir pats besistengimas drūtą
tos
progos, bet atsilankykite ant
Pajieškau savo draugo Kazi
mės, 'šitoj nelemtoj lindynėj, prie žibančios žva priversti neapsieitų be karės. Iš A. 01szewskis, Išleistojas.
iylėtine, kaipo dovaną, jis teikė man.
ito,
pikninko
kuoskaitlingiausiai.
naikinimas
karių
todėl
yra
tai
miero
Norvaišo, Kauno gb., Ši aug
kės,
vėduojamos
vėjo,
buvo
puikiu
vaizdu.
Pri

t Visi šitie manymai smelkėsi man į galvą, kol
Kviečia širdingai,
sapnas
ir
tai
gražus
sapnas,
bet
lių
pavieto,
Raudėnų parapijos.
ėjau
alrtyn
prisižiūrėti
geriau
ir
pažinau
Allumą.
Ji
ndydamas išrišti šitą klausimą, aš užmigau.
Komitetas.
dabartinėse
sanlygosc
neišpildo

Girdėjau,
kad
gyvena Bostone.
[Ant rytojaus, kaip paprastai, Mahometas įėjo manę$ nė matė, nė girdėjo, visa atsidavė savo inalmas.
Keturi
metai
kaip
Amerikoje. Jis
prikelti. Atidarė jis langą, per kurį įsiveržė doms.i Pašnabždoms šnekėjo ji į šventąjį, tikėdama
Laike
vasaros
karščių
pats
ar
kas
kitas
teiksis
duoti ži
?
ė šviesos ir nušvietė lovą, ant kurios gulėjo esantij viena su juo, išpasakodama Dievo tarnui vi
‘
‘
Lietuvos
”
offisas
šifkorčių
nią
ant
adreso:
a vis dar tebemieganti; paskui jis paėmė ską, k^s jai ant širdies gulėjo. Kartais ji sustojo ant
ir pinigų siuntimo užsidaro
• John Plickaitis,
drabužius ir rūpestingai juos valė. Jis nė valandos atsiminti, pagalvoti, kas dar reikia pasa
Box 14,
Clifford, I1L
6 vai. vakaro nedčldieniais.
Pajieškojimai
(pažiurėjo į miegančią moterį. Tarytum jis nė kyti, kad nieko neužmiršti, kartais vėl susijudino,
(AVilliamson
Co.)
Šiokiomis
dienomis
yra
at

tarytum
jis
jai
atsiliepė,
ar
sake
ką
padaryti,
ko
jai
■Bojo, kad ji ten buvo. Bot lengvas pasikrutidaras iki g vai. vakaro. Tu Pajieškau savo švogerio Šim
m&žaš siuršėjimas, pūstelėjimas šviežio nesinorėjo ir lyg kad ji bandė atsiremti.
Allumą prikėlė iš miego. Ji ištiesė rankas, ap
Aš atsitraukiau šalin teip tyliai, kaip buvau pri — Lietuviai žino bylą W. D. rinti reikalus nedčldieniuo- kaus, Kauno gub., Raseinių pavie Pajieškau savo brolio Vincento
ryki!”
kirte, atidarė akis, pažiurėjo į mane, paskui į ėjęs, ir nuėjau namon ant pietų. Vakare pašaukiau( Hayvvood'o, žino teipgi ilgą dar se pasirūpinkite atlikti juos to, Aleksandravo voL Tanenių Darašiaus, Kauno gub..Telšių pa
vieto, Alsiedžių vol., Žvirblaičių
?...^
etą su tokiu pat nepaisymu ir atsisėdo. ją ir kada ji atėjo, jos veidas buvo liūdnas, ko pa bininkų kovą su kapitalizmu. Ir pirm 6 vai. vakaro.
parapijos, Šiaudenų sodžiaus. 9
kaimo.
Gyveno Kensington, III.
darbininkai laimėjo —• Haywood
vergystė
prastai nebūdavo.
si piamurmėjo:
metai kaip Amerikoje. Turiu la
Jis
pats
ar kas kitas teiksis duoti
A.
018zewskbi,
savininkas.
ūmo!
I "Aš valgyt noriu.”
“$ėskis”, tariau jai, rodydamas vietą šalia manęs( iiuosas. Į Chicago W. Haywood
bai svarbų reikalą. Jis pats ar kas
žinią
adresu:
>!
> "Ką nori valgyt?** paklausiau.
ant sdfos. Ji atsisėdo, bet man besiekiant ją pabu atvažiavo nedėlioj, 7% vai. ryto.
kitas teiksis duoti žinią adresu:
Juozapas Daratis, .
F “Kahoua.”
čiuoti, ji greitai nukreipė galvą šalin. Aš-nusistebė Kokį širdingą džiaugsmą pergy
Jos. Bartkus
2450
Kensington av.,
veno Chicagos darbininkai, sutik
jau ir paklausiau. “Kas yra?”
“Kavos su duona ir sviestu?”
Box 97
Harrisburg, III.
Kensington, III.
dami nekaltai apkaltintą vadą mil
n.
“Teip.1
“Dabar Ramadan”, atsakė ji.
žiniškos organizacijos “VVestern
Pajieškau savo pusbrolio Fortū
ĮįMahometas, stovėdamas tyliai su mano draAš ėmiau juoktis. “Tai gal Marabut uždrau
ŠTAI KUR PINIGAI!
Pajieškau savo brolio Jono KraFederation
of
MincrsT
Trečią
nato
Ledeikos, Kauno gub., Šiau
rankose, lą^ikė prisakymų.
dė tau duotis bučiuoti per Ramadaną?”
Kas prieš 3 Augusto 1907 pirks
vezuno,
jisai vadinasi antra pra
valandą,
prie
vartų
“
Luna
parko
”
tė! —
s
lių pavieto, Užvenčio, parapijos
“Teip, aš esiu arabė, o tu esi Rumė.”
I Atnešk Allumai ir man pusryčių,” tariau aš.
suskambėjo aidas marselietes ir lota verta $400.00 gaus ji už Spiglių kaimo; apie J metai kaip varde Jonas šiaulis, Kauno gub.,
ir veikimą^
“Ar tai butų didelė nuodėmė?”
jis išėjo, neparodė savo veidu nė mažiausio
pasirodė raudonas veliukas ir prie $300.00. ‘ Štai kur užčedyji $100. Amerikoje. Jis pats ar kas kitas Šiaulių pavieto, Triškių parapijos.
l^sistebėjimo, .arba nesmagumo.
. “Žinoma.”
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
jo Haywood. Užėjus ant estra Tie lotai po 3 Augusto bus vėl po teiksis duoti žinią ant adreso:
“
Tai
tu
nevalgiai
nieko
visą
dieną?
”
$400.00.
Todėl
ne
miegok
bet
Jam
išėjus,
aš
merginos
paklausiau,
ar
ji
nežinią adresu:
dos, apstojo Haywood’ą reporte
ęs —
, Jonas Bartuševičia,
“Nevalgiau nieko.”
pirk
lota,
dabar
už
$300,
nes
kita
liktis
čion
su
manim.
L. Kravezunas,
riai ir reprezantantąi Chicagos
Idžiaus.
545 Hyde Park avė., Scranton, Pa.
“Bet saulei nusileidus, tu gali juk valgyti^”
meta
už
juos
mokėsi
$500.00.
Box
776,
Schenectady, N. Y.
*cip,
tikrai
norėčiau.
”
darbininkų sanjungų. Tapo nuim
•džiaus.
I "Aš duosiu tau kambarį vienai ir moterį, kad
Naudokis
kada
yra
proga.
Atsi

“Teip, galiu”.
ta fotografija. Palipus kankintiPajieškau draugo Juozapo Tuliautų tau.”
Pajieškau savo kaimyno Karo“Taigi, jeigu dabar naktis, tai apie kitas dalis niui augščiau, žmonių minios pa šauk pas
toraičio
Suvalkų gub., VladislavaA.
Olszevvski,
liaus
Ivanausko, Kauno gub., Rar
kūno peprivalai rūpintis daugiau, kaip ir apie bur sveikino jj delnu plojimu, ir žo
Ta esi geras ir aš esmi dėkinga.”
va pavieto, Lekibčių kaimo. Pir
3252
S.
Halsted
st,
Chicago,
III.
šeinių
pavieto, Eiriogalos mieste
džiais “lai gyvuoja Haywood!” —
g MBet jei tu nesielgsi priderančiai,” tariau jai, ną”.
miau gyveno Davis, W. Va., da
lio.
3.
metai atgal gyveno KenoJi rodėsi supykusi ir užgauta ir su išdidumu, “Lai gyvuoja ateinantis preziden
I aš tave išvarysiu.”
bar Chicagoje. Jis pats ar kas
sha,
Wis.
Turiu pas jį labai svar
kurio aš nesitikėjau nuo jos, atsakė: “Jei arabiška tas Suvienytų Valstijų I’* Nusira
kitas teiksis duoti žinią adresu:
Aš darysiu viską, ką prisakysi.”
bų
reikalą.
Jis pats ar kas kita*
I'
Hėmė mano ranką ir pabučiavo, parody- mergiia duotų save palytėti per Ramadaną Rumi’ui, minus, Hayvvood pradėjo kalbą.
Frank Rakovski,
jonės,
teiksis
duoti
žinią adresu:
tai ji Ant visados butų prakeikta.
ris 'ii
3259 S. Halsted Si., Chicago, III.
4**>davimo.
Mat.
Girdauskas,
“Ąr jis trauksis visą mėnesį?”
— Unija teatrališkų aktorių no
DIDELIS PIKNINKAS. ’
^ihometas sugryžo, nešdamas pusryčius. Aš
27
Factory
sL,
Nashua, N. H.
New Britai n, Conn. Suvienytos Pajieškau savo pusbrolio, Petro
I ** Pasakiau:
Ji’atsakė pritariančiai: “Teip, visas mėnesis ri pasamdyti teatrus kiekvienoje
miesto dalyje ir duoti perstatymus dr-stės parengė didelį pikninką Viščynio, Vilniaus gub., Sartai Pajieškau savo tėvo Vinco Ado
«
Alluma liksis čion. Ištiesi kilimus kamba- Ramadano”,
ir
pasidalyti pelnu lygiai. Agen kokio dar New Britaine nebuvo, čių kaimo. Jis pats ar kas kitas mavičiaus, Suvalkų gub. Apie 20
Ai
neva
supykau
ir
pasakiau
jai,
“
Tat
tu
gali
it tikisi ra*^
priemenaites ir pasakysi pačiai Abd-elyra gyvastį I
tas
aktorių unijos, Ričardo, sako, Subatoj, 24 d. rugpiučio (August) teiksis duoti žinią.ant adreso:
metų kaip Amerikoje; senumo'
eit Ramadaną praleist pas savo gimines.”
^'^adara» kad patamąutų jai.”
riaus sakant
kad
septyni
tūkstančiai
aktorių
S.
Laukionia,
apie
48 metų; girdėjau, kad gy
1907.
Renchler
’
s
Parke,
gale
Arch
Iv. ^crai, tamista.”
Ji pagriebė mano abi ranki ir pridėjo jas prie
m W. ląth PI.,
vena
apie Mahanoy City, Pa. Tu
yra
be
darbo.
Nekurie
iš
jų
turi
gatvės,
ant
kurio
kviečiame
vi

