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notą, kurioje praneša apie orga rašytas j "tikrųjų jūsų sąjungą".
Iš KRAKĖS,
Iš KAUNO.
tas, bet nieko nelaimėjo. ■ 14 d.
rius — tolimais Rytais.
nizavimą prancūziškai - ispaniš Tame laiške B. Pavlovskis rašo
Kauno pav.
Rengiamasis moterų susivažia vėl kratė Šunskų Kasakaitį; ra
Caro valdžia pagarsino, kad kos policijos Morokkos pakrašti apie tai, kaip jį sutiko 1906 m. vimas.
dę revolverį, suėmė Stasį, paė
D-ras Kuprevičia sumanė įpriešrinkimai į trečiąją durną niuose miestuose. Iki šiol atsa Peterburge vienas lietuvis mo
mė taip-pat Ramonukus ir 15 steigti Krakėse bešališką viešąjį
Lietuvių
moterų
būrelis,
liepos
UCIJA MASKOLIJOJ. Maskvos ir Tvero gubernijose kė ant notos tiktai Vokietija ir kytojas, kaip paskui jį tas moky
26 d. (s. st.), įdavė Kauno gu metų Draugelio vaiką, kuris vi knygynėlį. Tam tikslui kreipėsi
tojas parsigabeno Lietuvon ir bernatoriui prašymą, kad joms siškai nedalyvavęs plėšimuose. prie krakiškių per “Liet. Uk.",
jaučiasi dabar stipri, 1atsibus 15 d. rugsėjo. Priešrinki tai labai prilankiai.
Kad Prancūzija reikalaus atly ragino jį būti revblittcijonieriu- pavelytų rugsėjo 23—24 d. Kitų jieškomųjų nesurado. Ant primindamas jiems, kad jie savo
mažai ką bepaiso ant mai kitose gubernijose bus teip
gi
neužilgio
pagarsinti.
'
ginimo
nuo Morokko viešpatys mi, ragino šviesti žmonis ir pla 1907 m. įtaisyti Kaune moterų jų verčiama dabar kaltė, kad jie miestelyje turi užtektinai įstai
reikalavimų. Valdžia
Nors
nė
vienas
nesitiki,
kad
tės,
tai
tą
galima buvo jau pirma tinti tarp jų susipratimą, kad susivažiavimą. Per susivažiavi paėmę Paežeriuose pasportų blan gų pasišnapsuot ir apsitamsint,
i daSar gali dadryti, ką
trečioji
durna
ką
nors
gero
nu

matyti.
Ir
pereitoje sanvaitėje Lietuvai ir visoms Rusijos tau mą ketinama kalbėti ir skaityti kus.
kas jai patinka. Teip
o apsišviesti nė vienos. Atsi
veiktų.
vienok
rinkimuose
daly

nusprendė Prancūzijos ministeri toms reikalinga laisvė ir auto referatus apie šiuos klausimus.
liia užsimanė galutinai
Tą pačią naktį, kaip buvo už šaukimas padarė savo įspūdį, ir
Finlandiją. Finlandijos vaus visos, partijos, nes jeigu ja, perkratinėdama Morokkos rei nomija Ir kad jųjų išgavimui bū
i) Apie specijališkai moterų puolimas pas Palaikį, tie patįs vietiniai valstiečiai pradėjo dėtis
nedalyvautų
revoliucijinės
parti

kalus,
štai
ką:
i)
kad
Morokko
tinai
reikalinga
nugriauti
visa
tui, mat, paduota mi
lietuviško laikraščio išleidimą — užpuolikai buvę atėję į Talkiš- prie daktaro sumanymo, šviesos
ne Maskolijos kariume- jos, tai Į trečiąją durną papultų valdžia kalta už surengtas 30 d. dabartinė valdžia, nes tik tuo Voitkevičienės referatas.
kius pas Leonavičių. Išvartę ten šalininkams tegalima buvo tik
juodašimčiai. Val liepos skerdynes Casablanca mie met tegalima bus įvesti tikrą Į 2) Apie mokyklas — Petkevy- bites, nukeliavo į Bebrinikus pas džiaugtis. Bet negalėjo džiaug- ■
įft 1906 —
metų, tiktai vie:
Jankaucką, jieškodami sunaus Pe tis doros platintojai ir krakiškių
irlanientas turi ar pri- džia, žinoma, nori, kad trečioji ste, teipgi, kad ji kalta už visus respubliką. Tam tikslui gi esą Čaitės referatas.
laidas, ar atmesti, t. y. durna susidėtų tiktai iš vienų padarytus nuostuolius ir plėši reikalinga vartoti ginklai ir vi 3) Apie profesijonalinį mote tro, buk ėsąs šnipas, reikią už dūšių ganytojai — kunigai Vid
kad valdžia bereikalin- juadašimčių, nes tam ji ir su mus. 2) Atlyginimą turi nu sos aštriosios priemonės. To- rų apšvietimą — Kobei inskytės mušti. Bet jo neradę namie, iš mantas ir Sereiva. Senų žmonių
ėjo savo keliais ir daugiau jau pasakyta yra: gesyk ugnį pra
vojo tiek daug pinigų siaurino rinkimų tiesa. Tuomet spręsti tam tyčia išrinkta terp- liaus tame laiške rašoma, kaip refer.
galėtų
valdžia,
neva
su
pritarimu
tautiška
komisija.
jį
tas
mokytojas
parsikvietė
į
ių žudymo. 1 uo tarpu
4) Apie naminę moterų amat- niekur nebeužėjo: susiprato per džioje. Nelaukiant knygynėlio
žmonių
atstovų,
gauti
naują
pa

“
Lietuvių
mokytojų
sąjungos
“
Anglijos
pasiuntinystė
aplaikė
uždedant, jie pradėjo keikti per
Iia siunčia į JIelsingfor
ninkystę, būtent audėjystę — daug toli nuėję.
skolą
ir
galėtų
toliau
žmonis
susivažiavimą
ir
ką
tas
susiva

nuo
plėšikų
vadovo,
Raisuli,
iš

is didesnius Elnlandijos
Lebkauskienės refer.
Tokie chuliganų darbai blogai pamokslus visą sumanymą; kny
smaugti.
Vienok,
ar
ištikro
pa

žiavimas
nutarė.
B.
Pavlovskį,
lygas,
ant
kurių
jis
paleis
su

daugybę savo šnipų ir
i 5) Apie daržovių ir vaisių pra atsiliepia ant žmonių: atšaldina gynas esąs ne ant krikščioniškų
siseks
valdžiai
gauti
dunion
vie

kaip
tame
laiške
yra
rašoma,
gautąjį generolą Caid Sir Harry
monę — Rubašauskienės refer. nuo laisvės kovotojų ir verčia jų pamatų, išvesiąs iš kelio ir tt.
o pakraščiuose didina
skaitlių. Mat tuomi no- nus juodašimčius, tai ir gi klau McLean. Raisuli reikalauja sau visos tos kalbos ir nutarimai bai 6) Apie visuomenišką mote juos kreipties prie valdžios tar Kunigai greitai susiprato, kad
čia gimsta mirtinas pavojus jųjų
, Šlampa.
aklžia priversti Finlan- symas. Valdžia juk stengėsi ir Anglijos apgynimo, reikalauja, siai piktino, nes “jis prisiekęs ries padėjimą Lietuvoje ir jos nų pagalbos.
kišenei. Bet susiprato jau ir
(Iš ‘Ž.’)
į
irlamentą.
Finlandijos į pirmas dvi durnas gauti tiktai kad jis butų pakeltas j pašą, tarnauti carui, nesigailėdamas kultūriškas užduotis — Leonie
savo
šalininkus,
visaip
persekio

paskutinio
savo
kraujo
lašo
“
....
žmonės, kad tik šviesoje jųjų
t.
y.
butų
jo
valdžiai
atiduotas
nės
refer.
cad tie pripažintų kariujo
savo
priešinsi,
vienok
nesisekė,
“
todėl,
nežiūrint
į
savo
gyva

išganymas nuo visokių vilnų kir
visas
plotas
žemės,
siekiantis
IŠ VILKAVIŠKIO,
laidas. nes jeigu nepriGali būti per susivažiavimą
neišsipildė
jos
norai.
Užtai
rei

sties
pavojingumą,
užkenkė
tų
pėjų.
ir griausmingi kunigų kliknuo
Tehann
iki
Larache
ir,
ant
__ grąsina užimti visiškai
pakelti dar ir kiti klausimai, ku
Suvalkų gub.
smai
kia
abejoti
ar
ir
dabar
išsipildys
nutarimų
įvykdinimą
“
,
pačiame
mažai ką benubaidys.
galo,
reikalauja
pinigiško
atlygi

rie neišeis iš ribų augščiaus pa
Finlandiją. Taigi, caro valdžia
Birželio 2 d. Pustapeckio savaldžios
norai.
Rodos,
žmonės
gi
laiško
gale
perspėja
“
tikruo

Keleivis.
nimo.
minėtų moterų veikimo šakų.
▼aru verčia žmonis, kad jie priĮėję, ant antrojo augšto, buvo žy
(Iš
-2.)
turėjo
jau
pakaktinai
progos
pa

sius
rusus
“
,
“
kas
gali
išeiti
iš
Susivažiavimą matomai valdžia dų vakaras. Belošiant, krito že
. MŽintų valdžios biaurius darbus,
matyti
“
gerus
”
valdžios
ir
juoda

to,
jeigu
valdžia
nors
kiek
nu

neuždraus,
nes jam pritarė Kau mėn liampa, sudužo ir užsidegė
žmonių skerdimus už reikalin
Iš ŽEIMIU,
šimčių
darbus.
sileis
revoliucijoniškoms
parti

no
gubernatorius.
gus. už gerus. Caro valdžia no
gazas. Žmonių buvo į 400. Pa
joms,
ypač
gi
svetimtaučiams
“
.
Kauno gub.
(Iš “L. U.”)
ri priversti Turonis, kad tie pasa
kilo baisus triukšmas. Žmonės
laišką
užB.
Pavlovskis
savo
MOROKKO.
'
Neperseniai
tapo suimtas sa
kytų. jog caitvvaldžia padarė ge
šoko tiesiai per langą į akmeni“
Mielaširbaigia
šiais
žodžiais:
•Juo
tolyn,
juo
didesni
darosi
vo
tėviškėje
Žeimių
mokytojas
Iš LIETUVOS SOSTAPILIO.
Liepos 23 d. kilo čia sumiši nes gatvės grindis. Yra daug
rai, išleisdama tiek daug ant
ištikimiaudingiausio
mano
c$ro
sumišimai
Morokko
viešpatystė

lietuvis
p.
Aglinskas.
Į jo vietą
(Iš mųsų korespondento).
mai. Vienam kaliniui buvo pa sužeistų.
žmonių skerdimo. Ji nori, mat,
Leib-gvarsis
tarnas
ir
vergas
Mat,
maurai,
nors
ir
sumuš

je.
direkcija
jau
paskyrė
iš
Lenkijos
Vasara — tai pasilsio laikas.
skirta už kokį tai nusikaltimą
Drugys.
nusimazgoti rankas ir paskui padijos
2-sios
art.
brigados
buvęs
ti
kelis
kartus
prancūzų,
nenori
kitą
lietuvį,
p.
Melninką.
Gir
Ir ištikrųjų, vasarą mųsų darbas
bausmė — karceras •). Kalinys
lakyti. kad žmonės reikalauja,
(Iš
kareivis,
Kauno
P*valstietis
dėti, kad lietuvių mokytojų są
atsisakė geruoju eiti į karcerą.
kad juos- skerstų, nes duoda val prancūzus įleisti į savo viešpa lyg apmiršta, lyg kad nėra noro
Benediktas,Stamslovo
sūnūs,Pav

junga boikotuosianti šitą vietą.
tystę
ir
nori
jiems
atkeršyti
už
dirbti
ir
nėra
kam
dirbti.
Bet
Tada
jį
norėjo
prievarta
nuve

džiai pinigus tą daryti. Ištiesų.
Iš GIŽU,
lovskis
“
.
padarytas
prancūzų
žudynes
Ca

sti.
Sužinoję
apie
tai
kiti
kali

vos
tik
spėja
vasara
baigtis,
kaip
Vilkaviškio pav.
puiki caro valdžia!
sablanca mieste. Tiesa, apie Ca tuoj apleistas darbas prasideda
(Iš “L. U.”)
Vertėtų kam reikiant to judo- niai, pakėlė trukšmą: ėmė belsti
Gegužio mėn. pradžioj sudegė
sablanca
esančios
maurų
giminės
šiaus
pasisaugoti.
duris,
laužyti
lovas,
daužyti
lan

išnaujo.
prisigėrė
sargybinių namai. Ugnis prasi
IŠ KUPIŠKIO,
Štai, 18, 19 ir jo rugpiuČio at — Kunigas Stakialė, apie ku gus. Nusiramino kaliniai, tiktai dėjo iš negyvenamosios triobos,
žmonių. prižadėjo atsiųsti savo atstovus
į prancūzų stovyklas, kad pada sibuvo visuotinas Lietuvių Mok
rį jau buvo rašomu “L. U.”, kad atvažiavus gubernatoriui. Buvo — sargybinių kūtės (kiaulinės).
ryti šiokias - tokias santaikos slo Draugijos susivažiavimas, ne
čia neseniai paskendo Pyragių
esąs svietiškos ir dvasiškos val padaryta* tardymas, per kurį iš Greičiausia netyčia padegė patįs
tarybas, vienok atstovai neatvy labai skaitlingas, bet daug nu
siaiškino
biaurus
kalėjimo
vy

ežere
lietuvis mokytojas Juozas
sargybiniai ar jų vaikai: tą die
džios persekiojamas, šiomis dieko prižadėtoj dienoj ir dabar veikęs. Buvo skaitomi referatai,
riausybės
apsėjimas
su
kaliniais.
Tvardauckas.
ną visi jie buvo girti taip, kad
' nomis gavo nuo paties caro leigenerolas diskusijos dėlei perskaitytų re
mano prancūziškas
Kaliniams pažadėta prašalinti ap vienas užmiršęs ir šautuvą, pa
K.
dimą gyventi Vilniuje.
Drude, kad maurai jį apgavo, feratų ir tt. Ir kitos mųsų drau
sireiškusias
kalėjimo
tvarkos
y(Iš
“
L.
U.
“
)
likęs trioboj sudegti, norint šiaip
(Iš “L. U.”)
Galbūt, kad maurai prižadėjo gijos, rudeniui besiartinant, pra
das ir nubausti kaltininkus-per- viską išsikraustė.' Dabar dėl to
tiktai dėlto atsiųsti savo atsto deda krutėti, rengtis prie dide
dėtinius.
IŠ ŠIAULIŲ,
gaisro parėjo Gižų valsčiui mo
Vilniuj greitu laiku manoma
vus, kad gauti laiką geriau susi snio darbo, kuris tenka joms per
(Iš •ž?)
Kauno gub.
kėti 100 rublių pabaudos. Važi
įsteigti lieetuvių amato mokykla.
tvarkyti ir paskui užpulti ant rudenį ir žiemą atlikti.
Nakčia,
iš birelio 23 į 24 d.
nėjo
įgaliotinis
pas
gubernato

Tarp kito ko, ten bus mokinama
prancūzų.
•) Kalėjimo karceras—tai tam rių, bet nieko negelbėjo, birželio (per Jonines), Šiaulių mieste bu
siūti drapanas (drabužius), kaip sus kambarėlis be lovos ir suo
Naujasis sultanas, Mulai Ha15 d. atjojo dragūnai ir išjieško- vo kratos pas Joną Ambrazaitį
vyrų, taip ir motėrių. Mokyk
fig, pagarsino, kad jis apsiima
Naujai steigiamojo ir rengia lon busią priimami vaikinai ir lų. Sodina jan paprastai 7 — 14 jo iš nekaltų žmonelių 100 rub. (pagal Kauno žardarmerijos pa
dienų; valgyti duoda tada tik Nuo margo atlupo mokesties po liepimą), pas paneles Pliuškytes
padaryti tvarką Morokko, vieš mojo laikraščio, dalininkų susi
mergaitės be skirtumo tautos. duoną su vandeniu.
patystėj, jeigu Prancūzija ir ki važiavimas įvyko Kaune, kuris
18 kap. Dvarponiai buvo pa- ir jų palivarke, 4 viorstai atstu
Vaikai dar be to busią mokina
tos viešpatystės pripažįs jį Mo išrinko komitetą tam darbui ap
liuosuoti nuo jo: jiems, mat, vi nuo Šiaulių — Gegužiuose, ir pas
mi skaityti, rašyti ir pirmutinių
Iš MARIJAMPOLĖS,
rokko sultanų. Bet tą negali rūpinti ir pavedė tam komitetui,
vieną ūkininką prie bažnyčios.
sur lengvenybės.
Suvalkų gub.
Į padaryti nė Prancūzija nė kitos norint konkurencijos išvengti, aritmetikos žinių.
Jieškojo kokio* ten Stasiulio.
Šlampa.
(Iš ‘Ž.’)
viešpatystės, kadangi senasis šai susitarti su p. Vileišiu, nes da
Tuojaus po vakacijų čia bus
Pas Ambrazaitį pasiėmė daug
(Iš “Ž.”)
tanai dar gyvas ir veda visas ta bar leidžiamos “Vilniaus Ži Ir čia laikraščiai susilaukė atidaryta lietuvių mergaičių prosoc.-demokratų leidimo knyge
rybas ir viešpatystės reikalus. nios” nė vieno nepakakina. sunkesnių dienų. Gubernatorius gimnazija su pensijonu. Visi
lių ir šiaip užrašų, pas Pliušky
IS KRAJACKU.
Žinoma, kada senasis sultanas Prieš porą dienų to komiteto apskelbė paliepimus, kuriuose mokslo dalykai, išskyrus . rusų
tes gi kelis laiškus. Nieko neSenapilės pav. '
neloš jokios rolės, tada, bus sąnariai buvo apsilankę pas p. laikraščių leidėjai bauginami 3 kalbą, istoriją ir geografiją, bus
Sausio 27 d. medininkai Ze- suėmė.
Hafig Morokko sultanu.
Vileišį, norėdami atlikti pave mėnesiais kalėjimo arba pabau- joje išguldomi lietuvių kalboje. maitaitis, Jakštys, Ruzgis, jo sū
Tuo tarpu įgauna naujasis sul stą jiems visuotino susirinkimo da iki 500 rub. už platinimą Egzamenai mergaitėms, norin nūs Pranas ir “obieščikas“ OstaIš PANEVĖŽIO,
tanas, Mulai Hafig, kas kart dau darbą, tačiaus iš tų tarybų nie “melagingų žinių apie valdžios čioms įstoti minėtosios progim ševskis, vertas užmuštojo Suigždarbus
“
.
Durną
paleidus,
buvo
nazijos
pirmojon
ir
antrojon
kliaKauno gub.
giau pasekėjų, o pinigų teipgi ko neišėjo, — p. Vileišis “Vil
dos įpėdinis, buvo Veiverių ra
jam netrūksta. Pereitoje san niaus Žinių” neužleido. Tiesa, konsfiskuotas rusų laikraštis son bus rugpiučio 19 ir 20 d. štinėje tyrinėti, kas mokės už
Apsėjimas su kaliniais Panevaitėje gavo jis d«ug ginklų ir reikia pasakyti", kad po Vilnių “Sever. Zap. Golos“, konfiskuo šių metų naujojo stiliaus. Pir medžius, kurie jų pačių buvo vėžio kalėjime pastaraisiais lai
amunicijos ir dabar beveik jau šnekama, buk p. Vileišiui dvar tas “Lietuvos Ūkininkas” N. 24. mosios kliasos mokinės metams parduoti. Pragėrė visus pini kais tapo beveik toks pat, koks
ankščiau
sustabdytas mokės 35 rublių įrašų, antrosios gus, jie sumanė pasipinigauti. dabar yra daugeliose Rusijos •
čiasi kaipi vienatiniu ponu. Jis poniai suteiksę pagelbą, tačiaus Kiek
išsiuntinėjo teipgi į visus mies tokioms žinioms sunku tikėti, “Skardas“ ir visiškai uždengtas gi — 40 rublių. Pcnsijone užlai Sustojo Kajauckuose pas Bacc- vietose. Negana to,, kad kali
tus savo pasiuntinius, pranešda nes jų gana daug yra ir vienos lenkų kalba leidžiamas laikraštis kymas bus imamas nuo 120 iki vyčių neva jieškoti pavogtos pu niams duodamas valgis, kurio
“Topor“ (Kirvis). Paskutiniu 130 rublių metams. Kadangi pa- šies. Bacevyčia buvo neseniai nė geras šuva neėstų, negana to,
mas, kad visi žmonės darytų ta su kitoms nesutinka.
rybas tiktai su jojo ministerija.
Komitetas steigiamojo laikraš laiku tapo konfiskuotas “Liet. samdytasai progimnazijai namas parėjęs iš Amerikos ir turėjo pi kad kalėjimo vyresnybė žiuri į
yra didelis ir ruimingas, tai pro nigų; ypač tinkinosi prie jų Že juos ne taip, kaip į žmones, —
Prancūzija ir Ispanija nutarė čio, nieko nesutaręs su p. Vi Ūkininkas“ No. 31.
gimnazijos
sumanytojai ketina maitaitis ir Pr. Ruzgis, kuriuo bet atsitiko neseniai da baises
išsiųsti į Morokko viešpatystę leišiu, sulyg visuotino susirinkimo — Pereitąją sanvaitę susekta
tame
name
įtaisyti
dar kitą mer du po visus kampus ir pasuolius nis dalykus, platesnės visuome
kuogreičiausiu laiku mažiausiai nutarimo, ketina pradėti leisti ir suimta kariškoji socijalistų-regaitėms
mokyklą,
kurioje mo jieškojo pavogtos pušies. Že nės daliai žinotinas.
50000 kareivių ir užimti visus minėtąjį laikraštį, “Viltis”, tris voliucijonierių organizacija. Už
kytų
lietuvių
kalbos,
skaitliavi- maitaitis, pagal seno papročio,
portinius miestus Morokkos pa kartus į sąvaitę nuo spalių 1 d. kelių dienų atrasta slaptoji tosTankiai dabar laikraščiai para
mo,
buchhalterijos,
siuvimo,
val norėjo jau šauti Bacevičią. Bet šo, jog ten ir ten kareivis nušo
krantėse.
Lig šiol jau surinko 170 dalinin pačios partijos spaustuvė.
gių gaminimo ir kitų reikalingų Bac. ir ten buvusiejie Kalnauc- vė kalinį vien už tai, kad jis no
Ikišiol žiūrėjosi Ispanija į prie- kų, bet ketina dar parinkti. Ga
— Pastąfuoju laiku ėmė čion prie gero ūkės vedimo darbų.
kas ir Ašmenskas nenorėjo duo rėjo pažiūrėti pro langą, pama
1 tikius Morokko viešpatystėje iš lima spėti, kad surinks daugiau
Kun. A. Uogintas.
dažnai
bombos
sprogti.
Taip
tis apiplėšt, taigi,žalioji šimtinė, tyti saulės šviesą, pakvėpuoti
tolo, o jeigu ir lindo kur, tai da 200 dalininkų.
(Iš
“
L.
U.
”
)
antai,
neseniai
an|
Zavalnos
gat