Chicago,
I1L
■^5“^ valandos mano gražioji arabaitė buvo pa- savo Širdies. “O, prašau tavęs, tik tu nepyk ant
riu
labai
svarbų reikalą. Aš Eva
šiek
tiek
susitaupę
ir
gal
laukti
sus
lietuvius,
vietinius
ir
iš
aplin

^mingame ir smagiame kambaryj. Atė- manęs, tu pamatysi, kokia aš busiu gera. Męs lai žieminio sezono, bet didesnė dalis kinės atsilankyti. Inženga 15c.,
Pajieškau savo vyro Antano Adamavičienė po vyru Budrienė.
jos pažiūrėti, ar viską ji turi, kas reikia, kysime Ramadaną drauge. Aš pasirūpinsiu apie ta jau kenčia badą. Visur tas pats moterims ir merginoms dykai. Puodžiukino, kuris gyveno: Box Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
ve. Ai busią tau gera. Tik tu nepyk."*
*r ji negalėtų gauti veidrodį. As jai
Bus tai vienas iš puikiausių pik- 94, Gektseret ar gal Lektseret, žinią ant adreso:
•u aktoriais.
duoti ir išėjau, palikau ją gulint ant kiSomerset Co., Pa., arba Box 75,
ninkų; muzikantai geriausi.
Alek. Budria,
(Toliau* bus.)
M į’-Jhkant cigaretą, bešnekučiuojant su sena
Husswell, Somerset Co., Pa., nuo 223 W. loth st., New York, N. Y.
— Nežinia kas teieponavo poliRengėjų Komitetas.
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res su—7 dėenom.
prekė

Šifkortės
.. $4i-«o

184 gldabrlnls Kryželis arba DžIĮydė
Iš Naiarato. Apy**k* ** J***? kBnk‘
nlmo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė
J. Laukis. Chicago, 111. 1906, pusi. 169.
(šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lletuvlaaia skaityti)............. 50c

kurių žmonės mokinasi pašinU luįP
sena yra musų žemė, kiek tai mflfjo slaptų 304
nų metų reikėjo pakol ant mirusio Apdaryta

LOTAI! LOTAI!
Reikalauja 4000 darbininkų ant
Prie pat viršutinio Metropolit
farmų ir prie geležinkelių valsti
žvėrio kūno užaugo eilė žemės keliolijose : Kansas; Nebraska, . Wash- an geležinkelio.
722 Trumpa senobės istorija,
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
b
ryto
išplauks
Rugpiudl
3>
prof. R. Vlpper
ington, Montana, North Dakota Prie didelių fabrikų.
gal
storumą
ir
senumą
žemės
sluog

iš Nevi
laivas UMBir Minnesota. Mokestis nuo $2.50 Arti Grant \Vorks fabrikų.
snių. kuriuose tų sutvėrimų kunus ran D 8u paveikelale oenorūlra *
RIA. |
cia mares su 7
Ir 5-eis spalvuotais
W
da, gsll be spsiriklmo spręsti, kaip iki $3.00 ant dienos. Pigi kelionė. Netoli nuo Northwestern Elec
iflBfrtė* prekė $41.80 225 Gerinus vėllaud negu nl*kad. na yra musų žemė ir kaip seniai žmo mis). Yra ta! tikri—
dienonM
Teipgi reikalauja 800 darbininkų tric Works.
Komedija viename akte. Pagal lenki
ja nuo seniausių Ulką *2**
vai. vakaro iš- šką sutaisė K. B-a ir M. P-is. Chicar gus ant jos atsirado. Chicago. III. 1M0, prieš Kristaus gimimą gy a
prie girių kirtimo Wisconsin ir Gera ir pigi komunikacija. Už 20 Rugpiuį
pusi.
870
............................................
Michigan ’ valstijose.
Mokestis 5c., su 20 niinutų gali atvažiuoti
plauks] Bįitono laivas IV- go, Iii. 1902, pusi. 48........ ...............
Ta pati apdaryta.......................... t1-26
j
miestą
Metropolitan
geležinke

nuo $28 iki $35 sąvaitėje, su pra
O-rplaukia mares
ERNIj
•iii
Šifkortės pre- 267 Kun. Gramulos Raštlnyčlojs. Ko 545 Nematomi priešai Ir draugai Apdaryta
gyvenimu ir guoliu. Kelionės ka liu, arba 12-tos ui. karais. Svei
su 8 d
medija viename akte. Parašė kun. Fr.
M
kas
ir
čystas
oras,
kaip
ant
faržmonių.
Pagal
Bitnerj
sutaisė
šernas.
$37-80 Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kė ...
Pajieškau apsivedimui mergi štus uždedauje. Ateik arba atsi
kanti perstatymui. Chicago, III. 1906, Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
nos arba našlės, senumo nuo 25 šauk tuojau 'aišku įdėdamas už nios.
dančių visokias ligas pas žmonis, jų
Lotų
prėkės
po
$350
ir
augščiau.
CANADIAN PACIF. R. R. CO. pusi. 14 .................................... ....10c susekimas, vystymąsi ir tt Bu per
iki 30 metų. Kad ir su mažu tur 2c. markę atsakymui. (Lietuviš
Toje
vietoje
šįmet
šimtai
namų
keliais išsidirba turtai, kaip
LINE.
tu. Manančios teisingai tegul kas agentas J. i Adresuokite:
262 M Indą ūgis Lietuvos Karalius. veikslėliau. Chicago, I1L 1905, pusla krauna ir kaip atsiliepia got
statosi,
tad
lotų
prekės
kasdien
J.
Lncas,
Rugpiučio
3
vai.
po
pietų
iš

pių
.
........................................................
300
atsišaukia šiuo adresu:
31
Istoriškas paveikslas 5ae aktuose.
draugijos. Chicago, m. m*
128 S. Clark st., (Room 3), kyla augštyn.
plauks ■ iš Montreal laivas Lenkiukai parakė Julius Biovecki. UeJm. W.
pių 139 ..............................
Pirkęs
čia
lotą
už
$350.00,
už
Chicago, III.
LAKE ERIE. Perplaukia tuviikal vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku 585 tvisto pabaiga. II rusiško vertė
Box 31,f
Cusick, Wash.
meto laiko lengvai gausi už tą
Pr.
Siūlelis.
Kas
nori
dasižlnoti
ka

mares su 8 dienom. Šifkor dirka). Cbicaco, III. 1900, pusi. 86. 26c
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
patį
$450-00- Reikia supra
tės prekėj............. .. ..$37.80
331 Žilė galvon —> velnias v uodegon. šią knygelę. Chicago, Iii. 1902,
sti, kad kur teip gausiai nauji na
Atkreipiami atidą savo skaity
10c
mai statosi, ten lotų prekės kas 23 Rsigpiučio 3 vai. po pietų iš Komedija vienam akte. Pagal lenki slapių 31
■eia, klek blMėa padar« ir
tojų ant to kad Lenkiškas Ban
šką sutaisė M. P-is. Chicago, III. 1902,
plauks iš Montreal laivas
dien kyla augštyn.
597 Žvėrys ir Žmogus. Sutaisė pa
pusi. 81 ................................................. 10c
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų kas po priežiūra valstijos Illinois Pirkite kol pigus.
1902, pusi. 40 .
EMPRESS OF BRITAIN.
> . 1
gal
Bchmehl’į šernas. Mokslas apie
mūrinis namas su lotu, ant Hal randasi po Nd. 810 - 814 Milwau- Atsišaukite pas
Perplaukia mares su 6 die 471 Akyvi apslrelikimai sviete, ant subudavojimą kūno visokių žvėrių,
<
861 Dras J. Bisansvyči**.
sted Street, arti “Lietuvos” redak kee avė., kampas Haddon avenue,
nom.
Šifkortės prekė. .$37.80 kurių . žmonės nuolatos žiuri, bet jų paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir Lietuvoje, iš rusų kalbos verti V.
A. OLSZEWSKI,
cijos. i-mas pentras — štoras ir Chicago, III.
neeuprsnta.. Su 7 paveikslėliais. Len žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
tautas, nurodymai kaip lenkiška kaį.
gyvenami ruimai; 2-ras pentras Lenkiškas Bankas turi privile 3352 So. Halsted St., Cbicago, III.
kiškai parakė Promyk. Pirmą syk) iš vis aprašytas pavieniai su visomis jo
DOMINION LINE.
ba sunaikino ir sudetnoraUzavo l-u»a
versta | lietuviiką. Labai naudinga ypatybėmis ir kokią gyvūnų gimine Jis
— gyvenimai dviems šeimynoms gijas Chicago Clearing House Asvą
ir kaip JI kenkia HetavnUt sshe
31 Rugpiučio 5 vai. ryto išplauks knygelė tiems, kurie nori sužinoti ii tveria. Su paveiks1*!*’ Chicago, III.
Išrėkė $4200.00; Šis namas stovi sociation (Bankų Bendrovės) ir
šiai dienai. Chicago, III.
iš Montreal laivas KENS ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 1906, pusi. 313...................... ....81-00 P*U <1 ........................................ ’ «.
tnt svarbiausios biznio ulyčios, yra prižiūrimas minėtos instituci
INGTON.
Perplaukia ma sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie Apdaryta ....................................... ..51.25
ietuvių apgyventoje dalyje, tinka jos.
res su 8.dienom, šifkortės laikosi Ir tL Cbicago, 11L 1894, pu
946 Priedelis prie lietuviiką kls«M.
risokiam bizniui. Gera vieta lie- las privilegijas gali turėti tik
slapių 79 ..............................................30c
600 Ethnologlja arba mokslas apie mo. Raštelis gvildenantis UeUvyim
prekė
...............
.$37.80
uviui. Randa jo atneša nuo $50 tai tvirtai finansiškai stovintis
žemės tautaa Pagal D-rą M. Haber- reikalus po valdžia Rusija* ir po
ki $60 ant mėnesio tai yra 16%> bankai.
Rugpiučio 5 vai. ryto išplauks 472 Apelrtllkimal Atmosferoj arba landtą parašė šernas Bu pavelkalė- me lenkystės. Chicago, I1L
Meteorologija. Pagal profesorių VojeL
Kas nori važiuoti j Krajy, te
moksliška pių 38
procentas nuo įdėtų pinigų. Į toiš Montreal laivas-DOMINI kov’ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko Mals, Yra tai svarbUusia
knyga apie visas musų pasaulės tmogul
perskaito
šį
surašą,
o
jame
at