nieko nepešusi, turėjo atsitrauk grynu oru. pamatyti laisvus žmo
rė nedrąsiai. Dabar, vienok, per
vės sprogo viena ties kokio pir
ti. Gegužio7 25 d. Bacevyčia. nes. Kad kiek tas pats neatsiti
mainė savo taktiką, ir stengiasi
IS PAŽERĖLIU,
klio durimis. Niekas nenuken
Kalkauckas ir Ašmenskas gavo ko ir Panevėžy. Sykį kalinys Ž.
kuodaugiausiai kareivių nusiųsti
Iš VILNIAUS,
Vilkaviškio pav.
tėjo. Kaip rašo vietiniai lai
apkaltinamąjį aktą: pranešama sėdėjo su savo draugu ir žiurė
šnipas.
ir užimti portinius miestus. Me
kraščiai, čia esą! darbas vieti
Liepos 10 dieną į Panevolės jiems, kad už kėsinimąsi mušt jo tolyn į lauką. Tuo tarpu,
na, kad tą patarė jai Anglija.
Tarp lietuvių, darbuojančiusių
nių
plėšikų,
kurie,
pasivadinę
sa

kaimą
ryto metu atjojo raitų ir ir išplūdimą jie paduoti Suvalkų įėjęs neseniai pastojusis užveizAnglija, buk, patariusi Išpanijai visuomenės labui, 1906 metais
ve
anarchistais-kbmunistais,
su
pėkščių
atėjo apie 12 vyrų. Su apskričio teisman. Apkaltina- da (katalikas),' liepė jiemdviem
laikytis tiesų Algeciras konfe pradėjo suktis koksai tai Bene
ginklais
rankose
Aižpuola
ir
ati

ėję
Palaikio
kieman, ėmė šaudy miejie, surašę visa kaip buvo, iš- nulipti ir, nepanorėjus Ž. tuoj
rencijos, t. y. dirbti sykiu su diktas Pavlovskis, paeinantis iš
minėja
pinigus,
o
jei
kas,
jiems
ti:
užpuolikų
turėta koksai ten suntė teismui savo pasiteisini išpildyti jo reikalavimo, šovė į
Prancūzija ir daryti tvarką Mo Kauno gubernijos (rodos nuo
pareikalavus, atsisąko duoti pi ypatiškas pyktis ant Palaikio sū mą. Nežinia, kuo pasibaigs tas į, tik laimė, kad nepataikė. Ir
rokko viešpatystėje.
Panevėžio)" valstiečių. Palovskis nigų, tuomet jie keršija bombo
nų. Tiems pasisekė ištrukti. žmonių tąsymas.
ką-gi ant to vyresnybė pasakė?
Laikraščiai praneša, kad Ispa irgi, nuduodamas ; “visuomenės
mis. Manoma, kad ir šiame at Tėvas mušė telegramą pas Vil “Obieščikas" Ostaščevskis, no Gal,, manot, tą niekšą atidavė
nija nutarė išsiųsti kuogreičiau- veikėją“ ir dagi “rėvoliucijoniekaviškio viršininką, kad plėšikai rint neseniai atkeltas į vietą už teisman/ pavarė nuo vietos, arba
sitikime buvo keršto darbas.
siai 5000 pėstininkų ir 500 kava rį“, todėl kai-kuriy lietuvių tar
Birželio 25 d. sprogo bomba užpuolė, nurodydamas, kai-kurių muštojo Siugždos, jau spėjo at- nors papeikė?.... Kas taip ma
lerijos į Tangierą ir- užimti Tan- pe įgijo užsitikėjimą, ir buvo
ir pavardes, tariant: Šunskų Ka- sižymėt. Neseniai iš sausumo nytų, didžiai apsiriktų! Kalėji- •
prileistas prie kft-kurių paslap spaustuvės darbipinko Bermano
gierą, Teuarą ir Sarache.
bute. Sužeidė tdn buvusius du zakaitukų, Stan. ir Bro., Oželių
mo viršininkas jį išteisino kaipo
Paskutinės žinios praneša, kad čių. • Bet neseniai pasirodė, kad vaikinu ir vieną (mergaitę. Vi dviejų Ramonukų, Blauzdžiuno išdegė girios plotas. Obieščikas
pirmakartį,
nepripratusį prie ka
pasakė, Veiverių valsčiui reikė
Casablanca esąs prancūziškas ge tas B: Pavlovskis - yra pikčiau si trjs suimti. Paties šeini
siuvėjo, Sausbalio Bytkučio, Sla- sią išmokėti kelis tūkstančius r. linių, o kitas “dėdė” pasielgė
nerolas Drude susirgęs ir užtai, sias šnipas ir judošius, kuris, ko nebuvo
nebe* vinskučic ir Drauęeliuko Oželių, pabaudos, kam nedaboją....
teisingiau: papeikė užveiždą, bet
turbut, negreit užpuls ant mau- kaip , tuoj aus pamatysime, susi
u dieną atėjo dragūnai su poli
Antrą
^ieną
tapo
suim

tik už tą, kad jis nemokėjo pa
Agurkiškčs Žebrys.
rašinėjo su “tikraisiais rusais" gr*i0,
cija pas nurodytuosius žmones
tas
ir
pats
šeimyninkas,
taikyti tiesiai į kaktą.... Tas
:c« "Ž.”l
Pereitoje sąvaitėje išsiuntinėjo ir policija. Mat į laikraštininkų
ir Palaikučio vedami, darė kra(Ii
“
2.")
Prancūzija visoms viešpatystėms rankas pateko to šnipo laiškas,

JKOS ŽINIOS

vų išaiL. .
is vyrų
i»i apra

minimui,

sveikam
r iros pa

ikiams ir
I1
i'išduota
ištams ir

Į gerų
m lnDakr paties
rų teip
laišką

atsimokės
t Theatre
ik ni ir lai*
•viszkas ir
e gyvybes,
igastantis,
s, trūksta
aogai, ple

pnumas
stdapumas,
lyj, Užsenkia kitokia
pesezio iszt užskurdua gerkle ir

is kad tagįo atrasi
sunaikina
* slaptinrie darbo,
Jogu dar
bdaviui u,

teky, syfilL
sas VY
riezius jau
kumai. pCT
iijklu, pa51'

JA,
s|; nuo
s dieuose»

I

g LIETUVOS

didvyris dabar gausiąs už narsu
mą tris rublius!
Kalėjimo vyresnysis irgi biau
rus žmogus: jis netik šiurkščiai
elgiasi su kaliniais, dagi aplankytojams įkirėjo.
Vėjavaikis.
(Iš “L. U.“)

dašimčiai pakėlė galvas augštyn
atvirai ėmė šnipinėti, plūsti ant
revoliucijonierių, išdavinėti. Ne
seniai sumanė jie “mitingą” pa
daryti, žinoma, slaptai nuo, tų
nekenčiamųjų revoliucijonierių.
Vietą susirinkimui gavo pas J.
Bartkų; jisai taip-pat buvo iš
rinktas to garsaus seimo pirmi
ninku. Čia' valdžios ištikimiejie
joniškiečiai svarstė Rusijos da
bartinį padėjimą, galvojo, kaip
išnaikinti Joniškyj revoliucijos
sėklą ir pasėti jos vietoj savają.
Posėdis užbaigtas buvo, kaip ir
priderant, rezoliucijomis. Viena
jų skamba teip: sužinoti Joniš
kio revoliucijonierių ir socijali
stų pavardes, surašyti jas ir
laukti gero laiko išduoti val
džiai. Be to, nutarta "seimo"
posėdžių daryti nemažiau, kaip
vieną kartą per sąvaitę. Tokiu
budu joniškiečiams vargu ar be
reiks rinkti atstovus į trečiąją
durną, turint ant vietos savo dar
gi “seimą”....
šnipas.
(Iš\ ‘2.’)

su policija. Tuojaus ant rytojaus atlėkė unadnikas ir visiems
žinomas šnipas Každaila, pano
rėjo suimti Kygą, kaltindami,
buk jis esąs socijaldemokratas
ir “buntaučikas“; jo neradę, puo
lė prie tų 4 vaikinų, kurie buvo
atėję kaipi liudininkai.
Juos
suėmė ir niekuo nekaltus vaiki
nus nagaikomis gerokai apdaužė.
— Matot, kokia dabar teisybė
viešpatauja.
Svetės gyventojas.
(Ii ‘2.-)

3 dešimtines reikia mokėt nuo
mos 40 rub. O. triobų kaip ir
nėra: vieniir trlobos be stogų,
kitur sienoj bžigia griūt,
dvarininkui tai Nerupi, kad
gerą nuomą moka. Ir
dvarininkai riipįsls kito
Spihdulio brolis.

jo gązdinti “konsortininkus” lok
autu, jeigu jie nepriimsiu pir
klių sąlygų. Didesniam pasise
kimui, pirkliai gurdino ir triop-

tarp jų savo pažįstamus ir gimi
nes; tegul ne užmiršta juos ir
tegul atmena, kokios kliasos
žmonės jie yra ir kokią turi šir
dį, kad laike streiko, kada visi
kovoja, kentėdami vargą ir ba
dą, jie stengiasi, kiek galėdami,
tą vargą padidinti. I okius vy
rus gėda vadinti žmonėmis ir
gėda su jais sueiti; nuo jų rei
kia bėgti kaip n ' piktos dva
sios.
Streiklaužiai: J. Daukša, Krakinavo par., J. Tolvaišas, K. Kirilruckas iš Šiaulių, J. Bertelis,
A. šūkis arba štikevičia iš šaduvos, E. Glėbas Smilgių par.,
A. Burtavičia iš Radviliškio, J.
Mazonis iš Vėkšnių, T. Marti
naitis Pakrojo par., J. Vinckus
Vabalninku par. ir P. Miller
(Račkauskas) Ančiškių par.
Streikieris.

nis trukys Rock I|
kelio. 12 ypatų ta;
12 sunkiai sužeista.

geleiin-

gaisrai
Columbus. Sudegė Čia . .
rugsėjo Normandie vie;b f 1
Nuostolių apskaito ant fcoJ*
Mena, kad namą kas padejt^

rytojai): jeigu troptininkai pa
turėsią “konsortninkus”, tai jie,
pirkliai, mesią prekybą ir trioptininkai paliksią be uždarbio....
Pirkliams pasisekė: dalis konIŠ RETAVOS.
Shelton, Wash. 5
IS ANTALIEPTĖS,
sortininkų (kauniečiai) nusileido,
Raseinių pav.
sudegė čia Webb viešbuti/^
vienybė tapo suardyta ir konEžerčntj pav.
Kunigaikštienės Oginskienės
nyje pražuvo 15 ypaty
«•
sortininkai
turėjo priimti pirklių
priviso
Pas mumis taip daug
dvare buvo streikas. Pareika
sumanytąsias
darbo sąlygas:
vagių, kad tiesiok negalimas
lauta padidinti alga ant 50 pro
22
/
x
t
—
15
rub.
per sąvaitę ir
mus gyvenimas. Vagįs, pasi
centų,. Pridėta buvo 25 procennedirbamosios
dienos
neapmoka
dengę socijalistų vardu, plėšia
Iš DUSĖTU,
tai. Visame paviete brangiau
mos.
Trioptininkai
čia
neprisi
žmones ir net jų gyvasties
jau mokama padieniams darbiZarasų pav.
dėjo:
jie
dar
visiškai
išsiblaškę,
ninkams. Teip, piovėjai gauna
Ligišiol męs manėme, kad sigaili. štai liepos 5 d., Garnių ir beveik nesupranta, kas tai yra
‘ ant savo valgymo po 70 — 90
U Louuville, Ky. Gonaiti^,
mokslas — prakilnus daiktas, sodžiun atėjo trįs jauni vaikinai paturėti vienas kitą.
pas
kampininką
Micelką
ir
kap. per dieną.
gatvinių karų darbininkai Susi
kad įgyti didesnį mokslą — kiek
Trioptininkai beveik visi lietu
taikė su kompanijomis ir strei.
(Iš ‘2.’)
vieno žmogaus uždavinis. Da reikalavo pinigų. — Neradę
viai,
Panemunės
gyventojai
ko, bent tuom tarpu, nebus.
bar gi iš mųsų jaunojo kunigo ro namie, pradėjo kankinti
Iš ERŽVILKO,
Špokevičiaus patyrėme, kad męs žmoną — peiliais perdūrė šoną, (Kauno pav.) ir iš toliau atkeH Frontier, Wyo. Susitvėrė
Raseinių pav.
klydome. — “Nereikia — kalbė sulaužė kojas ir net kaklą pra liavusiejie, dažniausia mažaže
dėjo piauti. Tuomet kankina miai, ar bežemiai, išviso apie
čia
unija. Dirba dabar tiktai 8
jo
jisai
per
pamokslą
—
leisti
Vieną nedėldienį keli jaunikai
moji atidavė kraujais uždirbtą kelis šimtus žmonių. Norint sma
vai.
ant dienos. Darbai eina b,
vaikų
į
didesnius
mokslus,
nes
čiai, sėdėdami ant šventoriaus,
šimtą
rublių.
Vagįsį
išeidami,
jai
giai
išsiplatinęs
tarp
jų
girtuo

bai
gerai.
Mokestis ir gera.
tai žmogų gadina, cicilistu pa
skaitė ką tik pasiėmę iš krasos
pasakė:
“
nepykit,
męs
esame
cikliavimas
didžiai
trukdo
jų
su

verčia”. ... Ar netaria tik jis vai
J- Sutoraitis.
laikraščius. Ėjo pro šalį kuni
sipratimą, tačiaus vargas priver SUSITVĖRĖ RAŠOMŲJŲ
kams užteksiant tos mokyklos, cilistai, o ne vagįs“.
gas. Pribėgęs prie jų, pradėjo
MAŠINĖLIŲ TRUSTAS.
laikas žmonėms griebtis dar tė du metu atgal padaryti strei
fl Omaha, Nebr. Sugrįžo čia
kurią įkūrė jis ažutilfėj, ir mo
šaukti, kad šventorius .— šventa
New
York, Susitverė čia pa prie darbo trys geriausiejie te
ką
algos
pakėlimui.
Streikas
pa

bo
ir
apžaboti
tokius
“
cicilistus
”
.
kina kurioj viena akla (žabala)
Iš GRUZDŽIU,
vieta, kad čia reikią melstis, o
vyko, ir dabar trioptininkai gauna skutiniose dienose truktas rašo- legrafistai — streikieriai. Pr^.
Dobilas.
davatka. — “Didesnis mokslas
ne skaityt, kad tokiems vaikpa
Šiaulių pav.
už nuvarymą galan: vyresnisai mųjų mašinėlių (typewritcrs). gerino, matyt, kompanijai ir da
(Iš “L. U.”J
laikiams dar peranksti skaityt
Męs gruzdiečiai apšvietimo rei atneša tik blogą.... Cicrlistas,
— 20 r. (seniau 12 r.), pagelbi- Prie trusto priguli visos didžiau- bar stengsis kitų streikierių Varlaikraščiai, kad jis neprileisiąs kaluose esame labai persekiojami j kurį mokslas padaro, tai blogiauninkai 12—10 r. (seniau 8—6 r.) ; sios kompanijos.
Iš PARIEBIU,
gą ir skurdą padidinti.
žmonių prie tokio. ištvirkimo ir savo klebono Rekščio. Todėlei sis žmogus, piktesnis už gyvulį
už
darbą prisirengiant į kelionę
Naumiesčio
pav.,
šilgalių
valsč.
piktai
dvasiai
lygus
”
....
Ver

ir
tt. Išdirbęs jaunikaičius ir pa tarp klebono ir kamendoriaus
IŠPLĖŠĖ BANKA.
Pariebių kaime gyvena gana moka po 75 k. ant dienos su sa
matęs, kad jau aplinkui renkasi Skoni pskio esti nesusipratimai, bų sanvaitėj patarė jisai žmo
Frankfort,
S. D. Plėšikai įsi
vo
valgiu
(seniau
nieko
nemokė

žmonės, kunigas paklausė jų pa nes kamendorius žmonių apšvie nėms, namo parėjus, pasistatyti turtingas ūkininkas Duoba, ku
laužė
naktyj
ant 6 d. rugsėjo į
davo).
Valgymas
kelionėje
—
vardžių. Vienas vaikinas atsa timui nesigaili nei skatiko, nei verbas ant langų, kad jas pama ris, turėdamas deviniosdešimts
čionaitinį
banką
James River ir
pirklio*,
kiekvienam
per
sąvai

kė: “O kam kunigui reikia ži vargo — perka knygeles ir lai čiusi, neįeitų ta “pikta dvasia — margų žemės, samdomi vieną vy
išplėšė
$8000
ir
daugelį
brangių
tę
—
20
svarų
duonos,
—
1
kvor

noti musų pavardės; ar gal po kraščius ir veltui žmonėms da cicilistas”. Žmonės juokiasi, sa rą ir dvi mergas, šįmet buvo
dokumentų.
Plėšikai
nesugauti.
|| Steinbache, Vokietijoj, už
licijai norėsi mus išduoti?" Su lina. Žinoma, tam darbui klebo kydami : “Verčiau pušines pa parsisamdęs pas ‘ jį koksai tai ta miežinių kruopų, 2 kvorti žir
nių,
pusė
kv.
druskos;
75
kap.
gimė
žmonių sumišimas. Vyt
Bacevičius.
Algos
buvo
suside

pykęs kunigas, pradėjo klausinė nas yra priešingas ir kuomi tik stačius ant lango, tada greičiau
3%
MILIJONO
PERVIRŠIO
dviem
žmonėms
—
lašiniams.
miestelyj
gyvena vieni geležų ir
Minėtina dar, rėjęs 25 rublius pinigais, pasct
ti kitų žmonių, kaip tų ^m.nikai- gali, kamendoriui kliudo. Dagi
! Pab’iotM citi”
1
Laike
rugpiucio
mėnesio
jėjo
j
plieno
fabrikų
darbininkai,, _
Apie
trioptininkus
galima
pauž->
čių pavardės, bet ir nuo jų nieko vyskupui žada skųsti, buk ka kaip kunigas atsiliepia apie Kau sėmenų pusščpelį (apie 12 rub.),
į
Suv.
Valstijų
kasą
$58,226.281
"
renkant
miesto
viršininku
neišgirdo. Tik nemanyk, skaity mendorius žmones “buntavojęs”. no gub. atstovus. Kada žmonės rugių šepelį ir vilnų tris svanis. Į sakyt, kad jų dauguma iš miško
išėjo $54,637,790, tokiu budu lie I visada laimėdavo darbininkai —
tojau, kad tuo viskas butų užsi Neseniai gruzdiečiai norėjo įtai norėjo jiems siųsti prašymą, kad Mergoms algos vienai 19 rub. : tik ir verčiasi: nuo gegužio praka
perviršio $3.588,491. Imant | socijalistai. Rinkimai įvyko jau
valdžia sugrąžintų Antalieptės pinigais, antrajai regis 22 rub. džios iki ledui varo trioptus, žiebaigę. Kuriam laikui praslinkus
syti lietuvių vakarą. Tuo darbu
pagal
versmes, įėjo iš muitų tris kartus ir kiekvieną kartą pagi dirba miškuose. Jeigu jie
• po to atsitikimo, tie jaunikaičiai
bažnyčią, jis pasakė: “Jiems irx vilnų po tris svaras. Dirbo
užsiėmusiu buvo mųsų gydytojas
$29,716410,
taigi, $704,000 dau-|garsįno
valdžia, kunigaikstb
gauna nuo Jurbarko žandaro užmergelės, ne bažnyčia rupi dau jie visi pas minėtąjį ūkininką j susitelktų į sąjungą, daug gair kamendorius. Jau buvo pra
giau
negu
pereitame
mėnesyje; Į Ernst
veik 5 mėnesius, bet kadangi j lėtų pagerinti savo gyvenimą
Sachsen
kvietimą atvažiuot pas jį.’ Ir ką
giau“.
vidurinių mokesčių — $22.231-Į kad rinkimai
negeri,- Meiningea,
barbb^
dėta mokintis vaidinti ir dai
Duoba spyrė juos prie dar!x>I
J—is.
Darbinisgi jie ten išgirdo? Žandaras,
nuoti. Bet kaip tik apie tai su-'
446. $45O.«» daug.au; >š v.sok.ų kai, žinoma, kaskart pradčjo latamsa nuo tamsos, maitino juosi
(Iš *ž.’)
kaip ir kunigas, pradėjo barti
(Iš "2.")
žinojo klebonas, tuojaus ėmė
versmių - ^..273425.'$1.000.000, l.iau pykti, ir dabar, po trečia
vien
tik
rugiipiu
pienu,
todėl
mi
jaunikaičius, kam skaitą laikrapasakoti, kad tai buvo dainuoja
daugiau
negu pereitame mėnesy- rinkimų. truko jų kantrybė ir
nėti
samdininkai,
negalėdami
to-1
ščiūs ant šventoriaus, kam nepa
Iš TIRKŠLIŲ.
mos revoliucijos dainos, vargo- >
; padarė sumišimą. Tegul erzina
Iš DIDŽIOSIOS PANEMUNĖS I liaus iškęsti, atsitraukė nuo Duo-| Vagių, plėšikų šiais metais be )c*
klusnus, kam nemoką elgties ir
ninkui gi griežtai pasakė: "jei-1
\ okietijos valdžios darbininkui
tt. Ant galo pasakė, kad jie ga
bos. .
Zarasų
pav.
! galo daug priviso; tiek jų
gu tu dalyvausi tame vakare, tai,
BRANGUS UŽLAIKYMAS.
naujais
rinkimais, tas išeina tik-‘
lį padėkoti savo kunigui, kuris
I ubmet Duoba padavė Juos|niau nebūdavo, norint daug mapas mane neturi vietos.” Mergi-1 Čia yra grapienės Krasickienės
Ncvv Yorko miesto užlaikymas tai jiems ant gero. Rinks dar
\aip rūpinąsis apie pavestąsias
teisman.
Liepos
16
d.
Kidulių
i
jį
žiau buvo policijos. Neseniai lėšuos 1908 metuose 140 milijo
noms gi pasakė, kad jeigu katra; dvaras, Tame dvare nuo bau
jo globai aveles, v Z. T—is.
valsčiaus
teigėjas
Novickas
nu

išplėšta žydų šulė, norėta išplė nų doliarių. taigi, 10 milijonų bininkai kelis kartus, bet, ant
džiavos
laikų
tarnavo
trįs
ardieis į tą vakarą dainuoti, tai tos
(Iš 'Ž.’)
sprendę,.
ka<£
JlaęeVicius,
tiž^
at

šti bažnyčios; kiek anksčiau dol. daugiau negu šiuose metuo- galo, netekę kantrybės, jie ne
narčikai. Vienas jųjų miškų sar
neįleisiąs bažnyčion giedoti.
rinks daugiau, bet pats pasiimsi
sitraukimą
ne
savu
laiku,
turi
Spurgonių sodoj plėšikų kuopa
Taip tas mųsų sumanymas gas, čaplinskas, betarnaudamas
Iš KUPRELIŠKIU,
ir.... jiems bus nereikalingi kuDuobai
užmokėti
62
rub.,
o
mer

nušovė žmogų. Vyrai dėl to pa
grapienei buvo žmonėms be galo
nieku ir pasibaigė.
nigaikščiai ir kaizeriai I
5
Panevėžio pav.
darė valsčiaus sueigą ir nutarė
biaurus — ar pagaudavo kieno ginos regis 50 rublių.
K.
GERI KYŠIAI.
Neperseniai Kupreliškiuos buDuobos pastatytiejie abudu išsiųsti įtariamuosius. Išsiųsta
karvę miške besiganančią, ar su
(Iš “L. U.”)
Važinėjantis po Ameriką šve-;
Maskvos zemstvų kongrese
vo atvažiavę žemiečių viršinin
liudytoju
turtingiejie ūkininkai. buvo 4 vyrai ir trįs moterįs, pri
tikdavo ką su kirviu beeinantį,
•Oftta įpėdinis, U’ilhrlm.' tapo atmestas Stolypino pi 1 anas,
kas (zemskis), pristavas, kamarAr
teisingą
teisėjas
padarė
nu

gulėję prie vagių sčbrijos.
tai jau tam nepraleisdavo, tuo
matyt, nesigaili duoti kyšius. lytintis savyvaldystą žmonių.
Iš ŽAGARĖS,
ninkas ir apie 10 stražnikų su
jaus jį skųsdavo. Dabargi virto sprendimą, — tegul sprendžia vi
Praneša, kad vyriausias kelneris Sulyg Stolypin pliano: turi būti
Šiaulių pav. _
uriadniku. Toks netikėtas atsi
(Iš
kiti laikai. Mat kuomet pasenė- suomenė.
gavęs $100, kambario mergina I zemstvos padalinti į mažesnius
lankymas pas mus vyriausybės
Vijūno Draugas.
Gegiižės 30 d. krito nuo kaži jo, tai grapienė jį išvarė į svietą
$50 ir kiti po $5—$20, tik už pa- ■ skyrius, į kuriuos butų renkami
įvyko dėlei nesusipratimų kupre- kėno paleistos kulkos plačiai šunų lodinti. Dabar jis be duo
(Iš “L. U.")
rengimą vieno bankieto. Na. visokių luomų žmonės "su lygio
liškiečių su Borzakausku už ga apie Žagarę žinomas šnipas Za- nos kąsnio vaikščiojo tarp tų
IŠ JOHANNESBURGO, PIE- ir ko jam gailėtis? Juk darbi
mis tiesomis ir pareigomis.
nyklas. Kelis kart pralošęs Pa vickas. Prieš “liųosybių dienas”, pačių žmonių, kuriuos pirmiaus
Iš INDRONIŠKIO,
TINĖS AFRIKOS.
ninkai
sudės
dar
daugiau
;
juk
Kiekvienas narys zemstvų turi
nevėžyje, B. padavė skundą gu dar' tebebūdamas Žagarėj, jisai skausdavo. Žmonės, kad ir pri
Ukmergės pav.
Streikas
kalnakasių
aukso
ka

jie
(darbininkai)
tiktai
Dievo
ir
pįjjj^-ti
policistų užduotis. Laisbernatoriui ant žemiečių virši buvo stropus visokių Livenų, mena kartais jam jo darbus, bet
Gegužio 28 d. 3 sargybiniai at syklose. kuris traukėsi apie 3 mė tam sutverti, kad penėtų “Dievo
vesniejie
nariai sutiko su tokiu
ninko, buk jisai neteisingai tei Macių, Karpovų, Egerų ir kitų visgi numirti iš bado neduoda. vežė Zabelynų sodžiun vaikiną,
pateptinius
”
!
nesius.
pasibaigė,
šiuom
kartu
plianu, tiktai pridėjo, kad zem
siąs ir prilaikąs žmonių pusę. į juos panašių padėjėjas. Už Antras, Klemka, senatvėje beka- ar nepripazįs kas jo (šnipas jį
su pralošimu ir prie darbo turi
stvų nariais gali būti ir moterys
Žemiečių viršininkas apturėjo ėjus liuosybės laikams, vieni jų I leliodamas, mirė, trečias prisipra
rado miegantį Anykščių šilclyj). grįžti ant daug blogesnių sanly- SUMIŠIMAS TARPE JAPOir gali turėti lygias tiesas; atme
įsakymą nuo gubernatoriaus iš išbėgiojo, kiti krito nuo nežino šė parapijos špitolėn„
Primušė Kazlauckaitę, liepdami gų kaip buvo pirma. Pralošimui
NIECIU IR KANADIEČIU.
tė
vien tą, kad nariai turėtų pil
tirti ant vietos visą dalyką. At mos rankos, tretH, aprimę,, tyliai
Taip tat visados dvarininkai sakyti, kas jis; neblogiau apsi
Vancouver, B. C. Kanadoje, dyti policistų užduotis. Konservažiavęs, viršininkas išklausė liu sėdėjo, yt pelė po šluota. Bet daro — iščiulps iš žmogaus pas ėjo ir su jos 8 metų broliu. Pas streiko daug padėjo streiklaužiai,
kurie nuo pirmos dienos pradėjo įvyko percitoj s u ha toj muštynės vatyvai. vienok, vedami kunigaik
dininkų, sustatė “protokolą”, įsa kaip tik valdžia pradėjo atsigau kutinį gyvenimo lašą, paskui lie
Vitkauską rado namie vieną eiti prie darbo už daug mažesnį tarpe kanadiečių ir japoniečių.
ščio Kassatkine - Rokovski prie
kų ramiai užsilaikyti ir jo klau ti, tamsiosios pąjiegos vėl ėmė pia iš bado mirti. Paklausk ko
merginą; uždarę kambaryj, ėmė už mokesnį ir didesnį darbą (rei Kanadiečiai užpuolė ant čia gy
šinosi plianui. sakydami, kad re
syti, tai viskas busią gerai.
kelti savo galvas. Zavickis, pir kį elgetą, kur jaunas buvai — kankinti. Kada motina norėjo
venančių
japoniečių.
išplėšė
kėjo
atlikti
darbą
2
—
3
žmonių,
voliucija
pasibaigė ir dabar nėra
Labai gražių žodelių, kokiais miau aprimęs, vėl pradėjo varyti daugiausiai vis atsakys, dvare išgelbėti, gavo mušti ir ji. Su
krautuves,
sudegino
kelias
ir
už

už
mažesnį
dienos
mokestį
žmo

reikalo
bijotis
priešių, nereikią
taip turtinga rusų kalba, išgirdo senąjį darbą. Už uolumą ir tarnavęs.
muštas viduryj sodžiaus taip-pat gaus, dirbusio pirma). Tarp ne mušė kelis japoniečius. Maištai
duoti mužikams lygių tiesų.
žmonės nuo zemskio užtai, kad darbštumą gavo Latvijoj uriadPlačialapis.
10 metų vaikinas P. Pišnius.
didelio skaitliaus lietuvių kalna- gimė nuo to, kad atkeliavę japoatsiėmė nuo rinkiko pinigus, su niko vietą, ir tenai betarnauda
X. Y.
kasių atsirado ir būrelis strcik- niečiai dirba pigiau negu čionai
|| Stieikas portinių darbininkų
mokėtus kaipo vikupą už antrą mas, užbaigė savo dienas. Kad
(Iš “2.”)
IŠ ABELIŲ,
laužiu. Gyveno jie visi kasty- tiniai darbininkai ir tokiu budu mieste Antvverpen dar nepasi
pereitų metų pusmetį. Grasino ir neilgai jisai ten uriadnikavo,
Ežerėnų pav.
nėse. užtverti blėtomis ir sango- atima darbininkams darbą.
baigė, bet priešingai, kaskart ei
net patupdysiąs visus į šaltąją, bet ir ten suspėjo visoj apylin
jami
Abelicčiai
labai
mėgsta
“
ap

policijos ir kareivių, bijona smarkyn. Daugumas alpiau*
ypač tuos, kurie išdavė raštelius, kėj pragarsėt savo darbais.
SIELIU KONSORTININKAI darni parodyti nosį iš savo kalėPERSEKIOJIMAI HINDU.
švietimą"
ir
kaip
įmanydami
kusių
laivų negali iškrauti tavokad priėmė atgal nuo rinkiko pi
Kitas šnipas, Barauckis, taipIR TRIOPTININKAI.
Bellingham, Wash.
Pereito rų, kadangi streikieriai prašina
jiino, o jeigu, išėjęs su reikalu,
nigus, bet grasinimais ir pri pat gerai žinomas žagariečiams, “šviečias”. Kokį šventadienį nu
Keliu iš Kauno Vilkijon ir to susitikdavo savo pažįstamą, neži ketvergo naktyj užpuolė čionai- sunaikinti visas mašinas. 3
baigė. Prisiėjo tiktai vienam rin jis irgi “liųosybių laikams" už ėjęs Abeliuosna, dirstelėk tik
kikui už neįnešimą ir aikvojimą stojus, buvo prasišalinęs užsie bet kurio žydo butan, tikrai pa liau tomėl matai sielius, tai ren nojo kur pasidėti, negalėdavo tiniai gyventojai ant čia gyve rugsėjo streikieriai sumušė dau
pinigų atsėdėti 7 paras Panevė nin, bet dabar, pasidrąsinęs, su matysi abeliečių "kumponiją” giamus dar kelionėn, tai jau va akių pakelti ant žmogaus, kaip nančių ateivių hindų ir 750 išvi gumą streiklaužių ir policistų ir
žio kalėjime.
grįžo ir sako, manąs uždėti Šiau "baltake” besišviečiant ir iš mo romus Nemunu dviejų ar ketu nutvertas vagis. Matyti, kad jo iš miesto, o kitus 400 nuvarė situacija tapo taip pavojinga,
Traukutis.
liuose savo aludę. Matomai ji nopolių buteliukų skaityti be rių vyrų Prusupsen. Sieliai kožnas iš jų širdyj jautėsi, kad Ė miesto butą, Cionaitiniai dar kad miesto valdžia šaukė net
Matyti daugeliui (trioptos) šit^ susirenka čion iš daro blogai. Dabar, streikui pa bininkai įpyko ant hindų užtai, miliciją prie ginklų. Padėjimas
(Iš “L. U.”)
sai pasitiki, kad visuomenė už simokinant.
abeliečių
labai
paflnka baltakės Kauno, Vilnas ir net Gardino sibaigus, reikės dažniau susieiti kad tie, atvažiavę, dirbo už pi darosi kaskart pavojingesniųmiršo jo darbus, jei turi viltį iš
šviesa:
patarus
kam verčiau lai gub., visai nesutvarkyti; čia juos ir turbut nelabai smagu bus giau negu baltiejie darbininkai. Streikieriai sunaikino daugybę
Iš GIELAŽIU,
to pelnyties.
kraštį
nusipirkti
vieton buteliu tvarko, kontroliuoja, pagal ilgu- jiems tarpe vyrų, kurie tiek lai
iškrovos mašinų, suvertė vand®*
Panevėžio pav.
Svetės gyventojas.
surimo
ir
drūtumo
ir,
išnaujo
ko,
dažnai
išgirsi:
“
kas
mums
iš
GERAS
PLAUKĖJAS.
ko
kovojo
už
savo
laisvę
ir
pa

nin daug tavorų, uždegė tavorų
Birželio mėnesyje pono pulšę,
varo
galaiTT
Prffžijon).
Konlaikraščio:
pusbutelį
išgėrus,
tai
dėjimą
ir
kurie
tik
per
jų
pasi

New
York.
Keturi
vyrai,
Masąkrovas ir vežimus. Nuostolių*
kauniko Voiciackio dvare suBandorių sodžiuj pas ūkininką nors linksmiau”. Kad ir abelie sortuoja žydai,,—. išviso apie elgimą pralošė streiką. Dabar rathon plaukėjai, padarė čia
padarytų vienos ugnies, apskaito
streikavo dvarbernių žmonos. Paulaucką tarnavo vaikinas Pr.
čių
labai
mylima
baltakės
švie

350
žmonių
-X1
išsimėtę
ant
Ne

visi,
visur,
badys
juos
pirštais,
lenktynes
plaukime.
Lenktynės
Pareikalavo, kad ponas pulkau Kygas. Vieną rytą beakėdamas
iki šiol ant $1,000,000.
ninkas brangiau jorffS mokėtų Jauką, jis užsišnekėjo su kaimy sa, kad ir nuo jos ir linksmiau muno krantų tarp ĮCauno ir Ve o kapitalistai, kuriems jie padė buvo parengtos tarp Battery ir
|| Iš Tokio paduoda ofidjal*už darbą. Iki streikui- mokėda no bernu. Pamatęs tai šeimy- pasidaro, bet ji tik karčiamoj liuonos. Sunkus ir, nešvarus tas jo dar labiau varginti darbinin Coney Island. Bet paskirtą to
tešviečia
ir
tik,
koliai
ragauni,
te
darbas,
—
yjpą
laiką
priseina
kus,
ant
jų
neatkreips
savo
akių
lumą,
15
mylių,
perplaukė
tiktai
šką sąskaitą nuostolių, padaryk
vo už dieną po 20 kap., po strei rrinkas, liepė jam eiti namo pus
kui gi po 25 kap. Dabar darbi ryčio. Parėjus vaikinui namo, linksmina, štai dvarų darbinin dirbt ant vandenio, — po strei-, (daugumą jau nuo darbo prašali vienas iš jų, Alfred Browne; jis tvanų. Pražuvo — 348 ypatos*
ninkės vėl mano streikuoti ir šeimyninkas atsakė jam vietą ir kai velka sunkų ponų jungą. Jų kų pernai buvo, apmokamas vi no, streikieriams sugrįžus) ir tu perplaukė tolumą į 4 vai. ir 52 sužeista — 70; pasigenda
173reikalauti po 30 kap. dienai. Ne- už tarnautąjį laiką nieko neuž padėjimas pas mus sunkesnis ne dutiniškai : per sąvaitę, žiūrint rės vėl dirbti už mažesnį užmo minutas.
namų sugriauta 1337 » nam^ L
kuris Pimpė, norėdamas ponui mokėjo. Vaikinas, pasiėmęs 4 gu kur kitur. Darbas čionai tę koks darbininkas, gaudavo nuo kestį ir didesnį darbą. Jokie pa
dalies sugriauta 1376; namų
geriau įtikti, gązdino moteris vi darbininkus liudininkais, nuėjo sias nuo saulės tekėjimo ligi sė 28 iki 18 r. ir mažiau ant savo sakojimai ir prakalbos ant jų NELAIMĖS ANT GELEŽIN nešta 3142; apsemtų namų I7$t
KELIU.
sokiais budais, bet jos jo nepa pas savo šeimyninką atlyginimo dimo. Kumečių algos permažos, valgio; jeigu atsitikdavo nedir įspūdžio nepadarė, galėjai ant jų
339; perlaužtų volų I57°»
o
jų
moters
turi
išeiti
per
metus
bamos
dienos
dėl
darganos
ar
galvų
ir
baslius
tašyti,
o
jie,
šyp

klausė ir varė savo darbą.
Horseshoe
Falls,
arti
Grangešta tiltų 976.
prašyti, bet tas, vieton užmokė
Pas mus rugiai užaugo gra ti, puolė ant jo su peiliu — ge 60 dienų. Kumečiai telaiko tik darbo stokos, tai darbo sąvaitė sodami,dirbo savo darbą. Pranešu ville, Ont. išbėgo iš relių į pie
po vieną karvę ir jų karvės ga visa vistik būdavo apmokama.
visiems broliams lietuviams pa tus bėgąs specijališkas pasažiežus. Javai irgi nusisekė.
|| Iš Paryžiaus praneša,
rai dar, kad suspėjo kiti sulaiky nomos ten, kur jau pono galvi
Iškovotos
buvo
tos
darbo
są

vardes tų streiklaužių, kad visi rinis trūkis Canadian Pacific ge prašalintas nuo sosto
Dievo muzikantas.
ti — sužeidė ranką ir parpiovė jų numinta. Kiaulių kumečiai lygos su pagelba profesijonali- žinotų, kokius męs turėjom prievestę. Matydami, kad pinigų ne visiškai nelaiko. Smulkiųjų nuo nės sąjungos, į ičurią buvo susi šius, kovodami su kapitalistais ležinkelio. 6 ypatos tapo užmu- karalius Thauh Thai, pavedė
galima iš jo gauti, jie visi išėjo. mininkų padėjimas ne kuo ge dėję “konsortininkai". Aišku, už duonos gabalą ir kurie padėjo stos, o suvirs 250 ypatų sužei- stą savo 8 metų sunui.
liūs, matomai, yra
P**
Iš JONIŠKIO,
Paulučkas gi sumetė, kad Čia gal resnis. Taip, sakysim, Antana- kad miško pirkliatųs toks padė jiems mus dar labiau prispausti sta.
pereituose metuose nužudė
Šiaulių pav.
išeiti blogai rr gali paduoti jį į šės dvare yra nemaža tokių, ku jimas negalėjo patikti, ir jie šį- ir varginti, būdami pats tokia:
.
Norris, Iowa. Arti čia išbėgo tarnų ir nukankino daug
■ Išvaikius dūmą, ir musų juo-1 teismą. Jis, matomai, susiuostė rie nuomoja po 3 dešimtines. Už met dar anksti pavasaryje pradČme pat padėjime. Gal kas atras iš relių į šiaurius bėgąs ezpresi- moterų).