’ k j namą įdėti pinigus yra gei esnis Jeigu turi kiur kitur padėjęs pi
ON. Perplaukia mares su 8 susitveria ore žaibai ir griaustiniai, nių veisles. Ji parodo visų vieipaty*
pelnas negu aukso mainos. 16% nigus, tai atimk iš jos ir padėk į ras, kada, iš kur, j kur ir koki lai
dienom, šifkortės prekė$37-8o nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios sčių, visų žemės kraštų ir net mailau- Pinigus prlsiųsklt per Money Orde-j
pamislyk sau. Dasižinokite ‘Lie šitą banką, nes bankas moka tokį vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių šių salelių žmonės ir jų paveikslus. ar registrą votoje g romątoje
damas:
štuoja.
kitų įvairiausių oro apsireiškimų. Pla Aprašo Jų kilmes, parvą. tikėjimą, pa
tuvos” redakcijoje.
WHITE STAR LINE.
pat nuošimtį ir gausi meilų patar
čiai ir labai suprantamai paaiškinta pročius, užsiėmimą ir abelnai viską22 Rugpiučio 4 30 vai po pietų iš kaip galima sužinoti oro permainas ir
;
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
Ant pardavimo ar išrandavoji- navimą.
šioms dienoms išplauks šitie
plauks iš lS'ew York o laivas daug kitų įdomių dalykų, Kiekvienas ją. tegul perskaito šią knygą. Chica 3202 S. Halsted SL, Chic^m,
Kitose vietoje, nors ir turi nau
mo didelis biznis. Grosernė ir
laivai:
• CELTIC. Perplaukia mares aprašymas, dėl aiškesnio supratimo go. Iii. 1903, pusi. 667 ..................12 00
bučernė. su namu ir tvartu. Biz dą iš lietuvio ir lenko, patarnauja
su 7 dienom. Šifkortės pre parodomas ant paveikslo, Norintiems Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi
jiems
tiktai,
kąd
gera
loska,
o
tan

nis apie 20 metų senas, gerai iš
susipažinti su oro ypatybėms, mo apdaruose.................................. 82.50
NORTH
GERMAN
LLOYD
kė .............................. $41.80 arčiau
verta perskaityti, Chicago, UI. 1907.
dirbtas.* Storas didelis, puikiai kiausiai iš jo arba jo pravardės pa
LINE.
įrengtas ant Halsted ulyčios, ne sityčioja. La&as jau mums pa 20 Rugpiučio 1 vai. po pietų iš *9 Rugpiučio U),vai ryto išplauks pusi. 238 ........ ........................... 75c 641 Geografija arba žemės aprašy
.....................51-00 mas. Pagal Geikie. Nalkovskį Ir ki
toli “Lietuvos” redakcijos, šis tiems stoti už save ir jeigu turime
iš New Y«ko laivas ARA- Apdaryta............
plauks
iš
New
Yorko
į
Bresutaisė šernas. Su paveikslais.
biznis yra airių savastis, o kada įsteigas savųjų, tai vertėtų mums
BIC. Perplaukia mares su 473 Apie žemą Ir kitus svietus, jų tus
mą
laivas
KRONPRINZESAiškiai
ir suprantamai aprašo musų
Halsted ulyčia didumoj lietuviai savo reikalus ipas juos ir atlikti.
7 dienom. Šifkortės prekė.. buv| ir pabaigą. Pagal Hežlperną, Fal- žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą;
SIN CECILIE. Mares per
i
------bą ir kitus, sutaisė Šernas. Apraio jos kalnus. Jų vardus, augštį, vulka
užgyvena tai airiai nori parduoti
plaukia su 7 dienom, šifkor
Lenkiškas
Bankas,
810-814
Milkas yra žemė, ii ko ji susideda, ant
metančius iš savęs ugnį; iš kokių
ir pasitraukti' iš tarpo lietuvių.
tės prekė................... $44-40 5 Rugsėjo 4 vai. po pietų išplauks ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra nus
waukee
avė.,
Chicago,
III.
Priima
sluogsnių
susideda žemė, kur Ir kiek
Parduoda viską už $8000.00. Treč
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko joje yra anglių, geležies, aukso, dru
iš
New
Yorko
laivas
BALT-*
depositus
nuoj$I.OO
ir
augščiau
ir
29
Rugpiučio
10
vai.
ryto
išplauks
dalį reikia iš viršaus užmokėti, o
IC. Perplaukia mares su 7 metos ir kitos retai matomos žvaigž skos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže
iš New Yorko į Breiną laivas
' reštą ant ilgų išmokesčių. Jei ne moka po 3 nuošimčius nuo šimto
dės. Su 30 astronoml&ky paveikslų.
upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie
dienom, šifkortės prekė $41.80 Yra tai vienatinė knyga ii kurios žmo rų,
FRIEDRICH DER. GROSnori pirkti gali randavoti; už na dolierių. Dedositus gali sudėti į
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
SE. Beplaukia mares su 10 28 Rugpiučjb 2 tbI. po pietų iš gus tikrai gali apsliviestl Chicago. tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tL
mą, tvartą, štorą su geriausiais Lenkišką Banfcą ne vien Chicago
III. 189C, pusi. 225............................ 75c
aprašyta dalimis: išskaitytos
je
gyvenanti,
pet
visose
Suvieny

dienų.
Šifkortės prekė $38.40
įtaisymais randa $55.00 ant mėne
plauks iš Bostono laivas RE- Ta pati apdaryta.............. ......11.00 Žemė
visos viešpatystės^ karalystės, kunl-.
tose
Valstijos^
arba
visoje
Ame

sio. Kas nori persitikrinti apie šio
PUBLIC. Perplaukia mares
22 Rugpiučio 10 vai. ryto išplauks
galkštystės. respublikos ir tt Kiek
biznio gerumą, storo savininkai rikoje. Depozitus gali prisiųsti
su 8 dienom, šifkortės pre 480 Biologija arba mokslas sple gy kurioje žemėje yra gyventojų; kokie
iš New Yorko į B rėmą laivas
vus daigtus. Pagal prof. Nusbautną, jų tikėjimai, kalbos, papročiai, utstėpriims jį ant nedėlios ar dviejų j pačtu arba ex|>resu arba banki
St 3reouKopas arba Teleskopas yra tai
kė................................. $37 80 sutaisė
GROSSER KURFUERST.
šernas. Mokslas kokiu budu mimai, pramonės, Išdarbiai ir tiesos; prietaisa arba žiūronas su padidinan
darbą į savo štorą, o ten padirbė niais čekiais. j Adresuoti reikia:
Perplaukia mares su 10 dienų,
nulosi gyvi sutvėrimai ant musų že kokie miestai, su kiek gyventojų, fa čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
AMERICAN LINE.
jęs kėlės dienas persitikrins, ką Lenkiškas Baškas, 810 - 814 Milmės, kaip jie* vystėsi pradėjus nuo ma brikų. pramonių; kur kokie orai: šal ant abrozėlio, abrozėlia pavirsta į našifkortės prekė....... $38.40
biznis vertas. Biznis yra tikrai waukee avė., (phieago, III.
3> Rugpiučio 9:30 vai. ryto Iš žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur turalikką paveikslą, kuriame matai čieplaukta ft Nevv Yorko laivai tvėrių ir paties žmogaus. Su paveik koks ilgis dienos ir nakties; kur visa las ąrupas žmonių, triobų. visą mie
• geras. Dasižinokite “Lietuvos” Atmink lenke ar lietuvi, kad į- 28 Rugpjūčio 2 vai. po pietų pa
plauks iš Baltimorės į Bee
steigimas Lepkiško Banko, tai
ST. PAUL. Perplaukia ma slėliais. Chicago, III. 1901, pusla da yra lygi diena ir naktis, kur saulė stą. _plačius
redakcijoje.
_________
laukus,___
miškus,
.
daržus ir
40c per keletą nedėlių nenusileidžia arba Į teip toliau, teip kaip kad pats toje vieiną laivas MAIN. Perplaukia
pirmas didelis] jūsų užinteresavires su 6 dienom. Šifkortės pių 147..................................
neužteka ir tt Knyga didelė 6x9 colių, 'toje būtumei ir viską savo akimi ma
mares su 13 dienų. Šifkortės
Parsiduoda už prieinamą prekę mas Amerikoj^?. Bankas vertas 1
prekė............................ $43.80
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, ant geros, standžios popieros spaudtn- tytumei. Teleskopas paverčia | natų
prekė ..........................$38.40
mūrinis namas ant vieno gyveni- ir bertainį mi$jono dolierių. Pa
; Rugpiučio 9:30 vai. ryto iš vertė Draa A. Bacevyčia. Knyga nu ta. Chicago. III. 1899. pual. 469. 52.00 rališką ėsybę, padidina j| atskirsto
. mo. Name randasi bučernė ir dėkite ir jus j|me savo pinigus.
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, (žmo
27 Rugpiučio 10 vai. ryto išplauks
plauks laivas PHILADEL- nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap tmogų nuo žmogaus Ir išrodo jau na
daruose, auksinėmis literomis atspau paveikslu, bet tikru atsitikimu.
grosernė. Norinti pirkti atsišau Tegul Lenkiškas Bankas išaugs
iš New York į Bremą laivas
PHIA. Perplaukia mares su trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški sti parašai ant nugaros ir šono.. 52.50 Męs turime dabar ant pardavimo grakite pas:
trumpame lai^e iki dešimtį milijo
KAISER VVILHELM DER
6 dienom. Šifkortės prekė.. na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus,
klausius stereoskopiškus paveiksite,
F. Palionis,
nų dolierių kapitalo. Tada sve
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai
655 letorljs sbelna.. Dalis pirma. kaip matote žemiau surašytus.
GROSSE. Perplaukia mares
..................................
>4380
70 W 251h st.,
Chicago, III. timtaučiai negalės mums primesti,
nesupranta. Chicago, III. 1903. pu Nuo seniausiųjų laikų Cbinijos —
su 7 dienom. Šifkortės pre
SERIJA I.
50c 2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
Virš parodytos prekės yra nuo slapių 238 ...................
kad lenkai ir ; lietuviai nemoka įkė ....................... $44 40
mui imperijos Aleksandro Makadonl- Susideda ii 12 Stereoskopiškų paveik
Pigiai ant pardavimo dviejų steigti savo finansiškų institucijų.
New Yorko iki Tilžės. Prekės
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už
508 Gamtos pajiegos Ir kaip ii jų škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
šeimynų po 6 ruimus medinis na Laikas atsikratyti nuo senų ir už 3 Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks iš į Eydkunus yra 5c. brangesnės naudotis.
pundelį.
Pagal Bitnerj sutaisė Šer Baceviče.
Su paveikslais, parodan
mas su lotu miestelyje Grant kastų idėjų; pakelkim galvas aug
New Yorko į Bremą laivas. kaip į Tilžę, o į Bajorus 55c. bran nas. Svarbios moksliškos vertės kny čiais tų laikų piramidus, sienas pylių,
VVorks, III. Parduos už pinigus štyn, dirbkime sau, tada apie mus
KAISER WILHELM .1.1. gesnės kaip j Tilžę. Tikietas iš ga. su daugybė paveikslų yvairių ms tvirtynių; t ypus kunigų ir kareivių. štai ką juose gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellow-Stone Par
arba išmainys ant kito loto. At- kitaip spręs ir kitaip mus guodos.
Perplaukia mares su 7 die Chicagos į New Y orką kaštuoja iinerijų ir kitokių prietaisų ant tinau Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chiko.
111. 1904, pusi. 498 ... 81-00
’ sišaukite pas:
nom. Šifkortės prekė $44.40 $16.00, į Bostoną $16.00, į Mont dojimo gajmloe pajiegy. Chicago. III. cago,
2I Kvletkinė paroda, mieste Sarato1904. pusi.
.. ................. 50c
Ole C. Jensen,
real $15.00, į Philadelphia $15 5°
Lenkiškas Bankas, 810-814 Milgoe. N. Y.
657 Istorija Suvienytų Valstijų Aisu14 ro—«49th a v, Grant \Vorks, III. waukee ave.r Chicago, III., visada
RED STAR LINE.
527 Kada Ir kokiu budu gali sviete* rinėa Amerlkos. Nuo atradimo ir dar 3I Bowery gatvė New Yorke.
VAIKAMS SIFKORTĖS.
Didysis vandens puolimas, YelkHF
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wllh. prieš atradimą Amerikos iki 1896 m.
turi sądėlį ir ant pardavimo pir 3t Rugpiučio 10:30 vaal. ryto iš
stone Parke.
Meyer.
Iš
vokiečių
kalbos
vertė
J.
IIUž
vaiką
nesenesnį
kaip
i
me