IŠ DARBO LAURO.
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I [| laike paskutinių žydų skertuo, su
at- tiniai, daugiaus negalima buvo nė
Naujas chartcria^!alėi£lia mie karės vis bijojau.... Kaip M suprasti, kaip tai galėjo atsitikti.
jdynių tapo Odesoje užmušta ęal sjrfTėn ir mėgino vėl ne-'
norėti, mat tą dieną buvo išmo sto valdžiai apmokesčiuoti visus bijosi? Turėjau dar išduotus Užvažiavo katilas ant gulinčio’* Į galėjai matyti juodą debesį, kurs
E mažiausiai ioo žmonių. Juoda- dalejy reikalų svarstyti ir tikkėjimas algų darbininkams už darbininkus ^matiniais" mokes naujus puspadžius, kelius mąslus kareivio ir, kaip tai galėjo atsi greit ant musų slinko, be pertrū
L rimčiai buvo teip žv triški, kad j/ka<la sale jo atsisėdo aniuo- darbą, per tai musų broliai lietu
čiais, o teipgi ir visus vertelgas. drobės ir senus aulus. Pardaviau sukti, kranas, nežinau, tik karš kio šaudydamas. “Bėgti!” sušu
žyiį, užmušėant Tcapi- las sargas su buože, aptilo. Ka viai, gavę žvangučių, velijo tą Taigi; norėdamas dirbti kokį aTik susisukau,
viską žydui ir nusipirkau, atme tas vanduo pradėjo ant jo lie ko genarolas.
<t,V'Luvo
dangi vienok perkėlimui bylos dieną praleisti smuklėse (karčia- matą arba norėdamas užsidėti
kaip į koją čiukt! kaip kirste
nu: viena markę ir butelį degti tis.... Raitos nabagas, kaip ker
^^^^^JĮįįfuose teipgi laukia- reikia pinigų, tai parapijonys pa mose) prie stiklelio raugalo,svai kokią krautuvę, .turėsi būtinai
nės.... Mačiau, kad velniai juo piamas kirminas ir nė žodžio. ir pakirto.... Žiuriu — kraujas.
darė rankių svetainėje. Tada gindami protą ir tuštindami sa gauti nuo miesto valdžios dalei- kiasi.... Nė šis, nė tas, tarsi
Puoliau rišti, bet vos spėjau už
Ištraukus iš po katilo, jau buvo
raityti
kelnes, kaip mane iš už
irgi neiškenti K. M. lir pagriebęs vo kišenius.
dimą, turėsi moktyi už “license”. akmuo ant širdies užgulė. Pa negyvas.
Baisu atsiminti....
pakalio
ir sugriebė .. Atsisuskrybėlę,
bėgo
teipgi
per
parapi

tapo
Suprantama, tokie neturėjo
Taigi, amatininkas arba šeip rašiau tuojaus laišką namo, kad Akįs išvirtusios, tokios baltos,
kęs,
pažinau
priešą, Išgydė jie
joms
pamėgždžiodamas
aukų
rin

Vokietijoj. 16 terp
laiko ateiti į susirinkimą ir pa darbininkas turės
pasiklausti su manim teip ir teip. Geriu po veidas, kaklas, kaip ugnis, rau
mane
gerai,
tik
dabar negaliu ta
kėjus.
Bet
kada
prisiartino
prie klausyti naudingų, pamokinančių miesto valdžios pavelyjmo ką lašeli degtinės ir laugiu, kas
Sąt.likos kongresas
doni,
o
iš
burnos
putos
tik
eina.
koja
gerai
priminti.
Užtai dau^^Ktęsis iki 24 d. rugsė vieno vaikino, tasai trenkė teip kalbų.
nors dirbti. Kadangi ^iarbinin- bus toliaus — kada bus paliepi Sustojom, iškasėm duobę, surin
giau
kariauti nebeisiu.
j smarkiai su čeveryku į jojo
^^Kptų pribuvo
Susirinkimą atidarė draugas. kas turės turėti “license”, tai jis mas eiti. Rytmetyj, kabinam, kom visus jau be karės kritusius,
skrybėlę, kad iš jos nieko neli_________ • m
Žemės kraštų.
Įėjo apicierius. (kitas dar ir kvėpavo) sudėjom
N. N. su paaiškinimu vakaro tik grynai prigulės nuo miesto val susėdę, košę.
ko. Tuomet išmetė aniuolas sar
slo ir prašė publikos užsilaikyti džios. Jeigu, duokime sau, dar V isi sustojom ir laukiam išsižio į duobę, užkasėm ir vėl ėjom
gas “karžygį” ant gatvės. Ant
buvo
tvarkoje laike kalbų. Pirmutinis bininkas, kuom nors, nepatiks ję, ką mums pasakys — gal būti toliau. Einu ir mistinu sau, kad
C z mušta daug susirinkimo nieko ypatingo ne kalbėtojas, draugas J. Klembau-1 miesto valdžiai, tai ji gali at musų pulkas liks namie. “Rytoj
ir su manim tuojaus teip bus —
^^K&neral - gubernatorius nutarė, apart bylos perkėlimo ir skas, kalbėjo apie darbininkų iš imti nuo jo “license'* kiekviena išvažiuojame į tolimus rytus’’! užkas ir .... paliks. Gyveno, Prašaliečio laiškai iš Rusijds.
^■boklamaciią tiktai po ke- išrinkimo komiteto apžiūrėjimo naudojimą per turčius, dykaduo me laike ir tokiu budu bus dar Na, rytoj, tai rytoj, ką veiksi”. mylėjo, norėjo namon grįžti, o
>4*. fesų skerdimo, uždrausda- žemės kapinėms. Tiesą, parapi nius ir visokius prigavikus, ku bininkas priverstas jieškotis ki Valgom košę toliau.... Akįs vi čia ir užkasė svetimuose laukuo
Brangiausia Felicija!
ja turi kapines, bet ir tos pri
žydus
rie, pasinaudodami iš darbininkų tur darbo, t. y. kraustytis iš Chi- sų blizga, rankos dreba, ašaros se.... Prapuolė juokai, žuvo ka
klauso vyskupui.
tamsumo, nesupratimo, traukia iš cagos.
iš akių byra, rodos ims mus čia reiviškas linksmumas, sudubo a- • Greitai prasidės rinkimai į tre
Bet
kaip
ten
nebutųL
sumiši

Jeigu
įeis
į
galę
naujas
charte| Rostove expliodavo ant gatjų sau pelną, priverčia juos būti
piajitj. ... Aš vis dar kenčiu. kįs į kaktą — visai lyg ne tie čiąją durną. Męs, tai yra val
mas
visgi
padarė
daug
gero
nebijome,, laugalės
ris,
tai
miesto
majoras
dvi bombos Expliozijos tavergais.
Kalbėtojas sako, dar
Pulkininkas musų buvo neišpasa jauni, sveiki vyrai vartę tėvynė džia, dabar nieko nebijomi
Scrantono
lietuviams.
Nes
3
bininkai yra dėlto išnaudojami, kontroliuoti visas mokyklas. Tai kytai pasiutęs. Duoną liepdavo je žagre juodą žemelę. Jau kiame durnos, susidėję rankas,
- užmušti šeši žmonės.
bažnytinės draugystės, buvusios kad nesirūpina savo reikalais, gi, ką miesto majoras diktuos, tą kepti kietą, — kad nepelėtų. Su
norėjosi greičiau sutikti priešą, ak ne, padėję ginklus. Pirmos
suvaržytos
per
ilgus
metus
baž

mokyklose
mokys.
Bet,
kad
niekiua
mokslą,
buk
jis
darbi

minkštimu
dar
šiaip
teip,
o
su
I Iš Santiago, Chili, praneša,
tegul geriau peršauna ir viskas dvi durnos buvo maištininkų sunytiniais
pančiais
—
pasiliuosamiesto
majoras
nelieps
platinti
ninkams
nereikalingas,
bedieviš

pluta
—
nors
dantis
išsilaužyk..
jad besiritanti nuo kalno snieužbaigta — kas iš tokio gyve susirinkimas, dabartį trečiąją suvo!
Vienok
jie
mums
ta
garbė
apšvietimą,
tai
tas
aiškus
daly

kas,
o
skriaudikams
to
ir
reikia,
Ką žmogus darysi? Minkštumą nimo.... "Gulkit’’! sušuko pul sivažiuos garbingi ponai iš tikrų
go lavina palaidojo 50 žmonių.
priguli, bet vyskupui ir- kunigui kad darbininkai butų kuotam- kas, nes kokiam politikui, ypač išgrauždavom, o plutos—po sta kininkas. Sugulėm..., Tai jau jų rusų sąjungos ir spaliečiai.
K. A. Kaupui. Jie atidarė mums
Pirmosios durnos šaukė:
f 4 d. rugsėjo pasimirė Bcr- akis ir parodė, kad nereikia bijo šiausi, nieko nežinotų, mat tada amerikoniškam, rupi žmonių ap- lu. Lankiam dieną, laukiam kitą. priešą, turbut, pamatė, nekitaip.
—
Šalin despotiška valdžią!
švieta
?
kuolengviausia juos išnaudoti.
Nėra duonos.... Kas per Jude Atsiguliau ir mislinu sau, kad
geoe. Norvegijoj, garsus kompo—
šalin
tyronai!
tis kokių ten šmėklų ir baidyklų. Darbininkai, būdami tamsus, ne
Ikišiol kompanijos, norinčios sius.... Nekepsiu, — sako — jau nebeatsikelsiu, kaip replėmis
Ptorius Edward Hagerup Grieg. Taigi, visos 3 draugystės turėtų
—
Tegyvuoja
revoliucija!
supranta galybės savų spėkų ir panaudoti gatves kokiam tikslui, duonos, kol tas plutas nesuėsite! suspaudė širdį., Užeidavo miništarti K. A. Kaupui širdingą kapitalistai juos stumia kas kart paveizdan. gatvinių karų kompa
s
Busimoji
durna,
mandagiai pa\ argais — negalais, mirkydami tys į galvą už ką”, bet kas
ačiū, už tokį jo prakilpų darbą. į dar baisesnę verguvę, kala dar nijos, turėdavo surinkti parašus
sikloniojus
Stolypinui
ir kitiems
j vandenį, jau visai baigėm jas, tau...... teip reikia, teip caras
ponams,
saldžiai
šnibždės:
Scrantonietis.
didesnius išnaudojimo retežius arba .gauti pavelyjimą didumė- kadangi rytoj reikia važiuoti, o liepė ir atlikta.... Pajutau ant
— Tegyvuoja sostas, Stolydarbininkams, kad jie liktų am nės gyventojų toje gatvėje. Bet ir plutų kas valanda vis mažiau galo, kad kojų jau nebegaliu
Iš SPRINGFIELD, ILL.
žinais vergais ponų kapitalistų. sulyg naujo charterio kompani ir mažiau — vakarienei keli šmo panešti, o liktis vre nesinori, pinas ir visi joudraugai!
IS KENOSHA, WIS. .
— Tegyvuoja kartuvės ir kul
25 d. rugpiučio atsibuvo lietu Kalbėtojas ragino darbininkus jos to nereikalaus daryti; joms tukai teliko. Vienas griebė, ki Galva pradėjo suktis, akyse jau kos!
Apie musų miesteli mažai ka vių prakalbos, parengtos vieti šviestis, lavinti savo protą, skai tereikalinga susitarti su miesto tas, trečias, paskui ir visi puolė pažaliavo, kritau ant žemes ir
—, Tegyvuoja Kruševanas, Piži tenka išgirsti, nes čia nieko nio L. Rev. Sel. komiteto. ' Žmo tyti darbininkiškus raštus ir tt. majoru, o žmonės turės tylėti. prie duonos — prasidėjo pešty tiek te atmenu. ' Nežinau, kiek
rųškevičius
ir visi sąjungieČiai
®kio ypatingo neatsitinka. \ ie nių ant prakalbų lankėsi skaitlin
Aptras kalbėjo draugas F. Ba Vienok, jeigu pats miestas nori nės. Valgyti norėjom visi...... laiko gulėjau, tik prabudęs, pasi nišai!
nas iš svarbiausių atsitikimų, tai gas būrys. Kalbėjo dų vietiniai gočius. Aiškino, kas tai yra so- panaudoti gatves, tai tuomet tu Pradėjo vienas kito prašinėti; jutau visai vienu. Atsistojau,
— Mirtis, mirtis, mirtis mai
tavo 24d. nigpiutės, kurioje die
cijalizmas ir kokius jis turi sie ri jis būtinai gauti gyventojų kiti davė, o vienas sako: “aš pats griebiau už šautuvo ir ėmiau
noje atsibuvo ant baliaus prakal zas Dzienius ir Pittsburgo Aka- kius; ragino darbininkus rašytis pavelyjimą. Ikišiol, jeigu kokia noriu valgyti *. Toksai menkas, žvalgytis. Nieko, niekur nesi štininkams !
Bus malonu ir gražu!
tas. Įvyko, mat. teip: prakalbos demijos studentas ■ Hortunatas prie Socijalistų Sąjungos ir ne kompanija norėdavo gauti kont sudžiūvęs latvys. Įpykęs drau mato!? Guli kareivis musų pul
Tokius
šauksmus durnoje iš
buvo surengtos 21 d. rugpiučio, Bagočius. Kalbos klausytojams, laukti Maižiešiaus, kad tasai iš raktą (ordinance), tai tą turėda gas sudavė jam su kumščia į ko. Pradėjau aš jį purtyti. “Mir
girsime
ačiū
tik musų valdžiai.
nes tuomet ketino atvažiuoti iš matyt, labai patiko, kią liudijo vestų darbininkus iš dabartinės vo duoti žmonėms ant nubalsa- pašonę. Ar pirmas kartas gauti štu iš bado”, sumurmėjo drau
Ji,
kaip
burtininkas,
panašius ste
Va^>araiso studentas Adomas triukšmingi delnų plojimai. Ypač kapitalizmo verguvės, bet liepė vimo. Įėjus į galę naujam char- j pašonę arba žandan? Latvys gas. Ką valgysi? Jokio žvėrio,
Juška, vienok A. J. nepribuvo ir kalbant drg. F. Bagociui, kurs patiems, suvienyjus savo spėkas, teriui, tas nebus reikalingu, nes parvirto, palikęs duoną ant sta jokio paukščio, tiktai juodvarniai, buklus padarė. Paėmė įstatymus .
teinu budu nebuvo nė prakalbų. *eavo aiškia kalba nupiešė pra sutraukyti tuos retežius kapitali visuomeniškas balsavimas (refe- lo, jau negyvas — kaip k irstė užuodę puvėsį. būriais lekia apie durną, pabraižė ir išėjo, kad
A. J. pribuvo 24 d. rugpiučio. džią ir bėgį Rusijoš revoliuci zmo ir išeiti iš jo verguvės. Kal rendum) bus panaikintas.
nukirto.... Ir už ką?, dėl duo šiaurės link. Patronų turėjau j durną maistininkai daugiau nė
kuomet lietuviai buvo susirinkę jos. Kaip ten beširdžiai caro bėtojas sakė, kad jeigu ypata iš
Ikišiol buvo renkami nuo kiek nos.... Nebuvo tada bado metai. užtektinai. Pašoviau kelis juod nosies negalės įkišti, o jei koks
p. V. Mockaus svetainėje pasi- tarnai nekaltus žmoni 4 kankina vestų darbininkus iš dabartinės vienos “ward’os” po du atstovu Važiuojame jau.... Apicieriams varnius, sukuriau ugnį ir, pamo ir paklius, tai netyčiomis. Pirma
linksminti. Jisai, pasiprašęs, pra ir žudo vien už įtai, kad verguvės, tai greitai galėtų per (aldennan); rinkdavo kas metas davė gerus karus, o mus sukišo vęs ant durtuvo, ėmiau kepti. 'Tą netikę įstatymai buvo apie dū
dėjo kalbėti apie naudą mokslo, meldžia duonos kąsniol ir reika duoti atgalios į verguvę, bet jei po vieną, bet sulyg naujojo char po penkesdešimtį j prekinius, išmokau nuo čigonų.... Jeigu mą — leido lįsti dumon viso
naudą skaitymo ir ragino kiek- lauja sau žmoniškų tidsų. Žėd- gu patįs darbininkai išeis iš ver terio tebus galima rinkti tiktai po kaip silkes į bačką. Daužė, tran jie pavogdavo vištą, tai vis teip kiems degutu smirdantiems mu
j vienam griebtis už skaitymo ir nas- kalbėtojaus žodis tartum, guvės, tada jie supras savo spė vieną aldermoną nuo kiekvienos kė tuose karuose teip ilgai, kad kepdavo. Sustiprėjo mano drau žikams ir paršiviems darbinin
mokslo; aiškino teipgi vargingą gyvas, puolė į klausytųjų širdis, kų galybę ir nesiduos jau dau wardos ir tai ne ant dviejų, bet jau, rodos, keli metai praslinko, gas ir aš pasistiprinau, bet kur kams, nuo jų durnos rūmuose
padėjimą musų tėvynės Lietu- kad daugumas iki tiek susigrau giaus. savę pavergti ; netikės jo ant keturių metų. Jeigu, duo ant galo sulaukėme, kada saulei eiti nežinojom. Apsižvalgėm — net blogas kvapas ministeriams
j vos. Kalbėtojas liepė tverti kuo dino, kad net ašaros riedėjo per kiems vadovams, nes patįs darbi kime sau, tas išrinktas wardps užtekant, liepė lipti laukan. Ma niekur nieko negirdėti.... Pasi badė nosis, reikėjo daug parfiuprasikals niau pirma, kad veš mus į ugnį, leidom drauge su juodvarniais— merijos išaikvoti. Antrą atver
pą S. L. A. ir kitas draugystes veidus. Kiti, kumščiai sugniau ninkai bus savo vadovais. To aldermonas
kuom
turi bet išlipus iš karų, prieš musų į šiaurius. Jau netoli vakaras tus, kam tiems pajuodėliams du
ir kliubus, nes per tai gali teipgi žę. grąsino prakeiktam carui. Bet liau* kalbėjo apie revoliuciją miesto
tai .
valdžiai,
žmonės įgyti šiokią tokią ap- supratę, kad veltus ' kumščios Lietuvoje. Perstatė baisumą ca tiesą
tuo- akis buvo biauriai išmėtyti kal buvo. Užėjo debesis ir juo grei rna reikalinga, bene jie supranta,
ir
jj
atmesti
irietą. Kalbos labai patiko susi- grąsinimas, daėjo aukai pinigais, ro valdžios ir žmonių troškimusi met
liekasi
warda
per nai. Mačiau kalnus ir Lietuvo čiau męs skubinom eiti, juo di kaip šerti badaujančius, kaip su
thfcusiems. ką reiškė gausus po kiek kas išsitesėdhmas, su- laisvės. Pasakė, kad carizmas,, keturis metus be atstovo. nes je. bet kur tau — ir sulygyt ne desni ir didesni lašai lietaus kri valstybės pinigais verstis — apie
tokius dalykus gali rupinties tik
delnų plojimas.
šelpimui tenaitiniam^
karžy nepaisydamas žmonių troškimų1 antru kartu rinkti nedaleista su- galima — pas mus tai tik kups to. Lijo kaip iš viedro.... Pa Gurkos, finansų ministeriai ir ki
Taigi, kenoshiškiai, nesilikime giams, kovotojams suĮ žvėrišku ir jų reikalavimų, nori laikyti re lyg naujojo charterio.
tai. Reikėjo eiti pėkštiems. Vis ėjus gerokai, radom kareivį (ne ti panašus ponai. Ne, durna mu
ažpakalyje savo brolių. kitur carizmu. Sudėjome 35 dol. 50 težiuose po senovei laisvės rei
Užtai, piliečiai Chicagos, jeigu augštesni ir skardesni kalnai ir gyvas jau buvo) iš to supratom, žikams ir visokiems pajuodėliams
kalaujančius
žmonis;
dėlto
jie
gyvenančių, bet tverkime S. L. centų. Toliaus drg. F. B. kal
nenorite pakliūti labiau po jun ėjome vis kalnais — nuo vieno kad sekam paskui ir kad ne šią nereikalinga. kits kas ponai.
priversti
sukilti
prieš
despotą
ir
A. kuopą arba L. S. S. A. kuo bėjo apne socijalizmą ir kapitali
gu didžturčių, jeigu norite būti ant kito* Norėsi, atsispyręs su dien, tai rytoj pavysime pulką. Jiems kartais atsibosta, nieko ne
pą.
stus. Išrodė kaip kapitalistai ne- spėką pareikalauti sau laisvės ir ir ant toliau liuosais, tai 17 d. silaikyti, bet kur tau — per vie Toliau ir kitą ir trečią radom ir veikiant, na tai gali durnoj pažai
Buvęs ant prakalbų.
mielaširdingai žmones] darbinin- tiesų žmoniškumo. Ragino šelp rugsėjo balsuokite prieš naująjį nas kitą puolame ir puolame že visi negyvi.... Sutemus, įėjom sti vis mažą drąmelę.
kti kliasą, išnaudoja, primesdami ti, kiek galint, savo brolius, ko’ charterj. Naujas charteris nesu myn. O čia. tarbos, maišai, šau- į didoką miestą. , Kur nekur
Ponai, geri žmonės, jiems ga
jiems tik mažą dalelę; uždarbio, vojančius už laisvę, aukauti teiks jums geresnės tvarkos, bet,’ dyklė, palatka, ir nieko nepa- dar žypsojo žiburys. Lietus tru lima tokį malonumą padaryti —
Iš SCRANTON, PA.
kad darbininkas iš baįdo ne pa jiems nors pinigais, jeigu negali priešingai, atiduos jus valiai po mesk.
Užėjom* didelį uolinį putį perstojo. Pasibeldėm prie įleisti į durną — jie durnoj be
12 d. rugpiučio pasibaigė čia
stiptų. O reštas, visas darbinin me dalyvauti drauge su jais ko litikų, didžturčių ir didžiųjų kor kalną.
Užsikrapštėm
šeip- vieno namo — nieks neatsiliepė. perstojaus giedos “Bože caria
byla Scrantono parapijonų su
poracijų. Naujasis charteris pri teip ant viršaus, o žemyn baisu Bcldėm į kitą.... “Kas čia?” su chrani”, klausys molebnių, padės
ko sunkus triūsas, ąugarma į voje už liuosybę.
vyskupu Obanu ir K. A. Kaupu,
Vakaras atsibuvo gana gražiai. vers jus išsiimti prašportus. o net akį mesti; vienok žemyn rei šuko už durių. “Kareiviai”, atsa valdžiai darbuoties tėvynės la
kapitalistų kišenių. {Norint iš
vietiniu klebonu. 'Teisėjas Edvengt kapitalistų priespaudos ir Publika užsilaikė tvarkoj ir bu visi jus gerai žinote kokis malo kia eiti — nori - nenori. Durtu kėm. “Nėra vietos” — sako — bui.
žinoma, pripažino, kad
prašalįt visokias ^neteisybes, tu vo gana užganėdinta kalbomis. nus gyvenimas su prašj>ortais J
vą laikiau stipriai.... Puoliau “eikit sau toliaus”. Kur dabar
Ir tėvynė bus išgelbėta!
lietuviškoji §v. Juozapo bažny
rime rištis'į viso svietu darbinin Pradėjus rinkti aukas, daugelis
Naujas charteris uždraus dary nuo vieno kriaušo. gerai, nuo dingti? Išalkę, peršlapę kaip
Ura!
čia priguli vyskupui, o ne parakų armiją. Teipgi turime prigu prasišalino iš svetainės. Rodos, ti pasilinksminimus* ar ba antro dar nieko, o jau pirmiejie žiurkės, nemiegoję, dvi dieni ir
Susirinkus
trečiajai durnai, val
pijonams. Parapijonys. žinoma,
lėti prie socijalistų {partijos ir tą nereiktų daryti. Jeigu kas lius nedėliomis, taigi, atims nuo' mirguliavo kaip pipirai košėj. nevalgę — tai ne namie. Pama džia žada pasidaryti labi kaitri
aenori pasiganėdinti tokiu teisė
laike balsavimų baįlsuoti už jaučiasi negalįs duoti arba ne darbininkų ir tą vienatinę liuosą■ Vienas gal prisimušęs, kitas iš tėm žiburį skiepe, beldžiam ir ir raudona, nori parodyi, kad jai
jo nusprendimu ir pradėjo kal
draugus socijalistus. tTegul dau nori, tai juk prievarta niekas ne dieną — nedėlią, nes kuomet ga sisukęs koją, trečias su perskelta čia. Iškarto įleido mus. Jokio pavaldinių geras ir n»i. Dabar
bėti, kad reikia perkelti bylą į
giau kapitalistai nenąperka mus ims.
Ii darbininkas pasilinksminti, jei galva prašo pribaigti.... Ir man vyro ne buvo, dvi moterjs ir dtr visi ant Russijos valdžis šaukia,
augštesnį teismą. Mat, anot lie
Keletas draugų prisirašė prie gu ne nedėlioję?!
balso už stiklą alaus bei krep
kojos pakirsta. Puoliau vis že- maži kūdikiai. Kol gyvas busiu, j kad ji susidedanti iš vgių šai
tuviško priežodžio, reikia atiduo
L.
Soc.
Sąjungos.
Teipgi
buvo
šiuką finansų. Teipgi privalo
Piliečiai Chicagos! Utarninke,- myn ir žemyn. Durtuvą vis lai- neužmiršiu tų dviejų moterių ir pos ir budelių gaujos, pr tre- •
ti ir balną, jeigu pavogė arklį,
lapeliai
“
Darbininkų
išdalyti
me skaityti laikraščius ir nau
17 d. rugsėjo, balsuokite prieš1 kiau.... Sušvilpė plaukai paau- skiepo. Viskas teip neturtingai, čiąją durną pamatysime kitR<f.
dienok vienas komitetas negali
dingas knygeles; mokykime vie laimė”.
naująjį charterį! Padėkite kry- syse ir aš stačiai ant aficieriaus kaip ir pas mus. Tuojaus už
Padėsime, ponai dumininkai
to padaryti, užtai sušaukė 25 d.
Senas
Krivaitis.
nas kitą, eikime ant žmoniškų
žiutį rubrikoje kur parašyta: su durtuvu — per pat krutinę kaitė virdulį, pataisė mums ant pakels klausymą, kaip daryti su
togpiučio viešą parapijonų susisusirinkimų, o pamerkime susi
“Against an Act entitled....” Ir perduriau.... Geras buvo sene žemės guolį, padžiovė musų su sugautu rrtaištininku,- žinoma, jie
-Mrimą. Kunigas, matydamas,
šlapusias drapanas ir priėmė nuspręs • gyvam maištininkui iš
rinkimus karčiamose, nustokime
iš tokio parapijonų nepasi- girtuokliavę. Bekalbant drg. F. CHICAGOS NAUJAS CHAR- eikite balsuoti visi, nes juo dau lis. Užėjo naktis.... Ištiesėm kuom galėjo-- kaip motinos
giau balsuos prieš charterį, tuo šėtras ir suvirtom ant žemės.
nugaros išpiauti kelius diržus,
kakinitno gali vėl gimti ilgos tąvaikus. Miegojom poniškai.... paskui pėdas paspirginti, paskui
TERIS.
B. prisirašė 22 ypatos prie Lie
labiau
parodys
didžturčiams,
kad
Apie
valgį....
nė
galvoje
nie