Aprašo
kaip
Kolumbas
atrado
AmeriParsiduoda labai pigiai krautu mas hipotekis (mortgages) nuo
plauks iš New Yorko laivas
gkudss.
Knygelėje aprašyta svieto ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko 5 Typlška tabako farma. Kuboje.
to
šifkortč
ant
laivo
$2.00.
Už
vė (štoras) ir visi įtaisymai prie >500.00 iki $5^xjo.oo auksu, kurios
VADERLAND. Perplaukia
pabaiga. Kaa nori daaižlnoti kada ir kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra 6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa
kriaučystos. Vieta gerai apgyven atneša 5 ir 6 nuošimtį. Norėda
mares su 8 dienom, šifkor vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor- kokiu budu gal svietas pasibaigti, te dėjo plaukti J Ameriką, kokios karės
los Hawali.
ta lietuvių ir lenkų. Parsiduoda mi gauti artyjnesnes žinias atsi
tės prekė................... $39-80 tė ant laivo kaštuoja pusę to ką gul perskaito šitą knygelę. Chicago, buvo, už ką kariavo ir kokiuose me 7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi
lipinų salų.
dideliam, o virš 12 metų pilna šif III. 1906, pual. 135 ........................... 35c tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir
iš priežasties ligos. Atsišaukite šaukite ypatiškai ar laišku j Len
Rugpiučio 6:30 vai. ryto iš kortč.
24
klek kuris gero dėl šios šalies padarė. 8 San Jose gatvė, mieste San Juan,
atfresu: ».
kišką Banką. į
Porto Rico.
516 Ii kur atalrado musų naminiai Prie galo knygos telpa Suvienytų
plauks iš New Yorko laivas
S. Geležinis,
Užkavojimais pinigų Lenkiška
Puikiausia
pilis mieste RheiDstels.
gyvuliai
Ir
auginami
augmenys!
Pagal
Valstijų
Konstitucija,
kuri
yra
reika

9
FINLAND. Perplaukia ma GELEŽINKELIO T1KIETAI
45°3 S. Wood št., Chicago, III. me Banke yr^ vienas iš geriausių
Prusnose.
Lunkevyčly sutaisė Šernas. Su pa lingiausia žinoti kiekvienam žmogui
res su 8 dienom, šifkortės
VAfKAMS.
veikslėliais. Cbicago, III. 1901, pusla gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, III. 10 Puikiausias Žurandelis Saloną š*
ir saugiausių visoje Chicagoje.
prekė
..........................
$39.80
Amerikos
geležinkeliai vaikus pių 73 ...................................................20c 1896, pusi. 364 i............................... >1.00
Jenets, mieste Vienoje.
Parsiduoda pigiai arba išranda- Skrynelės parsamdomos žmonėms
Švento Mykolo palocius, Peterbur
11
Ta
pati
apdaryta
audimu,
kietuose
ap

iki
5
metų
veža
dykai
;
nuo
5
iki
voja medinis namas ant dviejų po $3.00 metams.
ge, Rosijoje.
HAMBURG AMERICAN
12 metų, ima pusę tikiėto, o nuo 525 Kaip gyvena augmenyaf Pagal daruose, aukso litaros ant nugaros ir
augštų su lotu po nr. 4931 W.
Švento Petro bažnyčia ir pilsčius
13
šono
...................................................
>1.25
Lunkevyčly ir kitus sutaisė Šernas.
LINE.
12 metų pilną tikietą.
>4th st., Grant Works, III. Ap
Ryme.
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas
31
Rugpiučio
n
vai.
ryto
išplauks
Prūsų
geležinkeliai
veža
vaikus
linkui yra daugybė fabrikų; na
658
Istorija
Chicagos
Lietuvių,
Jų
pa

apie yvairius musy žemės augalus, jų
PRANEŠIMAS.
iš New Yorko laivas PRE- už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki sudėjimą ir atmainas, gyvį Ir plėtoji rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su
SERIJA II.
mas vertas $6000.00, bet atiduo
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik
laikraščiu
"Lietuva
”
,
buvusi
balan

Pranešame
visiems,
lietuviams,
TORIA.
Perplaukia
mares
10
metų
ima
pusę
tikieto,
o
nuo
mąsi nuo pat menkiausiy pavidaly iki
siu už $5500.00. Randos atneša
slėlių bakselyje. Preki 75c. *3
dldžiausly ir tobuliausių. Chicago, III. džio mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap
su 12 dienu. Šifkortės pre 10 metų pilną tikietą.
ant mėnesio $65.00. Dabar name kad pirma paskolos ir budavojimo
bakselį.
rašymas:
kiek
yra
lietuvių
Chicagoje,
1901, pusi. 129 .................................... 35c
kė .......................... $37-8°
yra saliunas, bet namas tinka vi dr-stė vardu “keistutis” pradės
Štai ką juose gali pamatyti:
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais
Laivai
Linijų
NORTH
GER526
Kada
Ir
kokiu
būdu
avietss
susokiam bizniui. Pamatas namo pardavinėti akcijas 25 serijos 15 22 Rugpiučio 4 vai. ryto išplauks MAN LLQX*>»bRED STAR ir ■Itvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. vardais ir siekiais; chronologiška per 1 Gražiausias vandens puollmžs, H*
vana Glen, N. Y.
Chicagos lietuvių darbų nuo
mūrinis, skiepas išcementuotas. rugpiučio, 1997 m. Sąnariu viršiš New Yorko laivas AME HAMBUR(įt,AMERICAN plau Ii vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. žvalga
Grandžių sodas, Floridoje.
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900
Norinti pirkti arba randavoti te minėtos dr-tės gali būti kiekvie
RIKA. Perplaukia mares su kia stačiai į kontinentą, o laivai
Didžiausias pačto budlnkas,
ški kūnai ir kaip musy žemė susitvė metų; Utorija jų parapijų ir prova ku 3
nas, neskiriant tautos, lyties ir
gul atsišaukia adresu:
12 dienų. Šifkortės prekė. visų kitų linijų plaukia į Angliją, rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos nigo Kraučuno su "Lietuva". Chicago,
Yorke.
Stebėtinas vandens c puolimas, N**
4931 W. T4th st. Grant Works,Ill. amžiaus. Norinti prisirašyti gali
................................. $37-8o o iš Anglijos* kitj laivai perveža į gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III. III. 1901, pusi. 580 .......................... >1.00
tą padaryti kas ketvergo vakarą
gara Falls, New York,
1906, pusi. 140 ............................... 36c Apdaryta........................................... >1.50
kontinentą. «*• >
nuo 8 vai. vakare L. Ažuko salėje. 29 Rugpiučio 9 vai. ryto išplauks
6 Puikiausia svetąinė Vnited Stat«
•oi- A
Motelyje, mieste Saratogo*. N- •
678 Lietuvių Prativlal Mažoje Azi
iš New - Yorko
laivas
3301 Auburn avė., Chicago, III.
563 Paėjimas organliko svieto. Pa
Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha
joje.
Nuo
senovės
iki
jie
pateko
po
6
DEUTSCHLAND. Perplau
gal Bitnerj sutaisė Šernas. Knyga di
vanos, Kuboje.
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
delės moksliškos vertės. JI aprašo
kia mares su 10 dienų. Siftojas (D-ras J. Šliupas). Knyga turi 7 Ūkininko namai, Kuboje.
kortės prekė ........ $43.80 3252 S*. Hdrtei SL, CMctfo.Ill. tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam 283 puslapius ir 4 dldelias mapas, pa 8 {plukdymas galvijų mieste
Reikalaujame visokių darbinin VYRAI, PAŽIŪRĖKITE KAS
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
ant Filipinų salų.
rodančias vietas kur senovėje gyveno
kų ir mechanikų arba suprantan
niausius ir giliausius žemės sluogsnius,
fmJ. av
ČIA?
5 Rugsėjo 3:30 vai. po pietų iš
lietuvių pratėvial. Aprašo lietuvių pa 9 Geležinkelis ant salos
daug milijovą metų atgal gyvenusius
čių staliorišką darbą. Mokestis Tai gražus batai (čebatai),'. Pas
plauks iš New Yorko laivas
dėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 10 Gatvė miesto Manilės, ant s»M*
ii kJ
««o
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris,
nuo $15 ir augščiau ant sanvaitės. mane gausite gražiausių ir sti
gimimą. Chicago, III. 1899...............50c
lipinu.
KAISERIN AUG. VICTORpaukščius ir tt Su paveikslais. Chi
11 KapeliJa "Sousa" ant ParyžiMa^l
'Atsišaukite nedėliomis nuo 10 iki priausių batų tiesiai iš dirbtuvės.
IA. Perplaukia mares su 12
cago, III. 1905, pusi. 137 ............. ..35c
rodos, Francuzijoje.
j
708 Raito Istorija.
Pacai A. B.
11:30 vai. iš ryto ir vakarais nuo Kožnas krautuvninkas ir šeip
dienų. Šifkortės prekė. $37.80
Schnitžerį sutaisė šernas. Aprašo ko 12 Paimu daržas mieste Franka*
6 iki 8 vai. (Ne agentas).
186 Žmogus neplluškis. Vertė 16
566 8enų gadynių išnykę gyvi sutvė kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip
žmogus, norįs parsitraukti gerus
Prūsuose.
i.i^vas
švediško Nėris. Labai graži apysakė rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė Šer
45 La Šalie st., (Room 8)
Išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 13 Merginos parduoda MiewCUNARD LINE.
batus, tegul rašo pas mane. Ne
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi nas. Su paveikslėliais.
Aprašo se
ste Kopenbagen, Danijoj...
Chicago, III. pirk tamista menkus batus su po
Rugpiučio 6:30 vai. ryto iš vedė su varginga mergina ir laimin niausių gadynių yrairius sutvėrimus tauta, kokie buvo raštai senovėje daug
metų prieš Kristų, kada žmonės vie 14 Puikiausias kvletkų daržeOA «
plauks iš New Yorko laivas giau gyveno ui kitus, apsivedusius su gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
Reikalaujame vyrų pardavinėti pieriniais padais, kurie vandenį
ste Monte Carlo.
toje rašto vartojo mazgelius ant šniū
LUCANIA. Perplaukia ma turtingoms. šita apysakėlė užima radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri rų. išpiaustymus ant medžio, iškapojl- 15 Rustoenval vandens puoli®*8’
bižuterijas (graznas), gera reko leidžia, bet pirk nuo manęs gerus,
res su 7 dienom, šifkortės kiekvieną jauna vaikiną ar merginą ir mų kunus žmonės kasdami gilius šuli mus ant akmens, piešė paveikslus, ir
mendacija ir kaucija reikalinga. tvirtus. . Norėdamas daugiau dasiv<*JoJ*
Mtvė Paryžių
mokina žmogiško* doros. Cbicago, III.
prekė............................$41.80 1889, pusi. 23 .................................... 10c nius, kanalus, arba Imdami iš žemės tik neseniai daėjo iki šiandieninio al 16 Opera avenue g*tv«.
žinoti rašyk )as mane įdėdamas
Atsišaukite:
anglis, randa glitai palaidotus žemėje. fabeto (11 tarų), su kuriuom dabar ga
Francuzljoj.
#
<
už 2 c. markę atsakymui.
S. J. Seiniger & Co.
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga li parašyti kiekvieną žodį Ir viską ap-|17 Moterų duelės su kardais27 Rugpiučio 8:30 vai. ryto iš
200 Akla ui ak|, dantis ui dantį. dintus kunus, užklotus keliolikos siek kalbėti trtp gerai, kaip ir gyvu žodžiu. 118 Moterys prie arbatos.
5 Bloomfield st., (Room 53)
R. J. Undžis,
plauks iš New Yorko laivas Juokai
viename akte. Perdirbta iš vo inių storio žemės eile. Jie yra šian
Motina kūdikį prausis.
.
1
tai knyga, kuri ištikro žmogų in 119______
Boston, Mass. Bos 25, Afion Montello, Mass.
CORONIA. Perplaukia ma- kiško. Chicago, 111. 1907, pual 29.. 10c dien išstatyti įvairiuose mušėjuose, iš Yra
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi 120 Kaip labai dideli ti«
Pajieškau savo brolio Kasparo
Masok'o, Kauno gub., Panevėžio
pavieto, Remigalos parapijos, Gu
delių sodžiaus. 5 metai kaip Amerikoje. Paskutinę gromatą ra
šė iš Forest City, Pa. Jis pats ar
kas kitas teiksis duoti žinią ant
adreso:
Baltr. Masokas,
1130 Pearl st.» Philadelphia, Pa.