*yoės, laike kurių parapijonįs
tuvių Socijalistų Sąjungos (16
Chicagos piliečiams paduotas Chicagos piliečiai susipratę ir kam nebuvo. Urnai išgirdome Rytmetyj pradėjojme klausinėti, išbadyti akis, paskui ausis, nosį,
•*®oka kunigui duoklių, o kiševyrų ir 6 moterys). Ak, kad ant balsavirfo naujas miesto nesiduos už nosies vedžioti 1 Bal šuvius. Sutriubijo ragas, o ka ar ne praėjo čia kariumenė, bet liežiuvį nupiauti ir paskui... .pa
Rll jau tuščias, pasišaukė kelctai męs daugiau turėtume tokių charteris. Apie tąjį charterį ra suokite visi kas tik balsuoti ga reivių lyg visai nebūtų — nė, pasirodė, kad musų pulkas čia skui gyvą įkasti į žemę. Dumi
M ištikimiausių avelių, kad tos
kalbėtojų kaip draugas Bago šė jau 34 num. “L.” Dr. A. K. lite! Balsuokite prieš naująjį nepasijudino. Negal galvos nuo, nakvojo. Po pusryčių nuėjom ninkai su maištininku kitoniškai
^daleistų atlaikyti susirinkimo,
žiedu mus Rutkauskas. Užtai mėgįsim at charterį.
1 1
žemės pakelti. Butų buvęs se į pulką, kuris jau buvo prisiren- nedarys, nes durnoj bus ponai iš
kd sutrukdytų ir tokiu budu čius. Ištikro jis yra
tautos. Ištariame męs jam ma kreipti piliečių atidą tiktai ant
niukas aficierius, jis visus butų1 gęs į kelionę. Veidai kareivių tikrųjų rusų sąjungos, arba, kaip
J- ligįgalėtų perkelti bylos į aug loningą ačiū už didvyrišką jo pa
kelių svarbesniųjų punktų.
pažadinęs, o dabar tiktai paju’ pralinksmėjo. Tai buvo paskuti- juos maištininkai vadina, juoda
inį teismą. Žinoma, kunigo sišventimą savo broįlių lietuvių
[ nis miestas ir paskutinis pasilsis šimčiai, o jie su revoliucijonieNaujasis charteris pastato mie
tom, jcaip pulkininkas su kančių
^brai ir pildė savo užduočių:
pradėjo kapoti.
Sukilom visi; pas “žmonis” — ne šėtrose. Lau riais ceremonijų nedaro, labai
pirmiau, kad butų drąsesniais, labui. Apart kalbų dar deklia- sto majorą diktatorium, t.y. ką
kai, laukai ir laukai, kaip tik akis mėgsta pažeisti viršui aprašytu
mavo eiles: Selv. Kattkevičia, A. miesto majoras nori, tą daro.
kaip šešėliai. Iš visų pusių šau
Blrfcišė gerai, o tada pradėjo su
gal užmatyti. Vis tankiau pra budu.
do be pertrūkio. Sušukom ra
(Monologas)
brinkime rėkti, kad nereikia Gaveniutė, Anelija ^ukšniutė ir Visi urėdninkai priguli nuo ma •
.< •
U/i
Ona Karaškiutė eiles iš “Ko joro. Majoras gali juos priimti
Valdžia, išklausiusi tokių re
tą.... šaudymai vėl nutilo. Tre sidėjo šaudymai, vis į karštesnę
bylos, bet tik pasigeryti vos”. Vaikinų kvartetas padai
ėjom ugnį.... Tai sugulsime,tai zoliucijų apie maištininkų galaParašė
Br.
Vargšas.
čią dieną pavijo mus provizija.
ir gali atstatyti.
*7skupui ir atlikta. Bet kiti,
navo “Į kovą” ir užsibaigiant
Pilve lyg čiela rota maršuotų, sustosime, tai vėl pabėgę, sugul binimą, pasakys:
šiąKaip
aš
likau
gyvas,
ir
Naujas
charteris
daleidžia
mie

€00, parapijonai šaukė, kad
sime
nebuvo jau ramios va — Ne, ponai dumininkai, aš
susirink i q^i i, atsistojus visai pu
teip sopėjo. Purvini nuo galvos
riylą perkelti. Tuomet, blikai, Ma^elietę “Atsisakom nuo sto valdžiai užkrauti ant žmonių dien dar negaliu Nuprasti. Gaila
landos.
O
prie tų šaudymų teip
naujus mokesčius sumoje $6.- buvo tėvynės, gaila senų tėvų; iki kojų, peršlapę, dvi dieni nie pripratom, kad rodos, vis viena, su tuo nesutinku, taip bausti ne
Mikutis, uoliausias kunigo
000.000.
Mokesčius,
žinoma, net verkiau porą kartų, bet vis ko burnoje neturėję, vos krutė- ar uodas baubia prie ausies ar galima, tai bus nežmoniškas kan
^’gas, pamatęs, kad geruoju senojo svieto.”
niauskas.
buvo
nieko,
kol
ne jom iš vietos. O eiti turi, kitaip, kulka lekia. Visi troško kraujo kinimas, aš to nemėgstu, aš tu
kaip visada, sumoka darbininkai, dar
■IrM^ks,
pradėjo bėginėti
riu jautrią širdį, teip padarius,
neturtėliai, dižturčiai - kapitalis apreiškė musų pulkui, kad liksi ir gulėk sau vienas. Buvo
^Uinėje ir kelti armyderį. Pa,
....
Ar
mirti,
ar
gyventi
—
viemane apopleksija užmuš; aš iš
vežimas
ligoniams,
bet
jau
teip
Iš RIVERTON, ILL.
tai visada nuo mokesčių išsisu keliausime į karę. Visų blusos
Umyderiui, paprašė pirm. nas iš dviejų, bet taip tai niekai. karto nušausiu maištininką, jis
pilnas,
kad
ir
nosies
įkišti
nebu

*dis tvarkos dabotojo K. M- išRugpiučio 24 d. buvo prakal ka. Taigi, nauji mokesčiai ap- apmirė.... Vieni rašė laiškus,
Pryšakyje prasidėjo šaudymas. tuomet nesikankys ir bus labai
Į^’
svetainės. Šoko tuomet bos, parengtos vietinės L. S. S. sunkys tiktai darbininkų padėji kiti raudojo kertėse, kiti, kaip vo f kur. Vienas parvirto, pali Nieko, rodos, nematyt, o vienas žmoniškai.
kom
ir
einam
toliau,
antras,
tre

LT* i° draugai nedaleisti to, bet kuopos. Kalbėtojais buvo: drau mą. Beto, naujas charteris da bepročiai, bėgiojo. Aš vis dar čias — ir vis ėjom toliau — ne šalia manęs, apsiliejęs krauju,
Kils žemės klausimas, be abeleidžia miesto valdžiai užtraukti laikiaus....— Maniau bėgti, bet
Ej*0 negelbėio. Išvesti už du- gas Fortūnatas BagoEius, studen
I
Jonės,
dumininkai visais balsais
išvirto,
antras,
trečias,
aš
tik
valia
iš
eilių
trauktis,
šalyj
ma
ant miesto naują skolą sumoje kur tu žmogus išbėgsi ? O sugau
pradėjo šaudyti, dėlko apie tas Pittsburgo Akademijos ir
įšauks:
1
laukiu,
kada
su
manim
tas
pats
nęs
važiavo
katilas
su
verdančiu
tu.... “disciplina, žinai ?' —Ži1 I tuzino pateko į tinkamą drg. J. Klembauskas iš Spring- $40,000,000. Ta skola, žinoma,
— Męs dvarų mužikams neužnai! tai tave ir sušaudo. O .vandeniu.... Ir šiądieną negaliu1 atsitiks. Jau liuosoms akimis
teipgi gulės ant darbininkų.
'
Vienok Kaz. Mikutis field, III. Žmonių susirinko vidu-

K

Mažas Feljetonas.

1MUMERIK0J

Atsiminimai

jaute
ž .
jautė W'TJC 7arty Iiu<faumą, kaip
nėra ten, bet tąsyk aš jXjau<įĮli Užpakalyj savęs. Paryžiaus apielinktų.
skausn^V
a,zdos
>
kurią
padaro
vylius
" |
Radusi vėl Juos toj pačioj vietoj besėdint, i*
Aš vėl atsigrįžtu, žinodamas vienok, kad Jo ne
L,UC i™^gina P*“1" draug-e eiti perriiti
_L
išvysiu, kad Jo niekad bemėtysiu. Ir bet Jis tarė:
vę. Jean sekėTtoia-akjmis paskui juos. Ji.
“Labą rytą. Kaip matau, judu vis čionai,
vistiek yra užpakalyj manęs. >?;
juos nueinant susikabinusius,
Raudonr^B
Tai yra kvailu, vienok baisu- Ką tu dary ne teip ?”
svos jo draugo švytravo keliu.
___
Luc
le
Ganidec,
drąsesnis,
numarmėjo.
iiv
tum? Aš negaliu sau duoti rodos.
paėmė
kujalį
ir
įkalė
kuolą,
prie
kurio
jį*
Vertė J. Laukis.
“Teip, męs ateiname pasilsėti”.
Bet jeigu butų du namuose, tai aš jaučiu,
karvę.
Tai
buvo
viskas.
Bet
kitą
septintadienį
teip, tikrai jaučiu, kad Jo nebūtų ten daugiau, Į
Mergina pasilenkė ją melžti, o ji.
tiktai Į juokėsi, pamačiusi juos, su užstojančiu malonumff*
Mano draiugas, kurio tik plaukus tegalėjau ma kadangi Jis yra ten dėlto-,;jog aš vienas —
karvei
per aštriąją jos sketerą nepaisanti
ir moterišku gudrumu, kuris žinojo gera* j V nc
tyti, manęs belaukdamas, užsnūdo prie ugnies ir aš dėlto, jog esiu vienas I
Paskui
jie paliko pienviedrį ant žolės ir
■
drąsą. Ji užklausė:
- *
si
žengiau artyn jį pažadinti. Dabar mačiau jį visai
gilumą
girios.
"Kągi beveikiate ten? Ar bandote pamatyti,
gerai; viena rjanka prie šono buvo nuleista žemyn,
Jean nematė nieko daugiau, kaip tik aiea> II
. kaip žolė auga ?”.
galva, truputį nusvirus į kairiąjį šoną, tikrai reiškė
pų, kur jie įėjo; ir jis jautėsi teip sunipi^^ I
Luc,
niilinksmintas
tuomi,
nusijuokė
teipg*.
miegą. Aš klausiau savęs, “Kas jis butų?”, kadan
“Galbūt, kad ir bandome“.
jeigu jis butų mėginęs atsistoti, tai tikrai ui
gi negalėjau matyti jo veido. Atkišau ranką stukpuolęs. Jis sėdėjo nesijudindama*, apdvoke< ' I
“E! tai palengvas darbas“, sakė ji toliaus.
Kas septintadienis du maži kareiviai tuojaus
telti jžm į p^tį. Ranka atsitrenkė į krasės medį!
nusistebėjimo ir kančios, kuri buvo
“Teip, ištikro,“ atsakė jis vis juokais.
Ten nieko nebuvo! Krasė buvo tuščia! Galybė išeidavo kaip tik juos paleisdavo. Sykį išėję iš
gili.
Jam norėjosi verkti, bėgti šalin, pasfcp I
Ji nuėjo. Bet gryždama atgal su viedru pieno,
kazarmių, jie pasukdavo po dešinei per Courbedangaus!, kokia tai išgąstis!
niekad nematyti nieko daugiau.
I
Iš pirmoj atšokau atgal lyg nuo kokio baisaus voie, eidami greitais, dideliais žingsniais, lyg mar sustojo vėl pas juos ir tarė:
“
Ar
nenorėtumėte
paragauti?
Patiks
teip,
kaip
guodami.
Neužilgio jis pamatė juos išeinant ij
1
pavojaus.
Praėję paskutinius namus, eidavo jie lėčiau namai”.
Paskui pasisukau, jausdamas, kad kas yra už
mos. Jie gryžo palengva, laikydami viens
1
Savo instinktyvišku prajautimu, jog jie yra rankas, kaip kaimuose tie, ką yra pasiža^Sg « Į
pakalyj manos; čia staiga verstinas reikalas dirs? pliku, rūkstančiu keliu, vedančių į Bezons.
tos
pačios
kaimiečių padermės, ką ir ji# būdama, nešė viedrą.
Maži
kareiviai
buvo
abudu
maži
ir
laibi;
jie
i
telėti vėl į knasę, privertė mane dar sykį atsigręžti.
gal,
teipgi
toli nuo namų, ji įspėjo ir pataikė į
išrodė,
tarytum,
nuskendusiais
savo
švarkuose,
Ir teip stovėjau kuone puolantis, be dvasios nuo
Pirma persiskyrimo jie pasibučiavo ir meni.’
’
baimės ir teip galutinai sunervuotas, jog neįsten kurie jiems buvo ir per duži ir per ilgi. Ranko jautrią vietą.
na nuėjo, sviedusi Jeanui draugišką
Jiedu abudu susigraudino. Paskui ji su vargu nusišypsojimą, kuris pilnas buvo reiškimo
vės jų buvo ilgesnės už rankas, o didelės, rau
giau nė galvoti.
Bet aš ^usiturįs žmogus ir tuojaus atgavau donos kelinės, verčiančios juos žengti plačiai, la šeip teip įlašino pieno per kaklelį stiklinės bonkos, dien ji nemanė jau siųlyti jam pieno. '
'
protą. Man kingtelėjo, jog esiu auka haliucinacijos, bai jiems painiojosi. Po jų standžiais, augštais kurioje jie buvo atsinešę yyno. Luc gėrė pirmas,
Du maži kereiviai sėdėjo greta, nesijudindami
tai viskas. Ir aš ėmiau tuojautės pergalvoti viską. šalmais veidai jų turėjo sunykusią išveizdą — mažais gurkšniais, sustodamas kas minuta pažiū kaip visuomet, tylus ir ramus, jų švelnus vei<į
du sumenkę, išblyškę bretoniški veidai, menk- rėti, ar nenugėrė daugiau kaip savo pusę. Paskui neišdavė nieko to, kas spaudė jų širdo.
Tokiame atsitikime mintys ateina greitai.
protiški kuone iki gyvuliškai menkprotystei, ir jis padavė xbonką Jęanui.
Tai
buvo
haliucinacija
be
jokios
abejonės.
Bet
— Prikimštas žmonių, kaip ir
ant jų saulė. Kartais karvė nusibliovė, žiurėdarį
Ji stovėjo priešakyje jų, rankas pasidėjus ant į juos iš tolo.
mėlynos akys, kurios buvo malonios ir ramios.
mano
protasj
visą
laiką
buvo
pilnai
skaidrus,
veikda

visados, Halsted gatvės karas ar
Savo žygiuose jie niekuomet nesikalbėdavo, klubų, viedrą ties kojomis ant žemės, linksma, patinosi prie 14 gatvės. Bet stai mas normaliai ir logiškai. Mano smegenys, tad,
Savo įprastu laiku jie pakilo eiti atgal
Jie ėjo tiesiog, žėdnas su ta pačia mintim dariusi smagumą.
buvo
normališkame
stovyje.
Tik
mano
akys
apsi

ga truko dratas, vedantis elektri
išsipiovė
rykštę. Jean nešė tuščią bonką. Stn
savo galvoje. Toji mintis atstovėjo jiems pašnePaskui nuėjo, sušukusi: “Allons Adieu! Iki
ką, ir apsivyniojo apie karą. Aky- gavo ir savu žarų apgavo mano protą. Akys pa
žino
jis
ją
pardavinėtojui vyno Bezonse.
ką — jie, mat, surado vietą mažoj giraitėj arti ateinančiam septintadieniui!“
mirksnyj paskendo karas kibirkš matė vaizdą! vieną tų vaizdų, kurie tamsius žmones
užbėgo j jie ant tilto ir kaip kas septintadienis, 3
Les Champioux, kuri priminė jiems jų šalį, ir
Ir jie, kol galėjo matyti ją, vedė savo akimis
tyse. Įbauginti keleiviai puolė verčia tikėti į stebuklus. Tai buvo optiška iliuzi
ten
jie
jautėsi
laimingais.
paskui
augštą siluetą, kuris tolinosi, eidamas vis stojo ant kelių minutų ties viduriu tilto pavėpsoti
laukan, mindžiodami po kojų ja, niekas dąugiaus, įvykusi gal nuo nedidelio suste
Atėję po medžiais, kur kirtosi keliai iš Co- mažyn ir mažyn ir ant galo, tarytum, nugrimzdo į tekantį vandenį.
|
pargriuvusius ir silpnesnius. Po nėjo mo.
Jean svėrėsi, tvėrėsi, vis daugiau per gelta,
Užsižiepiau žvakę. Besilenkdamas prie ugnies, lombes ir iš Chatou, jie nusiimdavo savo sunkius žalume laukų.
nusiraminimo pasirodė sunkiai
nę
atlašą,
lyg matydamas srovėje ką patraukian
Sąvaitė potam išeinant jiems iš kazarmių, Jean
patėmijau, jog drebu ir, atsitiesdamas, krūptelėjau, šalmus ir šluostydavo* atėję ant Bezon’so tilto,
sužeistos devynios ypatos.
čio
jį.
Luc
tarė: “Ar bandai gerti?“ Vos ja«j
.
lyg kad kas butų mane pačiupęs iš užpakalio. Ži kad pasižiūrėti Seinai. Stovėdavo jie ten dvi tarė Lucui.
ištarus paskutitį žodį. Jeano galva atsvėrė jo ka
tris minutas, sulinkę pusiau, rymodami ant at“Ar nederėtų mums ką gero nupirkti jai?“
— G. Cook. 2297 N. Hermitage noma, aš nebuvau dar pilnai nusiraminęs.
ną, kojos aprėžė ore ratą ir mažas, mėlynas k
lašos.
Žengia*
kelis
žingsnius.
Kalbėjau
garsiai.
PraIr
jiems
buvo
didelis
klampojimas
galvos
su
avė. pažino merginą Elzbietą
Kartais jie pažvelgdavo linkui kanalo Argen- išrinkimu skanskonių merginai su karve. Luc ma-' raudonas kareivis puolė kaip akmuo, panėrė pr,
niuniavau
pusbalsiai
kelis
punktus.
Lienfield ir norėjo su jaja apsi
Paskui: užsirakinau duris savo kambario ir jau teuil, kur galėjo matyti plaukiojančias valteles su nė, kad blėkų butų geriausiai, bet Jean velijo ko- vandeniu ir pranyko.
vesti. Bet ši, dasižinojusiį kad
čiausi
kiekį drąsesniu. Nieks dabar negalėjo įeiti jų baltais, pasvirusiais ant šono pratiesais, prime- kių nors “berlingotsų”, kadangi pats mėgo salduLuc, kuriam išgąstis surakino liežuvį, veltai
jos jaunikis turėjo jau dvi pačias,
nančiais,
gal,
išvyzdį
bretoniško
vandens,
uostą
mynus.
Išrinkimas
jo
tikrai
padarė
jį
enthuziastišku
kad
kažin
ką.
stengėsi
šaukti. Toliaus kiek jis pamatė ką sty
nebenorėjo su juom matytis. TaAtsisėdau ir galvojau valandą apie savo atsiti \ anne, arti kurio jie gyveno, ir žuvininkų valtis, įr jie nupirko valgomų daiktų sankrovoje už du rint : paskui galva jo draugo iškilo iš h-andens ir
- da, grįžtant merginai namon, už
stovinčias už Morbihano pakraštyj jūrių.
šou baltų ir raudonų cukrinių.
vėl urnai panėrė. Dar toliaus jis vėl pamatė raapuolė ant jos Cook, ir šovė i ją kimą; pasuui atsiguliau ir užpilčiau žvakę.
Perėję
Seiną.
jie
tuojaus
pirkdavo
sau
šėringę
Keliasi
minutas
viskas
buvo
gerai.
Paskui
pa

Suvalgė
jie
savo
pusryčius
greičiau
kaip
pakuri išsikišo iš vandens, bet ir ta pranyko,
ką.
bet nepataikė. Įbauginta mergi-1
nuo
dešriaus,
duonkepio
ir
kaimiškojo
i
jutau,
kadi
reikia
apžiūrėti
kambarį,
ir
pasirėmiau
Tai
buvo viskas.
vyniaus.
prastai,
būdami
nerviškais
nuo.
laukimo.
na įbėgo į krautuvę 2283 LeaŠmotelis
dešros,
už
keturis
šou,
duona
ir
litras
ant
alkunęs.
Jean
pamatė
ją
pirmas.
“
Štai
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Ugnieb buvo likę tik dvi ar trys žėrinčios ža "petit bleu” padarydavo šėrihgę, kurią jie nešdavo- Luc gi pridėjo:: “Teip, šui ji”.
bė ją už gerklės ir vėl du kartu
Luc vienas bėgte nubėgo į kazarmes su širBūdama dar toli, juokėsi ji, pamačiusi juos, džia pilna nusiminimo; jis pasakojo ■ apie atsitiki
šovė. Tuom kartu pataikė. Vie rijos, nušuiesdamos tik kojas krasės; ir man vėl pa si skepečiukėse. Išėję iš šito kaimo, jie eidavo la
bai palengva ir pradėdavo šnekėtis.
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“Ar viskas klojasi po jus norui?“
sutrupino galvą. Užmušėjas at
šdamas nosį: “Jis persisvėrė.... jis.... jis per
kur-ne-kur vedė į girią, į tąją giraitę, kuri išrodo
nieko, o jnieko nebuvo.
Jie atsakė vienu balsu r
ėmė sau gyvastį šuviu į galvą.
sisvėrė.... teip toli.... teip toli, kad jo galva
Vienok aš atsikėliau ir nustūmiau krasę už jiems panašia į giraitę Kermarivano. Javų laukai
“Kaip tau einasi?”
apsivertė ragožium ir.... ir.... teip jis įkrito....
ir pievos siekėsi su siauru taku, kuris nyko šitame
Paskui ji pasikalbėjo, pašnekėjo su jais apie įkrito...
— Pereitoje nedėlioję buvo lovos.
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jauname žalume javų ir Jean Kerderen visuomet kasdieninius dalykus, kurie juos užima, apie orą,
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je didelės iškilmės. Mat, čia ginau užmigti. Vos spėjau sudėti gluostą, kaip sakydavo, Luc le Ganidec’ui:
giau kalbėti. Kad jis tik butų žinojęs!
‘Teip lygiai išrodo, kaip . ties Plounivonu“
Jie neišdrįso pasiųlyti jai" savo cukrinės, ku
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vietą rūkstančios lokomotivos
mc^’kė užtruko pakeliui, ištiesė linkui jos
Jie nejautė daugiau smarvės Paryžiaus tvar r
Bet štai, nutebęs notaras, randa įdomų raštą
paima elektriškus motorus. Pa ėjau trepįais. Dešimts minutų stovėjau ant rasavo
sunkią galvą su varvančiomis šnervėmis ir
rašykloje, kur jis laikydavo sudėtas atskaitas di
skendusi durnuose Chicaga labiau gažėlės ties durimis, paskui staiga pradrįsau ir tų, iš kurių žemė banlieve gauna riebumą; jie jau užbliovė nutęstu balsu, šaukdama j j pas save.
džių kriminalistų. Jis buvo užvardintas:
reikalauja tos permainos negu ryžausi: atrakinau nuo lauko duris, įpuoliau su tė tik kvapsnį žydinčių šluotkarklių, kurią sūrūs
Mergina tuojaus sutiko suvalgyti šmočiuką
Washingtonas, bet nelaimė, gelž- žvake rankoje, paspyriau iki pusei vidurines du dvelkimas atvirų jūrių skina ir neša toli. Ir prakelio “karaliai'’ labiau rūpinasi ris savo kambario ir bailiomis akimis apvedžiau tiesai laivų, matomi viršum upės krantų, rodėsi duonos su ia*s *r nugerti gurkšnį vyno. Ji atnešjiems pratiesais pakraštinių laivų ten anapus di- davo j’enls tankiai sly\ų kišeniuje, kadangi slyvos
savo kišenių, negu sveikata mie apie žyd|nį. Nemačiau nieko — o!
Koksį lengvumas! Koks džiaugsmas! Koks džiosios lygės, kuri tiesiasi nuo jų namų iki pa buvo prispėję. Josios buvimas paskudrino ūpą
sto gyventojų.
dviejų mažų bretoniškų kereivių ir jie čiulbėjo kaip
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kad jis užeitų pas Nrecho, kur tą vaizdą;. Jis nepasirodė man daugiau. O, ne! turėjo paslėpę tankumoj, ir sukurė ugnį iš šakų šou nuo savo guoliabendrio, vėl pasiprašė ir gavo
leidimą apleisti kazarmes ant kelių valandų. Iš Kodėl nėra svaiginančiu užmušti?
ji gyveno. Kada vyras įėjo per Ir ką tas reikštų galiaus, jeigu aš netikiu į jį, išsikepti dešrą, pasismeigus ant durklo.
Pavalgę pusryčius, suvalgę savo duoną iki pa ėjus jam su Jeanu jų septintadienėn vaikštynėn, jo
duris, pati šovė į jį, bet nepatai jeigu žinąu, kad jo nėra visai?
25- tą berželio. Manyti, kad ten yra esybė, k*
Vienok man nyku, kadangi aš vis agie jį skutiniam trupiniui ir išgėrę vyną iki paskutiniam pasielgimas buvo labai keistas; jis buvo nenurim ri vaikščioja, kuri bėgioja. Esybė? Kas ta esy
kė. Tada jis išplėšė jai iš rankų
revolverį ir trimis šūviais padėjo galvoju. Viena ranka prie šono nuleista žemyn. lašui, jie sėdėjo greta ant £olės, neištardami nė stantis ir visai kitokis. Kerderen nedasiprotėjo, bė? Tai apgyyasčiuotas daiktas, turįs savyje pnnjąją ant vietos. Teismas pripa Jo galva' nusvirus į kairįjį šoną lyg miegančio žodžio, su akimis nukreiptomis į tolį, uždribusiais bet jis neaiškiai laukė ko tokio, nespėdamas, kas cipą judėjimo ir valią valdymui jo. Šitas daiktas
žino jį kaltu užmušystos esant žmogaus.; Bet gana apie tai. Aš nesapnuosiu vokais, pirštais sudėtais kaip ant pamaldos, rau tas butų.
ne kimba prie nieko.' Jo kojos neperduoda nkk°
donoms dipkoms šalę laukinių aguonų. Ir šikšna
užsikarščiavime, o bausmė užtai apie tai daugiau.
Jie nepasakė nė žodžio vienas kitam iki priėjo žemei. Jis yra grudu gyvasties, krutančiu ant že
Vienok kas yra šitas užgulimas? Kam jis jų šalmų ir misingis jų knypkių žėrėjo nuo kai- paprastą apsistojimo vietą, kur nuo jų vienvalinio mės, ir šitą grūdą gyvasties, atėjusį nežinia «
siekia iki metų kalėjimo. Bet
mane kvaršina be paliovos? — Jo kojos buvo la tinančios saulės ir vertė vieversius, giedančius ir I sėdėjimo vis ant tos pačios vietos žolė pusėtinai panorėjus, galima sunaikinti. Paskui nieko —
njMtlaukęs verdikto, pasikorė.
bai arti pirie ugnies!
skraidančius viršum jų g^lvų, stebėtis.
buvo nutrinta. Jie valgė pusryčius išlėto. Nė giaus nieko. Jis pranyksta ir viskas.
— Miestelyje Winnetka, kur
Jis viaidbsi man; — kvailas vaizdas, bet tik
Apypiete jie, kartas nuo įkarto, pradėdavo viens nebuvo alkanas.
26- tą berželio. Dėlko tad yra nusidėjimu
daugiausiai gyveena darbinin ras. Kas jis? Aš gerai žinau, kad jo nėra, kad kreipti savo akis linkui kaimo Bezons, kadangi iš
Neužilgio pasirodė mergina. Kaip ir žėdną mušti? Teip, dėlko? Priešingai, tai yra
kai dirbanti Chicagoje, didesnė jis neturi būtybės. Jis yra tik mano omenėj, ten mergina eidavo pas karvę. Ji praeidavo pro septintadienį, jie laukė jos ateinant. Priėjus jai
pusė urnai susirgo išgėrus išry mano baimėje, mano kančioje. Bet aš turiu iš juos kas septytadienis, eidama pamelžti ir perrišti gana arti, Luc pakilo ir žengė porą žingsnių prie mas gamtos. Žėdna esybė yra leista
muša, kad gyventi ir užmuša, kad užmušti.
to pieną. Pašaukti gydytojai mest tą dalyką iš mano minčių!
karvę — vienintelę šitoj apygardoj, kuri ėjo ant šakio. Ji pasidėjo pienviedrį ant žemės ir pabučia vulys muša be paliovos visą dieną, žėdną va
ir ekspertai persitikrino, kad visi
Teip. bet aš mėginau veltai protauti su sa žolės. Ji ganėsi ant siauro lauko pakraštyj girios, vo jį. Pabučiavo jį karštai, apkabindama jį savo
savo buvimo. Žmogus muša be paliovos,
yra užsinuodinę ir užtai parengė- vim, Imti, drąsą. Aš negaliu būti vienas namie, truputį toliaus už jų.
rankomis apie kaklą, netėmydama Jeano, neatmin tytis; bet kadangi šalę to jis reikalauja m
inspekciją didžiųjų pieno krau kadangi Jis yra ten. Aš Jo nematysiu. Aš ži
Neužilgio jie pamatė merginą, vienintelę žmo dama, jog jis ten buvo, net nematydama jo.
dėl smagumo, tai jis įveisė medžioklę! \ aik*
tuvių. Reikia tikėtis, kad che nau, Jis man nesirodįs daugiau; tas jau perėjo. gystą, einančią per laukus. Ir jiems buvo smagu
Ir jis sėdėjo ten nusiminęs, vargšas Jean nusi ša vabalus, kuriuos randa, mažus paukštelius,'
miškos analyzos parodįs teisybę. Bet Jis vistiek yra ten, mano mintyse. Jis'yra matyti vaiskius atspindžius saulės šviesos nuo jos minęs teip, kad jis nesuprato; vėlė jo buvo apga
'
Konkurtocija ir noras pratur nematomas, bet Jis ten yra tuomi nemažiau. skardinio (blekinio) viedro. Jie niekuomet nešne lėta visai ir širdis plyšo pusiau dar neišreiškusi mažus gyvuliukus, kurie pasipina jam.
neužtenka nepergalimam reikalavimui žudjm
tėjimo priverčia pieno prekėjus Jis yra už durių, kamarėlėj, po lova, kožnoj kėdavo apie ją. Jiems tik smagu buvo matyti ją, visko jam pačiam. Paskui mergina atsisėdo sale
ris yra mumyse. Negana mušti gyvulius, męs
maišyti pieną su vandeniu, krei- tamsioj Ifertej ir kožname šešėlyj. Jei aš at patys nežinodami dėlko.
Luco ir jie ėmė kalbėtis.
'a ir daug blogesniais daiktais. kreipiu ąavo galvą, atidarau kamarėlę, pašvieJi buvo didelė, duža merga, raudonais plaukais,
Jean nežiūrėjo į juos, jis dabar žinojo, kam jo
(Toliaus bus.)
(Pabaiga ant 5-to pusi.)
čiu po 10vą, apšviečiu kertes ir šešėlius, tai Jo nudegusiu nuo saulės veidu, didelė, tvirta merga iš
draugas buvo išlikęs du kartu per sąvaitę, ir iis