m

J1 00
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Ant Pardavimo.

Laivu Kalendorius

A. Olszewski

Stureoskopal arba Ti

i •

-

--------

; Reikalavimai

Didžiausias SzUkorily Ofisas
A. OLSZEWSKIO

KnygųKėtaliogas

SI Vakaro dlakudjo*____
Ir keturi kitokį parelkriMtoš.

■n----- ------ SFBUA IIUJ^
|| 25 ttereoskoplikų paveikii Kristaus flyvenlmo. Pre>1.00 už bakseH su 22 pavtlk*
*° ,storv

•Kliu.

’uPw>Umo
1 D1- l»04,

etai k« juose gali pamatyti: *■
Kristaus užgimimas Betlejaus Stal-

•• 11.00
*••• H45

M.

3202 So, Halsted St., Chicago, III.

ašMje.
Tryg Karaliai atlanko gimusi KrlIr dovanas jam kloja.
Nuo vai. 8 ryto iki 9 vai. vakaro.
grįstus, dar kūdikiu bodamas, mo
* kiM daktarus Jdruioiiaus bažny 164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės — -TELBFONAS VAROS 73SS___
laukai
čiai®. .... 165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglpįgristus ant svodbos. Kainoj Gali
tlškų lotus kvietkų pilname žy
lėjaus. Permaino vandeni j vynų.
lejaus.
Mt. Carmei, Pa.
dėjime.
5 Kristus ant kalno kalba priešais
Jonas Banls,
Box 541.
165 J u nitų žinyčia Honmėku. Yokoha
PADĖKAVONft.
Juoniu minių.
ma, Japonijoj.
išduoda
Siuomi tatiu širdingą ačiū
jjud^ns savo pabučiavimu
E. Bt Louls, III.
167 Yokohama, Japonijoj. įSiaučius dir
Kristą žydams.
Bankiniui namui A. Grachowski Fellx J. Galminas, 537 Colllasville Av.
bantis
lytines
kurpes.
fSisoa*3 pagelbsti Kristui kryžių
168 Yokohama, Japonijoj. Krlauklinlų & Co., 298 Bedford avė., Brook*
Brockton, M ag*.
žuvlų pardavinėtojuos stotis.
lyn, New York, už teip gerą, grei
5
Veronika ’ apšluostė veidų
571 N. Main 8t.
169 Paroda ugnageslnių atletų, Yoko- tą ir tikrą patarnavimą kaslink iš K. Balčiūnas,
•yistui,
hama,
Japonijoj.
j >t<Bc ramina moteris, kad Jo neleidimo manęs j k ra jų ir išsiunti
Kenoaha, Wis.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

• kokiai,
3 jie »u,į_
' ^nirno
Pusią.

paraiė Jo.
•f® kokio,
JU prieža«aro iūto.
Neago. nL
........... .10c

4 Lenkai
™ V. Gla.
kišk* ^al•vo Liet,,
ktei Suiyt
903, pusiąi.........15c

jį Jėzus prie lęalno Golgotos, nukry^
iiavojimo vietos. .
n Ulnierisi ir Šv. Petras prie kalno
Golgotos.
U Kristus paveda savo motinų Jonui.
Skaito Kristui myrio dekretų ant
kalno Golgotos.
H lyd*3 ruošiasi kalti Kristų prie kryitxua
$ Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
17 Kristus keliasi iš grabo.
y Kristus žengia | dangų.
iJlsgykla šlųdieninio. Betlejaus.
6 Kaip aiųdien išrodo Stainelė, ku
kartoje Kristus gimė.
H Bainvč.a apreiškimo Šv. P. Marijos.
«j Bažnyčia budavuta ant grabo šv.
P. Marijos.
S Kaip šiądien išrodo Kristaus gra-

ko kiaušy.
Iletuvyttg,
Ir Po įtek*
Ii- PU31>-

••■•15c
«y Ordw|
Adresuoti*.

ski

71 Yokohama. Japonijoj. Altorius, nešamas Jaunų gerbėjų Matsun
proceaijoj.
172 Japoniški vaikai, nešanti pokyllnj
M a tauri altorių, Yokohamoj.
173 Matsuri pokylis, muzikos pastotas
ir šokėjai, Yokohanka, Japonijoj,
joj174 Yokohama, Japonijoj.
Daržovių
pardavinėtojas, rodantis savo
turtų.
175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohajna.
176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kuhama.
177 Japoniečių būdas eiti pailsiu.
178 Trepsi į Kigomizų žinyčių, Kyoto, Japonijoj.
179 Kyoto. Japonijoj. Kigomizų žiny-

ji g>ip iiąden išrodo Kalvarija, kur
Kristus mirė.
5 Vtytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo
gus-.
SERIJA IV.
Smideda ii 100 .Stereoskopiškų paveik
si iii ų bakselyje. Prekė S2.00 už
baksėti.
Šitoje serijoje yra 4 sykius ^ek pa
TSŪdėlių kg pirmutinėse serijose, le
jiti kg juose galite pamatyti:
'
Besiartinanti audra ant ežero Erie.
IKNeir York. Tavorų krovimas | di
deli oceaninį laivų.
IK Xew York. Pilies daržas (Casttlo
Garden).
1M Boston Ežeras viešame darže.
185 Atlantic City. New Jersey. Pama-

3pas yra tai
padidinau*
kad žiūra!
virsta į na9 matai čia*
j, daržus Ir
žta toje viei| akimi ma
rčia į natų
JĮ nekirsto
■odo jau na
Imu.
•flavimo grapaveiksluž.
ytus.

Iškų paveik*
8kė 59c. už

yti:
y-Stone ParSste Sarato

ve*

3as, Yellow-

K ūboje.
4ulu, ant sa*

lĮlės, ant Fl•j San Juan,

Rheinsteiu,

Salone

dė

i
9, Peterbur-

ir pliaclus

iikų paveikcė 75c. ui

irti:
tolimas, H*
New

•limasj >'iar
tllted States
togos, N. *•
1 mieste

ManilėS.
#awailant salos

-

l'raii^fort,

rletkas
lūi^

tolimas,
j’ar :•

l'-*’

D-ras A. L. Graiczunas

156 Tuiigaua diena s Inga pone, Indijoj.
167 Tautiškasis greitasis trukia, Singapore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chl(Kampas 32-103 gatvčs)
hijoj.
159 Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
160 Chlniečlų vienbuortulal laivai | Gydo visokias ligas be skirtumo
. plauko] Hong Konge^ Chlnljoj.
VYRIŠKAS, MOTERIŠKAS
161 Gražusis kelias Shanghad. ChlnijoJ.
162I Žvilgis ant vielos turgavietės,
IR VAIKU LIGAS
Shanghai, Chlnljoj.
163> Tautiškas priešpiečių namas ant Valandos priėmimo ligonių haodlsn taipgi Ir nodeilomis:

180 Auksinis pavilionas ant ežero Kinkakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
181 Senoviška žinyčia Fįijlyama, Mt
Fuji. Japonijoj.
;
182 Teatro gatvė, ilgio vienų milių,
Oeaka, Japonijoj. ;
183 Nar*. Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myla tinyčios.
84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo. sergiantis Nikko žinyčių
nuo Piktojo.
185 HawMlški mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
upės, Honolulu, Hagval.
187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
Havral.
188 Hawaiiška moteris, gaudanti Peeheai, mažiukę kriaųkHnę žluvai-*
IK Niagara. Patkavinis vandenskrttej ,
tys nuo ožiu ės salos.
(Horse 189 Chiniečial renkanti ryžius. Havral.
Shoe Falls from Goat Island).
190 Gyvenimas Pretorijoj| Pietinėj Af
197 Chicago. Auditorium viešbutis ir
rikoj.
Michigan Aveniie.
191 įplauk* ir plaukimu laivų taisymo
188 Kaskados ir pokyiinė svetainė. L.
dirbuvė Valparaisoį Chlle.
P. Parodos 1904m.
192 Jamaicos Brookllna] gatfę. Port
i« Moki indljonas namieje.
1W Moki indijonų gyvenimas.
193 San Franclsco gatvė,: Mexico City.
111 Sioux indijonų vadas. He-No-Fraid. 194 Didysis pliaclus. Mex|co City.
Už Ikrtlnlnkai (The Sentinels) 3.043
195 “Jojimas šėnlmis'*. ’
pėdu augščio. Yosemlte, Cal.
196 Mano apginėjas.
DJ Motina girių. 63 pėdas apėmio. Yt>
197 Kalėdų rytas.
• semite Klonyj, Cal.
198 "Tėve musų, kuris esi danguose“.
n< Magdelenos Kolegija, Oxford, Ang199 Pagalvėlių karė.
• Hjoj. * 1
i200 šėrimas kačiukų,
115 Jkirija. Klllarney. pilis Ross.
Teleskopas ir 100 virš i paminėtų pa
116 {ėjimas į Muckross Klioštorlų, a!veikslėlių kaštuoja .... j... J. ..>3 00
L; E
100 tų pačių paveikslų jbakselyje
117 {Šiaurinis miestas, Gibraltar.
be teleskopo ........... J.................. >2.00
118 Bt :yuas. Bondier lovis ir Kate
25 paveikslai Iš Jezauis gyveni
dra.
mo .............................. |................ >1.00
M Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės.
?Ets vienas teleskopas be paveikslų
K
pilies.
kaštuoja >1.00.
1
10 Vokietija. Laivas aple.'džlantls Koblenc'ų, ant Rhelno upės.
SERIJA VJ
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa
V
pusės.
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
n? Stockholmas. Karališkas palocius.
už pundelj.
123 Švedija. Ant kelio į Odde.
114 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
šitoje serijoje, kiekviename punde
125 Šveicarija. Mount? Blanc žiūrint
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
nuo Chamonix.
yra maišyti Iš visokių gaiunkų. Juose
126 Thun, Šveicarijoj,
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
.127 Žluvinis kiemas, -Alhambra, Granakitų bagetų triobesių paveikslai, teipį
da, Išpanijoj.
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija
128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
yra gera tiems, kurie nori pinigus užryžiuj, Francu^jjoj.
čėdyti,
nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o
® Tullerinv daržas. Paryžiuje, Franjoje galima tiek daug ųamatytl kaip
_
rijoj.
Palociai tautų ant upės Selna’o*. ir serijoje, I.

mo mano pinigų. Teiposgi išva M. Petrauskas, 322 Caledonia st.
žiuodamas palikau pinigus ant pa
laikymo, kuriuos sugrįžęs iš Lie
Seno Krajaue Gydytojas
tuvos po atsišaukimui pilnai ga
vau ir biznį visiems tautiečiams
(Ii Rygo«)
kaipo tikrą perstatau.
Atidarė ofisą ant aptiekoa J. Lessczynsko
Jonas Rimidis,
Mortai St, Chicato, 111.
339 Kingsland av., Brooklyn, N.Y. 3315 So.Gydo
visokia* liga*.

Dr. P. G. Wiegner

F

Ir Didžiausias Ofisas

F, P, Bradchulis

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

ATTORNEY k COONSELOB »t UW

GERA PROGA.

j

Ingyti lengvesnį gyvenimą.

Chamžer et Commerc* Bldg., Room 709
t. L Csrasr L* Kalis sM MasAiagtoa ttreet*

CHICAGO, ILL.
Dirbdamas dirbtuvėje niekada
TILEPNONK MAIN M42
nepalengvįsi savo būvio, o pinigai
Lietuvy* advokato*, boigj* mok*l|
sudėti bankoje teipgi neatneš di jurisprudencijų*
čia Amerikoj. Ved*
delės naudos. Bet pinigai įdėti į visokias pro va*, civiliška* ir krimina*
gerą biznį atneša žmogui dešim lišk**. visuos* teismuos* (suduos*).
H*)»l*d 81., arti 3lm*« gatve*
teriopą naudą ir suteikia lengvą Gy*. 3112 8-Teisekus
TarSs *O4t
pragyvenimą. Aš parduodu savoj
grosemės ir bučernės biznį. Vie-1
■.
.
ta apgyventa dauginusiai lietuvių,
Hetovlikas dantų daktaras
lenkų, slovakų ; ant sąvaitės darau * A. J. Zimontas (lietu vys)
biznio nuo 600 iki 700 dolierių. 32S2 So. Halsted sL, Olsžewskio name
Jeigu geras Hctuvys stos į tą biz>nį, tai iš karto gali turėti lengvą
pragyvenimą, bet ne girtuokliai
ar kazyrnykai. Tegul atsišaukia
geri lietuviai blaivus ir tegul pa
rašo su kokiu kapitalu, o aš malo Ar kalbi Ta mis t a Angliškai?
niai duosiu rodą kiekvienam. (- Jeigu ne. tai rašyk mums, o męs pa
rodysim t a m i* ta i kaip tamiata gali iš
dėkite markę už 2 c. atsakymui.
mokti angliškai trumpame laike atei
dama* mokykit*, be lokių kjtyųų Ir tiekyAlex. A. Joeis,
to|au>- Tamiata išmoksi gerai anglį-.
1421 S. 2nd st., Philadelphia, Pa. Mkai
trumpame laike, kad nuarte-

3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III.

A. OLSZEWSKIS. Savininkas.

LIETUVOS” AGENTAI.

Juozas šilkas,
Vietinis agentas, Chicagoje.

Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello St.

72 Grand

9L

Shenandoah, Pa.

Andrius Mačis,

131 S. Main St

Scranton, Pa.
Joe. Petrikis,

1514 Ross Avė.

Watsrbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Port e r SL

Šifkortės.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti šifkortės ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti šifkorčių 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.

Real Estate.
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.

Shiller Bldg., 109 Randolph Street,
CHICAGO, ILL.
I

Mažas Įdėjimas pinigų

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 apsaugoti —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 į
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.
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
šifkortės, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), prisiųsk šiton bankon* pačto money ordėriu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip: j,

, A. 0LSZEW5KI

PRISIUNČIAMAS DYKAI

Westvllle, IIL
Kreivėnas. - . .
Mlnersville, Pa.

Sprlngfleld, IH.
J. Klembauska^
T Mlllrow

sunykimo vyrybSs, blogos atminties, sunaikinto
guvumo, stokos ambicijoj, MMVknyHs, nedrąsu*
mo. skaudžjlmo strėnose, abelno* nesveikumo ir
tt., kurie raH man, talpai M*įgy<M, kaip Ir ai pats.
’ ’ Žinodamas,, kaip lut^ i*ig|diti žiloje žalyje,
*1 užsimaniau pagelbsti kitiems ir koinam reik**
lauJanCiam tokio vaisto paraiusiam pas m*ne. a*
pasiųsiu nuorašų lito recepto ir reikalingus pata
rimus ušpeMtytame laifte dykai. Receptų gali
sutaisyti geroje aptiekojenž mažus pinigus. Klau-

3252 So. Halsted St.,

Lietuvių Daktaru*

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

CHICAGO, ILL

patarimus dykai ir tu narelkalauji man aiųati Mo
B* pasveikai.

Adraaaai

Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiszkom* ir baž
nytinėm* Draugystėms isrdirbas-

K aru a a s, AssarikotdMka*,
Telefonnoti galim* ii kiekvienos antiško*
Gydo passkmlngai visokias ligas be skirtumo.

Kepure* ir dėl Marezalku
parėdus.

1

Guodotiniems Kunigams iszdir*

ba:-K*pa», Arnotą*. Raliuoti'kas. Alkas. Stulas ir wi*u* baž
nytiniu parodu. Visoki darbj at
lieka artistisikol in laiką.
Norėdamos guodotinos Dr-tea,
arba guodoūm Kunigai, kad
„ Jusu

darbas butu prideranciiai atlikto* ir tuom suazelpti »wo toutetę, p*we»kite ji tikrai

PINIGŲ PREKt.

T. ANDRUSZEWICZ flt CO.

Iki 500 rublių, rublis po................... 53
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .58
laltaln^M. Al u* **ro
reikalauju
Worcaster, Mana.
tOo tau p**veUras. Mlabubiaet U Mietkalauju Virš 1000 rublių, rublis po ......... 51U
Antanas Bernotai
U Harlem St
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
tu TUUkal MpMttaUjrtt. Maut puakul geriau g»- dėti 25c. ant pačto kaštų.
•
-s? n
Gllbarton, Pfc u
siunčiu Disko apmokestin Ir naturla jokio sumislo • Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
B0X 4. ISgautl pinigus ar parduoti vaistų kurto tu nerei- gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
J. Ambrazevičius,
tai siųskite per “Lietuvos“ redakciją
gali mane apskelbti par irių laikraštį.
Pittsburg, P«adresuodami teip:
F. J. Bagocius,
aai6( Tustin st toadaugtau. Atmink, kad gausi raetptų ir viaua
A. OLSZEW8KI
kol
New Haveni Cųnn.
........
BK Ferry St
K- Llažaitis,

.

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.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

$1 AKCIJA

Banka. 1

Pinigų Siuntimas.

Prtnei palai

Stan. Rinkevičius,

1

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 meti}.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdjomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Nokina: UenoerUijn*. tpaudinatnos mašinėiėa spaudiuimo, knygų vedimo, aritmetiko*, akaitymo, rali m d, apclinimo,
New York, N. Y.
istorijos, geografijos ir U.
A. Lesnievrskis.
144 E. Houston 3L
Spsciįahškes matrakcilea angliškos kalbėt
liema, kurie pradeda mokytia t} kalbų
ir kurie nei i joje išai lavinti.'
8o. Boston, Mase.
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
Nik. Gendrolius,
224 Attens st. gera* vietas. Kliasos atdaros dienomis
ir vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
Newark, N. X
snių informacijų. K a! ai togas dykai. ■
V. Ambrazevtčia,
171
St
W. H. Marmon Ir W. I. Tinus,

Brooklyn, N. Y.