[eisime, nereikia mužikams že
mės, nereikia, neduosime!
. Valdžia atsakys:
• —- Ponai dumininkai, aš su
tuo nesutinku. Kodėl neduoti
žemės? Dar liuosų, ' neužimtų
sklypų yra baltųjų meškų viešpa
tijoj ir pas šiaurinį poliusą, ga
lima duoti. Aš duodu. Ir da
bar aš ten partijomis siunčiu sa
vo pavaldinius.
Ir teip visame kame valdžia
elgsis.
Stolypinas, nusiims cilindrą ir,
pasikloniojęs į visas keturias pu
tes, ištars:
— Pavaldiniai, durnos Rusijoj
nebebus, nebesvajokite apie ją;
męs esame daug kairesni už du
rną, ji mums kliudo radikaliskas
reformas įvykdinti !Męs dabar
vėl vieni valdysime. Adieu!
O pavaldiniai, išgirdę tokią
' tijieną, tik išsižios.
Tavo grafas Kuku.
( U
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■s “—Klausyk komandos! Taikyk..•• šauk!
vaikščiojimą, apmokesčiuodavo tautiečiams, jog męs ant West GERA PROGA REIKALIN- ’
1 Męs iššovėme visi drauge. Galima buvo pa
v mi
darbininkus, darbininkai buvo Side uždėjome naują tautišką
ievasikakiT¥\v«i
GAM.
- J
manyti, kad dangus griūva. Dūmams iškrikus,
(Tąsa nųę ą-fp-pusl.)
priversti įsitaisyti tam tikrus dra draugystę po vardu Lietuvos Bro Parsiduoda labai pigiai didžiau
fnęs pamatėme, kad rusai, kaip vėjas, bėga atgal,
— 4 d. rugsėjo, "apie 4 valan bužius; už drabužius užmokėjo lių Amerikoj. Norinti įstoti į tą sias saliunas Chicagoj, kuris ran
^nusų patrankos baubė, kulkos lėkė, vydamos juos;
dą po pietų, iškrypo iš relių pa nuo 75c- iki $1.50 ir daugiau. draugystę, dabar turite geriausią dasi ant trijų kampų ulyčios Di
d riksmas “tegyvuoja karalius” buvę girdėti iš vi skutinysis karas elevatoriaus, ar Sakysime, jeigu vaikščiojo 10000
S. M.
lų pusių. Visi, tarytum, iš proto išėjo, niekas jau ti 40 gat. ir Prairk avė. Trys darbininkų, tai drabužiai parsiė progą, nes įstojimas yra labai že džiųjų Stokjardų. Biznis gerai
.nesuprato, kas dedasi aplinkui, visi rėkė ir šaudė. ypatos tapo sunkiai sužeistos, jo $10.000. Ir kas gavo tuos mas, tiktai $1.00. Mitingai atsi eina. Apgyventa lietuvių ir len
būva kas Subata, 8 vai. vakare p. kų. Čia yra daili mitigams ir
Ąšgi maniau, kad viskas pasibaigė, mūšio daugiaus viena iš jų, gal, mirtinai.
$10.000? Kapitalistai! nes juk L. H. Getz hallej, 147 Canalport pasilinksminimams salė, teippat
h8 D^kšėio
dieną kovo męs gavome paliepimą išeiti iš hebebus ir iš džiaugsmo rėkiau su kitais: “tegy
kapitalistų dirbtuvėse dirba tuos avė. Norinti dažinoti apie tos galima patalpinti restauraciją.
vuoja karalius!”
a8čia ranką.
— Tapo suareštuota moteris, drabužius. Negana to. Unijos draugystės įstatus, atsilankykite Parsiduoda iš priežasties kito
į—kfurto. Pulke visi sakė, kad męs artinamės
Tik štai slėnyje, koki du ar trys šimtai žing vienuolės drabužiuose, kuri rink samdo muziką ir moka už ją ga
S ,r nuėjo į
.'
vietos, kur turi būti mušis. Mano drauinių
nuo mus, pakilo užimąs ir jenerolas suriko: davo pinigus kokiam lenkiškam na didelius pinigus. Iš to uni ant mitingo, o visiems bus pilnai didelio biznio. Trumpame laike
Pfalcburgo, Klipfer ir Zebcde, kalbėjo tik
išaiškinta.
atsišaukite ant šito adreso:
— Sustok!.... ant kelių!.... pikes pirmyn! kunigui. Areštiibta vadinasi Te jos teipgi jokios naudos neturi.
tai, kad greičiaus užpulti ant prūsų, o man .
Su guodone,
Paliulis Bros.,
Iš slėnio, kaip viesulą, lėkė ant mus rusai. Jų ofilio Slovvak.
Kitais metais marguodavo Chicajy kalba laba‘ netiko, nors — dabar gėda
rHP‘ntu, kad
Komitetas.
4501
Gross
Avė.
1 - mažinti — *»» bijodamas pasirodyti bailių, kal- t>uvo da daugiaus kaip pirma, net žemė drebėjo.
goje su viršum 200,000 darbinin
7ra* butų
near
451h
Street,
— Ant kampo N. Clark ir Ccn- kų. 1 aigi, lėšos tokios parodos
taipogi- kad ir aš topat noriu ir stengiausi Prasidėjo šaudymas; aš buvau, tarytum, apsvaigęs,
nu0
IŠKILMINGAS BALIUS.
Chicago, III.
menkai supratau, kas dedasi aplinkui, ir šaudžiau ter gatvių sušaukė susirinkimą siekdavo beveik $100,000, o dyka
*rasta, bet
Chicago, III. Dr-stė Sv. Maišveizėti linksmas.
Pasislėpę
Erfurte aš gavau laišką nuo Katriutės; šitai »|rauge su visais. Kai kurie rusai prišokdavo prie sąnariai Independent Leaguc su duoniai kapitalistai, žiūrėdami teušo Apaštalo parengė didelį
oip nudžiugino mane, jog aš vos galėjau stovėti. |nųs; per durnus buvo matyti, kaip jie pakildavo siekiu paaiškinimo klausytojams per viešbučių ar gyvenimų lan balių nedėlioję, 15 d. rugsėjo
Zebcde ir kitiems pfalcburgiečiams buvo labai Ir vėl išnykdavo; aš mačiau, kaip daugelis iš jų kas link perstatyto miestui nau gus, džiaugdavosi, rankas trinda (S
), 1907 m. Freiheit Turner
nt L
į® tank
-1KU,
u.
!®agu išgirsti šį tą iš Pfalcburgo; visi jie atėjo molė, aplinkui save mačiau kraują, bet jau gerai jo charterio. .-Prasidėjus kalbai, mi, nes žinojo, kad viskas eina salėje, 3417^- 21 S. Halsted st.
1 v,c«s kito
klaOxvti laiško. Aš verkiau skaitydamas, kad Ka- hesupratau, kad šaudydamas, aš užmušti žmones, įsimaišė keli poliemonai ir pa į jų kišenių. Džiaugdavosi teip Salė bus atidaryta 4:30 vai. po
Luc
sikalbėję per telefoną su savo gi iš darbininkų pasamdytos mu pietų. Balius prasidės 5 valan
triatė meldžiasi už mane, o kiti mano draugai, be- ir vis šoviau ir šoviau:
Po valandėlės vėl išgirdau kamandieriavimą: ponais, pradėjo tvarkdariai tvar zikos, o darbininkams, pavargu- dą vakare. Įženga 25 c. porai.
Reikalauja mergaičių virs 16
tr tnergj,
fclaasydami. sakė:
rpaliaut
šauti.
”
Bet
jo
ne
iškarto
paklausė;
visi,
metų
prie darbo litarų liejykloje.
koje
netvarką
daryti.
Kalbėto

siems nuo maršavimo, muzika Muzika prof. J. A. Phillips. Bus
_^.Ir už mus, be abejojimo, taippat poteriauja.
ą-nakt” ir
tarytum,
skubino
da
kartą
iššauti.
Domams
pra

Jokios
praktikos nereikia.
jas
H.
Hanjinge
paprašė
susirin

nerūpėdavo.
Tiesa, rengdami tai puikiausias balius šiame mete.
\’ienas kalbėjo apie motiną, kitas apie seserį,
ktikus, męs pamatėme, kaip atsitraukusi musų kava- kusius išsiskirstyti, kad tuom už apvaikščiojimą, norėdavo parody Ant pikninkų važiuoti jau peršal
Barnhart, Bros & Spindler
mečias apie merginą.
Laiško pabaigoj Guldenas prirašė, kad mieste, lerija lipo ant kito slėnio kranto. Męs pradėjojme baigti kabinėjimasi policijos. Ant ti kaip jie skaitlingi, kaip jie ta; užtai užkviečiame visus ant 187 E. Monroe St, Chicago, I1L
^įjudindami,
tįraukti miestolink. Rusai atsitraukė, mušis buvo pusės blioko toliau kalbėjo ir tvirti, pajiegųs, vienok tuomi ne to puikaus baliaus, kur galėsite
risi sveiki, rašė, kad aš kantriai kęsčiau visas nenMs veidai
į laimėtas. O aš džiaugiausi, kad viskas tas ant ga- giedojo būrys “Salvation Army’,’
parodydavo savo spėką, bet, prie tikrai gerai pasilinksminti ir
jaitnes. Jis prašę manęs, pasakyti draugams, kad
Vžėjo
Reikalaujame darbininkų - me
:
Ip
pasibaigė.
bet
prie
jų
policija
nekibo.
Ma

šingai, nesjiėką.
Pasirodydavo, smagiai laiką praleisti. Kviečia
jais rūpinasi ir kad giminės skundžiasi negaudami
ė, - žiūrėdama
chanikų.
Mokestis gera. Atsi
tyt, kalba apie charterį jiems kad jų yra daug, bet visi duoda visus lietuvius ir lietuvaites kuor
kiškų nuo jųjų. Šitas laiškas labai palinksmino
šaukite:
VI1’ labiau rupi. ...............
si kapitalistams išnaudotis, net ir skaitlingiausiai susirinkti.
aĮtgal. Luc
visus. Poto, nepoilgo prasidėjo mūšiai ir
45 La Šalie st. (Room 8)
Ant rytojaus, penktą valandą, męs išėjome is
“darbininkų šventėje”.
Kada
Komitetas.
kugelis iš musų jau daugiaus negirdėjo nė apie
nRą- Sugrą.
Ne agentas.
y eišsenfelso ir perėjome per upę, tik ne per tiltą, bet
— Duktė P. Stenslando, prezi prasidėjo apvaikščiojimai, tai jie
savo gimines, nė apie draugus, apie nieką, ką my
Qs«- Paskui
nrisle perbridome. Vanduo siekė aiigščiaus kelių dento apvogto banko ant Mil- buvo rengiami unijų dėlto, kad
lėjo ant šio svieto.
itadienis, šu
ir aš, nenoroms, atsiminiau, kaip gyvendamas pas waukee avė., p. Sendberg, iš- j parodyti savo bendradarbiams
Bestovint Erfurte, vieną dieną seržantas Pinto
to pavėpsoti
(puldcną, bijojau sušlapyti kojas, kad negauti siuntė
du
daktaru,
ištirti kiek jų yra ir kad juos pritrauk
slogos. Męs sustojome kaime Geršcn. Ėjo gan- sveikatą jos tėvo. Ir kas-gi pa- ti prie unijų, bet dabar tas jau
I _ Kareivi Berta, karalius atvažiavo!
Pajieškau savo pačios Ono.s “LIETUVOS ŪKININKAS”
1 per geležiaas, kad umu laiku bus didelis mušis, ir kad tai, si rodo? Pasėdėjus Stenslandui nereikalinga. .
. Aš supratau, kad bus svarbios atmainos. Tą
\\ aškienės. Ji buvo su manim
lįas buvo ligšiolaik, buvo tiktai pradžia, idant iš tik vienuoliką mėnesių kalėjime
v'
Chicagos darbininkai suprato ženota 15 metų; paliko mane 20 Laikraštis skiriamas Lietuvos
' °s jam [ pačią dieną, apie trečią valandą po piet, visi karei bandyti rekrutų drąsumą. Dabar galima sau įsi ir buvusiam visados sveiku, atra
šįmet, kad iš jų apvaikščiojimo augusto 1906 m. ir išbėgo į pla darbo žmonėms. Išeina kas sąvaiviai, ką stovėjo aplinkui miestą, sukilo, o penktą
svėrė jo ku
vaizdinti, ką jautė žmogus, patekęs į tarpą tokių do daktarai net kelioliką ligų,!
pasinaudoja vien kapitalistai, už tų svietą .Amerikos sau laimės tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
valandą ir męs paėmėme šautuvus. Į miestą atmetynas ir
Beširdžių kaip Klipfel ir Zebede, kurie dagi džiau- kaip tai: užrieltėjimą širdies,
mas ant gražios popieros, 16 pu
. panėrė po ■ FV° jenerolas Sugeni, žilas, baltas senis, ir ant rin Jįėsi, tarytum, didelis mušis gali duoti jiems ką chronišką bronchitis, astmą, a tai nedarė apvaikščiojimo, negė- jieškoti. Ji yra 30 metų senumo sių ir mėnesiniu priedu.
1 rė dulkes po gatves, bet visi pa vidutinio ūgio. Paeina iš Kauno
kes padarė peržvalgą. Jis garsiai pasakė mums:
ors kitą kaip vien smūgius pikemis, kardais ir kul- nemiją, emphyseją, abelną nu
kėlė pikninkus, išvažiavo į gi gub., Pušaltos par., Dekonėlių Vienatinis laikraštis, kuris tė
I — Kareiviai, jus eisite pirmose eilėse. At
eiuvį, veltai
!omis. Ant kalvos ties kaimu, męs sukūrėme du silpnėjimą. insomniją, protišką
rias ir linksminosi dainomis ir sodos. Kas man danes kur ji vynėj daugiausia prasiplatinęs,
minkite, kad jus prancūzai. Tegyvuoja karalius!
n4te ką styaužu ir virėme sriovą; bet visi męs taip nuilsome, suerzinimą, silpnumą akių ir kas
prakalbomis, o pelną nuo piknin gaus $10 atlyginimo. Antrašas: nes jis suteikia teisingiausias ži
Visi sušuko: “Tegyvuoja karalius!“ Aš rė
» vandens ir
|cad daugumui labiaus norėjosi miegoti negu val svarbiausią, pradžią džiovos. Sųnias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
kų paskyrė švietimui darbininkų
kiau drauge su visais, bet iš mano galvos neišėjo
Kasparas Vaškus
pamatė ran
gyti. Aš teiposgi užmigau, bet ilgai da per mie a ša romi s pasakojo Stenslandas,
to.
Amerikos - lietuviai užsirašy
Jeigu visos unijos, kurios mar
mintis: “Kam čia reikia atminti, kad męs pran
tą pranyko.'
gus girdėjau triukšmą, balsą vežimų, trenksmą kad niekados pinigų neėmęs, “tik guodavo kitais metais, atiduos 201 N. 23rd str. Philadelphia.Pa.' kite minėta laikraštį arba užrašy
cūzai einanti mušti kitus? Prancūzams šitame ro
kite savo gęntėms tėvynėj gyve
(atrankų ratų ir vežimų su šūviais, vežamų vieske- prieš išvažiavimą, sako, paėmiau tuos pinigus darbininkų švieti
dosi nėra nieko pagirtino!"
Pajieškau savo giminaičių: nantiems. į-ietuvoje metų prekė
iu. Pabudau jau šeštai pasibaigus. Strėnas ir ko 12 tūkstančių”. Tai už ką-gi mui, tai bus milžiniška suma ir
tą dieną^
Jenerolas nujojo, o męs tą pačią naktį išėjo
jas man sopėjo, bet aš visgi atsikėliau ir atsisėdau buvo mokama jam, kaipo prezi už ją galės išleisti daug darbi Juozo Gasperaičio ir Jono Jazu- $1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
rmes su ^rme iš Erfurto. Ne ilgai trukę, męs priėjome prie
prie ugnies, nes man buvo labai šalta. Ugnis buvo dentui, didelė alga? Ar dėlto, ninkiškos literatūros. Argi ne čio; treti metai Amerikoj; paei numeris ant pamatymo 5 centai.
apie atsitikiopės Vartau. Čion męs pirmą kartą pamatėme
jau kuomet užgesusi ir lauže smilko tik keli angliai. kad jis leistų vogti pirmam pa geriau tokiu budu švęsti darbi na iš Kauno gub., Šiaulių pav., Amerikoje vyriausiu agentu yra:
Isu vis šnyppriešins—visą pulką kazokų, kurie, pamatę mus,
M. J. Damijonaitis,
Aplink mane visi miegojo, ištiesę kojas ugnies- norėjusiam? Visados prezidentai, ninkų šventę? Apmąstyk tami Žagarės vol., Minšaičių kaimo.
• -Į- jis perpradėjo trauktis.
(
Teippat pajieškau Jievos Luciu- S252 80. Halsted SU
Chicago, IIL
Unk:
daugelis
krankė
ir
kalbėjo
per
sapną.
Apsi

užimdami tokias vietas, daug pri sta. Darbininkų šventė — pir
ad jo galva
Aš labai pykau, girdėdamas, kaip Zebede su
naitės, dveji metai Amerikoj; pa
dairęs,
aš
pamačiau
prieš
save
didelę
pelkėtą
ly