L- .

-

bitui savo draugu*. — Tsmiaia gali
gauti geresnį darU|. Jbigu kalbi šio
krašto kalbų; mes pagvlbėaime tamittai įgyti gereanį darbe Atsiųsk Ic
markę infurmacijai,
L. J. SANKAR*
388 W. 1 Bth ttreet
CHICAGO. ILL.

Prog* mitam įdėjimui pinigų pasi
džiaugti pelnu didelių korporacijų.
Męs perduodame akcijna Canadien
New Britaln, Conn.
Smelting ir Refolnlng Co., Ltd., Ka
M. J. Cheponis,
21 Pleasant St pitalas vlenee milijonas dolerių.
SERIJA VI.
Vieta yra Snult Bte Marle, Ont, viduryj
12 teio oat maišyto gatutko paveikslė
sidabrinių rudžų icmft.
lių pundelyje. Prekė 75c. už punBrooklyn, N. Y.
Šita vieta permala, kad aptašyti gerai
delj.
73 Grand St ta žemę, užtai aUišauk arba rašyk, o gauti
E. Froomes,
Šitoje serijoje gražiau*! paveikslė A. Diržulaitls,
155 Metropolitan Av. pilna aprašymu.
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
Anderson Bros & Co.,
sių artistų, brangaus darbo. Į juos
Battlmore, Md.
Department I)
žiūrint matai viekų teip aiškiai kaip
2018 N. vrasblngton, St. 702-4- New York LNo Btyg. Chicago. Illinois
L. Gavelis.
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
TeiefMMs, SanSelph 703
711 W. Lombard St.
Jonas Želvis,
lio, bet tikrai gyva regykla
26
So.
Green
St.
J. Luls,
Brangintinas Racaptaa
Atminkite, kad virš parodytos pre521 Columbla A v.
J. Diemedis,
kės yra tik ui paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja >1. Wm. J. Moran,
S. E. cor. Sharp and Camden Str.
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir
•lipniam* Ir Ro^llklbms Vyram*
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
Al turiu MvonuoSavybf Jr tvceptų brangintinam
Phllsdelphia, Pa.
Teleskopas užtenka Jiems visiems.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
Ignotas,
1028 So. 2-nd St ravausi atlankydamas sp*|J| 1*4- Al žinau 11
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai
patyrimo,kad vaistas padirbtas pagal žitf reoeptf
yra Mfdten geriausiu silpniems, nerviiktems ir
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
Plttaburg, Pa.
besveikačiams vyrama. Al žinau (Mito, kad ji*
visi tikt į U P*tį teleskopų
įlgo^lnrlr
Imo nnallpnK
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.8. man iugr0ln«
jtma. nervitkaaiu ir alUta*
nAveikitatai* tt. Ai
_________
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
St
L M. Maskeliūnas,
2134 Forbes
pirma to HmėglDau a pa* aUaUisJr įvairius vaistus
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
bei gydymus be matoin įmūrijimo. Taipgi žiA. OL8ZEVV8KI,
nau, kad daugelis kitų. irgusitj t* arba kita liga
ElizatMth, N. J.
11* y^lydlmų, prasižen.
3252 So. Halsted 8t,
Chicago, III.
211 First St
Wm. Bočkus,
ip nervitkumo, nuobėgį,

Paryžiaus Paroda, 1900m.
Ui Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
Francijoj.
® d«s Champs Elyseea, Paryžiuje,
Francijoj.
122 Didžiosios operos palocius, Pa
ryžiuje, Francijoj.
Trlrtynė Šv. Jono ir Katedra,Maraellles, Francijoj.
135 Laivų užplauka ir ežeras, Vlllefranche, Francijoj.
*36 Caralche kelias ir ežerėlis Vili*'
franche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas C*si no, Monte
Carlo.
Vatikano daržas ir Šv. Petro katsdra. Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe
tro katedros.
RO Didžioji galerija Colona palocluje,
Ryme, Italijoj. '
tol Skliautas Settlnio Severo, Ryme,
Italijoj.
Koloeeumae, Ryme, Italijoj.
3 Neseniai atkastas palocius, PomPejo, Italijoj.
M4 Senatas ir Kanalas, Milane, ItallM
Ržilas Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
lijoj.
Dabar
tik iėėjo iš po spaudos labai
* žėrimas karvelių ant pleelaus San
gražus tautiški paveikslai (abrozdai>.
ir „Mvco> Venecijoj.
L Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy
asilas šv. Andriejaus, Venecijoj,
tautas.
.
!tal’Joj.
Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
Itf
bažnyčia Omare.
tutis;
u?1^0*8 pakraštį?, parodantis ke3. Didis Lietuvos Kunigaikštis
ijg IiQ Nuolanką, Algiere.
girdas.
-. į
fontanas ir gatvė Sename
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Ge
L 1|į
EtfPt®■ Į
Įf^ĮĮ^^ddiantl dervišai kieme ma dominas.
Paveikslų miera 22X28 colių.
h' "^tonų bažnyčios Gamoa EI
A in.
Kkkometonų bažnyčia Sultano Ha
šių paveikslų, o
Nusipirk po vienų ėių,
žiūrint, nuo Ciadeiio sienų
galėsi
gražiai
papuošti
savo ruimų.
Egipte.
' ' ‘baidos ir Arabų vilija, žiūrint
Eli A
Ghizeh kelio, Kaire, Egipte.
A. OL8ZEW8KI,
Daržas Išdžiūvusiame
Chicago, Iii.
B
nP4s take.
$252 So. Halsted St-

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

8252 •*. Halsted 8U

Chlpego,

115 W. Dirfsion St,

Mačuli kur bėgi?

Chicago, III.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearbom Street.

Blgu į valstija Washlngton, nes ten yra daug
BankieriuL
darbo ir uždarbiai geri, o pas Dom. Milių galim*
Mes skolijome Pinigu* **» turtenyblų ir jei
užeiti ir gauti visokias geras rodos; be to gali rautt
laito alų ir kitokių geriausių tarimų ir rusklni*. tu rengiesi turtenybf pirkti, mf» su džiaugsiu*
Jo karčiau:* yra vos du bloku nuo Union stotie*
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pf
eigų. Greitos veikimo* Lengvos išlygos. Agov
III.
tai apmokomi dosniai.

“Standard Saloon”

' į ____________ _ r-, _ __
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Sveikatą ir laime atranda.
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Męs Tave išgydyslme.
Męa

padarėme s pečiai iškurną begydydami ypat|-
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ŠUms, nerviška* ir chroniškas vyrų ligas per 20 metų,

Parmos!

Parmos!
-Ji

»

*

Nėra geresnio daikto užI Farmą.
‘
. -

• r

■ ’

Ta šaka medicinos tapo musų gyvenimo studija.
. Hvrgani tems neduodame suvillujantį nusprendi
mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame
pilną ir pasiliekantį išgydymą: musų prekės žemos.
iiIIMIIC UVDIIC kenčiančius nuo jaunystoeišdyJAUnUO v T nUu kūmų, pilnai išgydome.
VYRAMA vifŽ 40 m., kurie jaučia, kad jų pajiega
V T H AMO nyksta, suteikiame galutiną išgydymą
ligydome greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varieocelę, inkstų ir putslės ligas, reumatizmą, neuralgija skilvio ir kepenų ilgas, raudonąją gyslą, votis,
pasididinusias giles ir visas odos ligas.
,
K
ATMINN
rašome pačijentarus ypatiškal ir jų pačių kalboje ir niekados
AIM I" h neišduoda m e jų paslapčių.
Męs pristatomo visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiamo į visą svietą.
Prašyk dykai Išpildymo Blanko*, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan.
Joj* išaiškintos Įvairios Ilgo*, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

Žmogus, turįs farmą nebijo straikų, bedarbes, 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 RODĄ DYKAI!
pražudymo pinigų biznyje ar bankoje, nes jo pinigai sudė
ti farmoje, kurios nė vagis nepavogs, nė ugnis nesudegins,
o žemės prekės kasmet kyla augštyn, už kurią vėliau jis ROOM 604 L.
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.

ūmini;'

J

j.

—c
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VALAHDOS:^?’nuo.jklu,
40 DBARBO^N ST.

Šita knygs išduota Dr. Colllns N*w York Modical Instituto. Joje, apart daugybės visokių akyvų ištik
sveikatą, apaiaergAt visokių Ilgų ir kaip visokias vyrą

Šitoj knyg *i rasi visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas geriausiai galima pergakt. Plačiai apra
šyta paslaptys lytiško susituokimu sm»<umaa, ženybinis laimingas gyvenimas. Lygiai daug pamokinimų jaunimui,
kad-per lytiškus išdykumus, save nepasigadytų. nenupultų ant proto ir sveikatos.
K<**nas skyrius šitos knvgos yra žingeidus. Sergantiems, mes rodyjame skaityt api* Dispepsiją, Reumstlzmą, Plaučių Ilgas, ėlrdios Ir Inkstų, Kepenų, visoklas'Vyrų Ir Motorų liga*. Kuriam rupi sveikata
tr laimingas gyvenimas, tegul pasiskubins tą knygą. „Vadovą ) Sveikatą” pareit raukti, nes netrukus ir šios pa
skutinės bpsudos 50 tuksiančių egzetnpl.vtarp 3 milijonų lietuvių tuojau* išsisklaidys.
Ta knyga reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pa vieniams y paloms, vyrams ir moterims, jaunikaičiam ir
mergelėms
Ir vėl 50 tūkstančių egzempliorių naujai likosi išleista, nore ta knyga kaštuoja 45 centai, bet kad ji išduota
visuomenės apšvielitnui, tai kiekvienas gaus ją dovanai, kuris atsių* tik keletą štampų pnsiuntimo kaštam ir
tavo aiškiai parašytą adresą, „Vadovą Į Dvolkėtą” apturės.
ą
■'
— i, ■■ ii ■■ i i ■
- ■ Rašyk tuoJaus, kadangi ir šita laida netrukus Išsibaigs.
- ———

Iszgydau in 5 dienas HYDBOCELE

Kur šįmet pirksi akrą už $10.00, kitą metą ta pa
ti žemė jau gali kaštuoti $15.00. Taigi tavo
V įdėti į farmą šįmet pinigai, už poros
metų gali pasidvejoti, kad teip
yra, tai patys matote.
Wisconsine lietuviai, 10 metų atgal, pirko akrą po
$6.00, šįmet už tą pačią žemę jau moka po $40.00 už ak
rą. Taigi per 10 metų žemės prekė pasiseptyneriopojo.
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 pasiseptyneriopojęs?
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 su musų agentu, kurs jums viską aprodys.
Kas pas mūs 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.

Ratilai kur tu begi?
Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISAS—Kampas 81-mos ir
8ovth Halsted Oatuiu ::::::

C H I C A G O,

ILL.

GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

Traukia

dantis bk jokio

SKAUDĖJIMO, 1NSTATO NAUJUS,

Nugi pas Putra
Szlaki, nes labai iš
troškęs, o pas j į ga
lima alsivėdyti, nes
jis turi puikų, šaltę
bavarska alų, gar
džią rus ką očiščeną
arielką, cigarus net
iš Havanos, oiteigSBMHH
rus gauni žmogus
I puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jau
I negaliu ilgiau su tamista kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi
puikią salę vestuvėms, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
aš jums patarnausiu už dyką visokiuose
reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų
miestų gali gauti geriausią nakvynę.

AUKSINTUS AR KOKIUS KAS

kori.

Darba garantuoja. :: I

Petras Szlakis,

3321 Auburn Avė.,

Chicago. III.

YiriiPU,

<» y psgs” "ta* gyslas)

jimus, nusilptiėjimg nervų, llydrocelf arba vyrų 1 y Užkas ligas. ToMaa garsias ofertas tei
kiam* visiems tirtus kurie buv<> gydomi nuo k«-Uollku* sisokių daktarų b* pa*ektu4s ir itdaH
savo pinigus dykai, vardan parUiyii >< ai turiu vienintelę baitų s« kario pagt iba aat visados
Jus tlgydysiu

Nosiekškits už nsišgydymų. Ūktai už Mąydyssą.
Skaudėjimus skilvio, kepenų ir lakatų, nors labai utsiacaS josios, Ugydau galutinai.

P*tiat*s*s gimd*«. skauiUjii

KRAUJO UŽHUODYJIBUS.

PRIYATiŠKAS VYRU LIGAS.
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Jei Jautiesi nesveikumą arba Tave niekur nepagelbėjo, tai reikia grynų gerų
vaistų ir atsakančios daktariškos tikros pagelbos sveikatai: tad šitam In
stitute. ant kožnos liros yra Daktarai tikrlSpecialistai ir Vadovas Dak
taras Profesorius, o Vaistai kurie tik yra geriausi, iš visos pasaulės pargabenti ir paties
Instituto Daktarų vis naujai išrasti, kurių kitur negalima gaut. Visokios ligos, kaip Vyru teip
moterų, su geriausia pasekme išgydo; atėjus asabiškai arba aprašant ilgą per laišką
(lietuviškai). Atsišauk busi išgydytu.

■OTERIŠKAS LIGAS.

Sergantieji? dusuliu, tooachlta
arba dilo*• U<;.«U>mi galutinai
naujausia mano meu«U per plau
kiu*! O x a i I ■ o ga*ų.
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Skaityk naujai išleistą knygą „Vadovas į Sveikatą”, F
Su daug svarbių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę.

CHICAGO, ILL. U. B. A.

_________________________________________________ -*______________________

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

rod
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DR. JOS. LSSTER & CO.,

Męs turime ant pardavimo daugybę Farmų, mažų
ir didelių, pigių ir brangių,’su triobomis ir.
be triobų, grynų laukų ir miškų,
kas tik kokių nori.
Musų farmos randasi valstijose Michigan, Wisconsin,
Missouri ir Alabamoje. Laukų prekės nuo $5.00 ir aug
ščiau už akrą.
Norinti pamatyti musų farmas atsišaukite į musų ofi
są, o musų agentas, Antanas Kiedis, važiuos drauge su
jumis ir viską jums išrodys. Jeigu jums nesidabos vienoje
vietoje, ar valstijoje mus agentas nuvež jus į kitą, j trečią
ir tt Męs turime visokių vietų ir tikrai galime jums darinkti tą ką jus norite. Nepirkite tol kitur kol nepamaty
site musų parduodamų farmų.
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Visados adresuok rašydams:

A* Hgydau kiekvieną greitai aat
Visados ir didžiausio] paslapty)

Dr.E.C.Collins Medical Institute

VISOKIOS PATARJlCS
1 KALBU LIETUVIŠKAI.

DOVANAI!

tar

140 W. 34th Street, <A^X7r NEW YORK, N. Y

Dr, L E. ZINS, 41 S. Clark Street, M CHICAGO, III

gf]

Ofisas aMa>«« ksažiea. i-uo tO Ui I po pietų.

kai
stą
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DabarJa ikas nandokites.visi!

gai

' Oevi*a*la vieta dėl pirkimo *« grasiai* baltai* Armoi
Skripku koacertiaiu. Kllarniatu, Trintu ir daug)to visokia
tnusikaliM.* instrumentu. Geru DstegorAliu aakslninlu. visokiu
žiedu, Leneiugčiiu, geru llritvu. Albamu dėl fotografijų. Revulveriu, Strirlbu. F.Jvktrikiniu Liaaspuklu, Robimu Literų, Adre
sam Peėėčlu. Pluk-n* auksiniu {fouatatn pen], Gramatika, žo
dynu. Istorišku ir Maida knyga, vteokiu gražiu Pupiera dėl ra
ly mo gr»m*< u s* visokiai* apskaitymai* Ar dainomis lašina* už
t5r * tusinai už tl.OJ. Odeli drukuojama mul.oukė gan* .gra
šiai ir greitai drukuoja. litam* ir visa maAiuukė ;>*d*ryt» i* sevtassai* piseuo. Prekė tik H-M.
Užlaikau kitokia IMarlttu maiinukiu keliu ratuok u ir daug) to nau
dingu vfsoki*daiktu- Ka« nor apturėt katotoga tegul prisiūti* ūžto,
mark; ir t istgga ėdri**, o apturės M puslapiu dideli Ito ia<-u> NAUJA
KATULOGA DYKAI: Kuriame )ra įimtais visokiu daiktu.
tirėdu
įimtai etikių paveikslu ir 11 kurio matysit ]'« mano tavoms pirmo*
kUasoa, preke* ptgiasuea kaip kitur. štom>kam, Ageutam Ir Pvrlormm
porduoiu visokiu* tavora* labai pigiai, duodu dideli rabate adr>-suokit:

£ WILKEWICH

su L
jie:

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Veda Abelną Bankinį Biznį
--------------- VIRŠININKAI--------------S. R. Ffynn, presidentas
J. A. Spoor, viceprezidentą*
T. J. Fitzgeraid, kasteriu*
--------------- DIREKTORIAI ------------ —
P. A. Valentine
Lotus F. Swift
N e įso n Morris
JamesM. Ashby
J. A. Spoor
Arthur G. Leonard
Frederick $. Win*ton
S. R. Flyan
Samuel Cozzens
PASARGA. Ranka atdara nuo 9 iki 4. Serodoms nuo 9 iki 6. Subatoms nuo 9 iki 9.

Išdavimas bankčekių.TaupInlma* pinigų. Apsaugos akrynalšs.^

mCT

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
dermatologuos moksle.

Daugybė odo» Ilgu paHn. nuo
neivuraus uz.iiulk i nx> ir ursikr.-.
timo telpgl ir nuo vidurini* ligų.
Dauguma* gauna ptičku*. plei»kan*». įlinkima plaukų. pllKima
per apaJleidUnę. Gydoai pa* nratiakanč i u*
daktaru* ar Mentus, kurie tik pinigu* ilvilioja, o paskui raėote muma.kad ėmėte daugy
bę gyduolių U įvairių apgavikų ir pagelto*
negavote ir sakote, kad. gal, ir muu gyduolė*
peęelbės. fTaisl meldžiame mum* da rodyt i,
kori* Smogu* likosi mu*ų gyduolėmis apgau
ta*). Turime tukstanCiu* originališkų padėkavonių ir t* galime ant sodo pri*i*ktL Tegul
bent viena* daktaras parodo mum* tiek padėkavonių, o mes duosim*! didelį atlyginimą.
Pliką galvą sunku .lydyti, Jeigu sena* ir galva
tvilA- tai to pagelbsti Mgalima.bet Jeigu Jau
nas,o turi retu* plaukus, o ant odo* matyli*
maži plauknėlai. tai Um galima suteikti pa■ęibą; plaukai nėr* grybai - viena diena nei*dlg*. Atsiiaukiantiem* nusiųsime dyka informaciu* *u plačiu apražymu, Me* nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, tehingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pas mus. Adresas
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JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE

Rstrs* M. KsIU.

“,w,®rL*4SiA.Xto,

in

jų

užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta*
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikin*
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptu** t
• gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie dartA Į
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar-1
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavi®0* 1

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME. I

ją

d:

Su

ra

jo
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1

| . | | Mes gydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syOiL
S
U ». nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas Vliw|
■ Atsakanti Akušerka
'
| LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. TukstancziusJ*°* i
3246 S. MrteėSt. Chiogo, UI. III nu ir pusamžiniu yyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai,
III tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu,
j
rimą jų lirose. Pasekmingai atiteks darbų prie
gimdymo Ir dažlnri atsakančiai po giudyroo. Ofi
sas ir gyvenimas Oi*s***klo name,2244 L SatotsJtf.

III rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduoiemi, kuriems duodame teisin
giausiu rodą per Įšilk) dykai.
Kaip Išsigydyti Rupturą, Akių liga,
Galvos ligą, Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervl□es, Niežus ir lytiškąjį bruda. Gyduo
les nuo dantų geriausios už 90c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. ■. BRUNDZA CO., t

HMM BreMu*,

Brooklyn, N.Y.

*-

I

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

MADISON MEDICAL INSTITUTE J
161 West Hadison
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RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA. į

:: UNbVER-SAL GYDUOLES::
ir agentūra llteraturo* ant "Kortb Side" Chicagoj
Čion galima gauti mokslintų, svietlikų ir dvasiikų knygų, ražanėių, Ikapllerių, abrozėllų, viso
kių lalkraHių, Amerikos ir Europos Įr popierų
gromatoms. Telpgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyki, paltelių, plunksnų,drakuojsmųmašinukių,
britvų. stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Neužmirtkite atsilankjrtl, o busite užganėdinti,

nu
m:

gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio isnreiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo. turi už skurdę1
sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerklei
teip toliau?

Mar& Laukiene

J M BRUNDZA C’o .Chemist

Vianatinš Lietuviška Sankrova

sa

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
I I i nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas
g||
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsett
III dinta .Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užmiodyjima Kraujo, ar kokia kitokia

Dr. J.l KULIS

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
3255 80. H««stte<8t.,
Chicago, III.
Gydo visokias Ilgas motoru, vaiku Ir
vyru. Telpfci turi didelę praktiką ir
gydo pepekmingdl visokias limpančias
I užslsenejuslas ir paslaptingas vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

U)Uf

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės L iš
patau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatit
pr?
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai«
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ii 'tol
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes,
rul
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis,
tiri
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
ai
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
be
niai,. ar koki kitoki iszberimai ant odos, nemoraliszki ir
ba

Męs mokame 3 nuošimtį už visus pas mus padėtus pinigus
nuo vieno dolerio augščiau.
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