jis įkrito.... į nekantrybe sakė: “Kada jie sustos? Kada sužada kad tik gauti didesnę algą, ma gegužės! Bet Amerikos dar
eina iš Vilniaus gub. ir pavieto,
gumą, per kurią tekėjo dvi upi, o toli tekėjo plati taigi ir tegul moka už tą algą
bininkai neturi atiduoti nė. “dar Musnikų valsčiaus, Pamuštų kai
stos.” O aš maniau vien tik apie tai, kaip puiku
|j)ė Elster.
tegalėjo dauatsakančiai vesti pavestus jam bininkų šventės” kapitalistams. mo. Jie patys ar kas kitas teik
butų, kad jie visiškai nueitų sav ir mums neparsiSeptintą valandą visi buvo sukilę; mums pada reikalus. Iš priežasties jo ncJeigu Amerikos darbininkai pa sis duoti žinią antrašu:
I- eitu su jais muštis. . Bet kazokai, perėję per upę,
DUODU ŽINOTI
lino duoną ir šuvius. Męs buvome visiškai paka prižiurėjimo daug šeimynų plū
liaus vaikščioti gatvėmis darbinin
sustojo klonyje ant kito jos kranto; o keliu vis
Pranas Jasutis
visiems mane pažystantiems lie
binti ir niekas nejautė, koki baisus dalykai atsitiks do ašarose, keturi žmonės atėmė
kų šventėje, tai kapitalistai užsi 540 Canal str., New York, N. Y.
jojo pulkai jotų. . Seržantas Pinto pažino, kad tai
tuviams,..jog aš persikėliau į nau
tą dieną. Męs mislinome, kad rusai ir prusai ne sau gyvastį, dažinoję, kad vis
manys ją panaikinti. To jie ne
rusai. Męs priėjome, prie upės ir-sustojome ant
ją vietą, po nr. 1191 Weestern
šino, kur męs ir įieško mus kur nors kitoj pusėj. kas prapuolė Stenslando Banke. turi daleisti. Jie gali švęsti abi
pats franto. Naktį męs virėme sriovą; miegoti
Pajieškau trijų giminaičių: Jur Avė., kampas 251h Str. Jeigu
||et jie žinojo kur męs, nes staiga apie dešimtą va Duktė Stenslando giliai atjaučia šventi; bet jie turi švęsti teip
niekas nenorėjo. Zebede, Klipfel ir aš valgėme iš
gio
Jurgaičio, šikštonų sodžiaus, kurie turite kokius reikalus pas
landą jenerolas Sugem kaip vėjas pralėkė pro mus kančioms tėvo, bet ar ta geroji kaip priguli darbininkams, o ne
vieno bliudelio ir mano draugai sakė:
o, teisus teiMartino
Gasuno ir Onos Pipenai- mane, tai meldžiu atsišaukti po
amt kalno, pažiurėjo nuo kalno viršūnės per žiūro moteris pamislina kada apie krauti dar labiau kapitalistų tur
— Rytoj, jeigu pereisime per upę, duosime
įėjo į patarlę
čos,
abu
iš Klausučių, sodžiaus nauju antrašu.
ną ir greitai nujojo į kaimą, paliepęs stoti į eiles. tuos, kurie dar labiau kenčia pra
tus. Darbininkai turi • pašvęsti Biržių. Turiu svarbų reikalą,
jiems pipirų. Pas mus Pfalcburge, turbut, nė neAdvokatai,
Jos. J. Kovarskas,
I'ada męs supratome, kad priešai arti ir nori neti laimėję Minkų išdarbį 20-ties ir savo šventę apšvietimui savo
pamislina, kad męs sėdime ant upės kranto, varg
mai iš dideprašau duoti žinią ant šio adre 1191 S. Western av.» Chicago, UI. ,
kėtai ant mus užpulti, pakol didžiausia musų spe- daugiau metų ir kad tam kaltas bendradarbių, o ne palinksmini
stame ir miegame ant sušalusios žemės prieš mūšį.
reldą, blyškų
so:
1a ėjo Leipcigolink. Ėmė mušti bugnus ir męs vi- jos tėvas? Tegul turčiai išmok mui kapitalistų!
— Tai ką, — sakė Klipfel: — pagal mane,
giliai įsėduJonas Gribas,
i puolėme prie šautuvų. Priešai sustojo per du sta sverti nelaimes kitų savo kan
PRANEŠIMAS.
taip gyventi linksmiaus; rytoj męs puikiai pasišilBox 828,
Aberden, Wash.
:anuolių šuviu nuo musų ir aš, matydamas tą bai- čiomis, o tada gal. mažiau skriaus
Laikome
už garbę pranešti lie
dysime.
jrsekiodamas
ią rusų ir prūsų daugybę, maniau, kad viskas pra biednuosius. Priminti reikia, kad
tuviams,
kad
męs atidary sime paMan labai, nesmagu buvo girdėti šitai, bet,
Pajieškau savo brolio Konstan
ir užmušikai
žuvo. Jenerolas, prajodamas pro mus, užkamandie abu daktarai moterys, gyvenan
nedėlyj,
26
d.
rugpiučio, 1907 m.
idant nepasirodyti bailiu, aš neprieštaravau jiems,
tino B. Pradžioj liepos • mėne
ylum, skaitė
ravo: “stok į karre!”*) Prasidėjo šaudymas. Prū čios Stenslando duktės namuose.
pirmos
kliasos
aptieką
po nr. 1408
sio, šįmet, gyveno Columbus, O.
bet tylėdamas, srėbiau sriovą.
sų kulkos puolė ant mus kaip žirniai, o iš kairės
49th
avė.,
Grant
Works,
III. Guo-,
Pagalios męs sugulėme ant grynos žemės.
Jis pats ar kas kitas teiksis duo
lių dešimčių
usės
jie
šaudė
į
mus
iš
patrankų.
Musų
patrandotini
lietuviai!
turėdami
kokį at
LINKSMAS KŪDIKIS.
ti žinią ant adreso:
Nežinau, ar aš ilgai miegojau, pabudau, sargybai R’
mas gailistaos taipogi baubė be paliovos, o oficicrai nuolatos
sitikimą
ligoj,
ateikite
pas
mus,
- Joe. Bizas,
kokie 200 žingsnių nuo manęs sušukus:
nase /btiksvoMęs jį vadiname linksmu kū
ekė: “susiglausk! susiglausk!” Aš jau supratau,
o
iš
musų
aptiekos
gausite
kokį
F. Monroe, Va.
— Kas eina?
ais kravatais
dikiu, kadangi jis užgimė su sti 6th Co. C. A.
ą reiškia tas žodis, ir širdį man skaudėjo ir ma
tik norėsite daktarą, o receptai
•si, buvo tikprioms kūniškoms ypatybėms iš
— Prancūzija.
lau su pasibaisėjimu: "Ko aš šičia? Kaip galė
Pajieškau sesers Monikos Puo- btfs išpildyti kuogeriausiai. Pas
sveikų gimdytojų; męs nemano
Tai jojo maršalas Nei su jenerolu Sugem, su jau aš čia patekti?”
Buvusiam ant pikninko, Cleve- me tačiaus užvadyti tokiu var džiuvienės ir jos sunaus Jono mus gausite visada šviežias gry
įdomų raštą
oficierais ir patrankomis. Palei upės užsukinį jie
Staiga netoli nuo mus, tarpe dviejų kalvų pa land. Menkniekiai. Netilps.
nas gyduoles. Teipgi pranešame
du kitus, užgimusius su viso Podžiuvieniuko. Paeina iš Kau
sustojo, pastatė šešias patrankas ir ėmė statyti til sirodė pirmutinė prūsų eilė; da valandėlė, jie pri
kad
neturtėliams lietuviams turi
kioms kūniškoms silpnybėms, iš no gub., Raseinių pav., Girtiškio
tą. Auštant męs perėjome per upę, o kada rytme šoko prie musų ir prasidėjo mušis pikėmis. At
Protestuojantiems, Rockford, augusius j puikius vyrus arba parapijos, kaimo Katarkalnio. me už dyką daktarus kožną kettiniai ūkai iškriko, dešinėj pusėj pamatėme miestą sitiko dalykas baisus, žmonės šoko viens ant kiIII. Protestą pasiuntėme į ten moteris. Kaip nebūk yra palie Teipgi pajieškau Susiedo Antano vergą nuo 2 iki 5 vai. po pietų.
su kuorais — tai buvo Veissenfeldas. Tarpe mus J, tarytum, pasiutę, kraujas liejosi srovėmis, aplinSu guodone,
kur prigulėjo siųsti, t. y. “Darb.
Judviko, jau 8 metai kaip Ame
ir miesto buvo slėnis, apaugęs iš kraštų tankiais
i buvo girdėti riksmas, kaukimas, dejavimas. Viltį". Seniau jau pranešėme S. gęs vyras ar moteris, jis turi
A.
Belavski, J. Kozlovskį.
įgyti gerą sveikatą. Išsimankš- rikoj ; pirmiau gyveno \Vashingkrūmais. Maršalas Nei norėjo sužinoti, ar nėra ten Visi mušėsi apsiliedami krauju. Musų jenerolui
L. A. sąnariams, kad “Lietuva” tymas ir šviežias oras, prakaita ton, D. C. Turiu labai svarbų
ką išėjau iš
pasislėpusių priešių ir pasiuntė pirmyn kareivių peršovė koją, ilgiau turėtis jokiu budu nebuvo ga
neturi jau dabar nieko bendro vimas be nusišaldymų, miegoji reikalą. Meldžiu atsišaukti ant Viengenčiai! jeigu norite išbėg
n/riui! Ve,
saujelę, o kiti ėjo palengva paskui juostuos. Aš li na ir mums paliepė trauktis. Po to mūšio aš vos
ti nuo bado ir šalčio per ateinan
su S. L. A. prietikiais ir organu mas gerai išventiliuotame kam adreso:
iketą vaikų?
ėjau antroj eilėj paskui Zebede. Vos tik pirmiaus ghlėjau atsipeikėti. Gerai neatsimenu, kas buvo su
čią žiemą, tai išvažiuokit tuoj į
yra “Darb. Viltis”. Kodėl S. baryje, neperžengimas saikos rueans naikiniOna
Steponaitienė,
rinanti prisiartino prie slėnio, tuojaus keliose vie rrtanim laike mūšio, kaip per sapną atmenu, kad aš L. A. to neklauso, tai, ištiesų,
valstijas: Californią, Oregon ir
;eip, tas turi
6 Burleigh Str.,
tose pradėjo šaudyti. Tą pačią valandėlę prieš bįvau baisiai įnirtęs ant kasžin ko, ant tų nelai keistas dalykas. Manome, kad bežių valgyme ir gėryme ir retai, nes argi Cambridgeport, Mass. \Vashington; ten męs turime už
mus kasžin kas sužibėjo ir išgirdome patrankos mingų užpuolančių ant mus žmonių ir aš mušiaus ant toliau aplenks guod. S. L. A. kartinis naudojimas Trinerio Atektinai visokių darbų, kur nėra
i ? Padaryti
šūvį. Tai rusai šaudė į riius. Viskas aplinkui ma kibk galėdamas, aš rėkiau, bet neatmenu ką rė sąnariai mus su panašiais raštais, merikoniškojo Eliksyro Karčio
.
žiemos,
ir darbas nuolatos yra
Pajieškau Danieliaus Jacevine sujudo.' Kasžin kokis dyvynas balsas užpaka kiau, mano galvoj ūžė, akise stovėjo raudoni ri lytinčiais S. L. A. ir siųs į ten, jo Vyno, geriausio augmeninio
4000
žmonių,
prastų darbininkų.
yra, viską !
sustiprinančio vaisto, kiekvieną čios, Kauno gub., Telšių pav.,' Mokestis nuo $2.50 iki $3.00 ant
lyje manęs privertė mane atsigrįžti ir aš pamačiau tiniai ir aš svyravau, tarytum, girtas. Dabar net kur jie prigult.
padarys stipriu, sveiku ir link Lieplaukės parapijos, Užgirių so
kairėj pusėj eilėse tuščią vietą. Tuom tarpu pul bąisu atsiminti tą laiką.
dienos; amatininkams nuo $4.00
■ajėsybė, kusmu. Žinoma, jog Trinerio A- dos. Pirmiau gyveno Kensing-. ant dienos. Kelias iki 1 lapkrikininkas, ramiai užkamandieravo:
Truputi • atsipeikėjęs, aš pradėjau dairytis, ar
Skaitytojui, Heineman, Wis.
ton, III. Dabar, girdėjau, gyve
Kns ta ėsyi seržantas Pinto; jis stovėjo netoli manęs ir Tokie reikalai neapeina visuome merikoniškas Elixiras Karčiojo na Chicago Heights, III. Jis pats, čio kaštuos po $33.00 vienai ypaSusiglausk!
sžvyje prinVyno turi specijališką ypatybę
lostė sav pikę. Man norėjosi dažinoti, ar yra dar nę, užtai netalpinsime.
tai iš Chicagos. Valstijoj \VasttŠtai už kokia 50 žingsnių vėl ugnis pasirodė,
>itas daiktas
ant
silpno skilvio ir bejiegių žar ar kas kitas teiksis duoti žinią ngtono turim darbo prie budamo
draugai,
bet
riksmas
“
stovėk
”
,
privertė
mane
įtarsi perkūnas, trenkė patrankos šūvis ir vėl eiduoda nieko
nų, teippat, jog jis sudrutina ant adreso:
vojimo gelžkelio. Mokestis nuo
pimislinti apie ką kitą.
girdėti
tokis
pat
kaip
pirma
balsas
—
tarytum,
Vincentas Gaudiešius,
K.
F.
Jeraey
City.
Tamista
nciiu ant žešiuos organus, įveda į atsakan
$2.25
iki $3.00 ant dienos; kelias
Buvo jau turbut apie dvylikta valanda, kada neparašiai pilną pravardę ir
Parlėkė vėsula ir aš vėl pamačiau tuščią vietą, bet
Labranche, Mich.
čią veikmę, jog jis išvalo krau Camp 4.
zinia iš kur,
š
Chicagos
po $14.00. Teip-pat
dabar jau dešinėj pusėj. Kadangi po kiekvieno ru- męs vėl pasileidome eiti pirmyn. Subraškėjo būg adresą. BetO, aprašai menknie
ją ir suteikia pajiegas visam kū
ieko — dauurim
užtektinai
darbo WisconS,1 patrankų šūvio pulkininkas šaukė: “susiglausk, nai ir vėl prasidėjo šaudymas. Kokį bertainį ady- kius, kurių visur pilna. Laikra nui, jog jis padaro nervus ir
rino
ir
Michigano
valstijose prie
^ supratau, ką šitai reiškia, šita mintis mane la nds męs nieko nematėme per durnus ir nieko ne štis turi talpftiti ko svarbesnio. raumenis stipriais, ir jog jis nau
girių
kirtimo
;
mokestis
nuo $28.00
iidėjimu
bai nugązdino, bet visgi reikėjo eiti pirmyn. Aš girdėjome, nes šaudymas nepasiliovė. Tik štai stai Netilps.
dingas
visokiuose
negromuliojiiki
$35.00
su
pragyvenimu
ir guoyra įstatyi
ae^rįsau daugiaus dairytis, ir stengiausi nematyti. ga prūsų uzarai atsidūrė viduryj musų karre. Aš
mo nesmagumuose. Gaunama apliu,
ant
mėnesio.
Kelionės
ka
nušti; ji už'
Ant pardavimo, iš priežasties
jenerolas, prijojęs prie manęs, griaujančiu nežinau, kaip tai atsitiko, bet jie buvo jau viduryje,
P. Sermuneliui, Kensington, tiekose. Jos. Triner, 799 South
štus uždedame. I eipgi turime
mušti. G/"
švytuodami kardais ir pikėmis į visas puses ir be III.
balsu suriko:
išvažiavimo į kitą miestą, geri
Tamistos
išvedžiojimas. Ashland Avė., Chicago, III.
visokių darbų Chicagoje ir aplin
Iną valandą
pasigailėjimo
mušdami
mus.
Męs
atstatėme
į
juos
kaslink darbininkų šventės, klai
— Sustok!
Grynumas užtvirtintas u. naminiai rakandai (fumiture). kinėj. Prašotn ateiti arba atsi
»Į kad gai
pikes, bet jie šaudė į mus iš revolverių — žodžiu, dingas. Tamista išvedžioji, kad
Parsiduoda pigiai. Artesniam su
Pakėlęs akis — aš pamačiau rusus stačiai
S. Šeriai No.
šaukti tuojaus laišku, įdedant už
lauja mušti
atsitiko
baisus
dalykas.
Aš
ligšiolaik
nežinau,
ko

sižinojimui
adresas:
apvaikščiojimas darbininkų šven
Priešais savę.
2c.
markę atsakymui
Vaikas pu
kiu budu męs išėjome iš ten. Męs ėjome, nieko
Peter Okocki,
Adresuokite:
f.
Pirma eilė ant kelių.... pikes pirmyn! — nematydami per durnus, gindamiesi nuo kardų ir tės atneša naudą darbininkams.
telius, visus
4501 S. Paulina St, Chicago, III.
Vienok ne teip yra. . Dar
ĘB*ktmandieravo jenerolas.
Emmigrant Information Bureau
Bet šito
pikių. Aš atsimenu tik tai, kad Zebede bepalio- bininkai iš tos šventės iki šiol
(Room 8) 128 So. Clark st
Kadangi
Zebede
atsiklaupė,
aš
atsidūriau,
ta■udymo,
vos rėkė man: “eime! eime!” ir kad galų gale męs dar neturėjo jokio gero, nes ji
Ant pardavimo Barber Shop’ė,
Chicago, III.
pirmoj eilėj. Tarytum, dabar matau, kaip atsidūrėme laukuose.
us; męs
geroj vietoj, tarp lietuvių išdirb
parengta kapitalistų, darbininkai
IĮR*11* musų visas tas rusų pulkas ant arklių su
Linksma naujiena lietuviams!
ta vieta, geri rakandai. Atsišau
•) Karre tai keturkampi* iš kareivių sutaisyta* taip jog turėjo iš jos vien blogą. Ir štai
jP*’*1*® rankose ir kaip musų jenerolas ramiai,
kite
j “Lietuvos”
Siuom apgarsiname visiems
kokiu* budu: rengdamos unijos ap-•
Iš visų jo pusių atstatytos pikės.
*
į |ant muštro, sakė mums:

Vietinės Žinios,

Pasak Erkman - Satrianą

Reikalavimai

Paj ieškoji m ai

kelio.

APGARSINIMAI

Redakcijos atsakymai.

Ant Pardavimo,

Draugysčių reikalai.

ITolUua hu&>*

kia mares su 8 dienom. Sif- 10 metų ima pusę tikieto, o nuo
kiekvienas žodi* paženklintas kurty
52* Kada Ir kalciu būdu svietas su
voma litaroms prie kokio gramatikos
L0TAI1 LOTAI!®
kortčs prekė ........... $37®° 10 metų pilną tikietą.
tvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer.
sltvėrė
skyriaus
ji*
priguli.
Knygos
formatas
Prie pat viršutinio Metropolit
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. tingiausia žinai klekAefiam žmogui
Laivai Linijų NORTH GER6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais, »9 Rugsėjo 3 vai. po pietų iš
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangl
an geležinkelio.
MAN
LLOYD, RED STAR ir
plauks iš New Yorko laivas
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė gyvenančiam šioje lUfyje. Chicago, III. nugara Ir kampai drūtos, gražios moro
HAMBURG AMERICAN>^
Prie didelių fabrikų.
ko
akuroa,
šonai
audimo,
ant
nugaros
1896,
pusi.
36^5«...įp.
................
*10°
AMERIKA. Perplaukia ma
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos
Va pati apdarkys aųjĮlmu. kietuose ap parašas aukso lltaroma, lapų kraštai
Arti Grant ,Works fabrikų.
120 Po priedanga švantlnybėa. Isto gyvybė. Su paveikslais. Chicago, Iii.
res su 12 dienų. Šifkortės
Netoli nuo Northwestern Elec riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 1906, pusi. 140 ............................... 35c daruose, aukso lltarąi ant nugaros ir marmuruotl .... ............................. *4.00
šono.............X............................ *125 Ta pati knyga popieros apdaruose *3.00
prekė ... ................. *39.80 visų kitų linijų plaukia į Angių*
tric Works.
v
E. Posteri. .Vertė K. J. Odesoje, 1905,
o iš Anglijos kiti laivai pervęzaį
Gera ir pigi komunikacija. • Už pusi. 100 .'........................................... 25c ,548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 658 Isto lja ^hicagps Lietuvių, jų pa 1328 Žodynas lletuvlškai-angliikoa Ir 28 Rugsėjo 9:30 ryto išplauks iš kontinentą.
Lekcijos Profesoriaus Blochmauo. LleNew Yorko laivas PENNrapijų ir kunigo Krtaučuno prova su |anglllkai-liatuviškoa kalbų. (Abi dalys
• 5c., su 20 minutų gali atvažiuoti
124 Robinsonas Kruzius. Graži mo tuviškon kalbon vertė J. Šernas. Spau- laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
j miestą Metropolitan geležinke rališka pasaka. Antra pertaisyta lai tuviškon kalbon veytė J. šernas. Chi
i— I ir II, t y. No. 1326 ir No. 1327)
SYLVANIA. Perplaukia ma
džio mėnesyje11899 lu. Olą telpa ap
vienoje knygoje. Yra taJ reikalingiau
liu, arba i2-tos ui. karais. Svei da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ./..25c cago, III. 1907, pusi. 138 ....................35c
res su 12 dienų, šifkortės
rašymas: klek yra lietuvių Chicagoje, sia knyga norintiems gerai pažinti an
kas ir čystas oras, kaip ant far- 185 Žmogus neplluški*. Vertė iš
prekė ...................... $39.80
kiek lietuviškufdraųKysčių, su kokiais gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to
švediško Nėris. Labai graži apysakė
mos.
553 Pašjimas organiško svieto. Pa vardais ir siekiais; chronologiška per
3252 So. Halsted St., Ckic^ų m
kie
pat
kaip
No.
1327
.................
*6.00
21 Rugsėjo 4 vai. po pietų iš
Lotų prekės po $350 ir augščiau. lė. kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi gal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga di žvalga Chicagos lietuvių darbų nuo
vedė su varginga mergina ir laimin
plauks iš New Yorko laivas
Toje vietoje šįmet šimtai namų giau gyveno už kitus, apsivedusius su delės moksliškos vertės. Ji aprašo pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900 1329 Žodynas. Tas pats kaip No.
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam metų; istorija jų parapijų ir prova ku
GRAF WALDERSSE. Per
statosi, tad lotų prekės kasdien turtingoms. šita apysakėlė užima tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
1328, tik pilnai apdarytas brangia, gra
nigo Kraučuųo su “Lietuva". Chicago,
žia
moroko
skūra.
(Čia
audimo
nėra
plaukia mares su 12 dienų,
kyla ąugštyn.
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų ir niausius ir giliausius žemės sluogsnlus, III. 1901, pusi. 580 .......................... *1-00
.*7.00
šifkortės prekė.......... $29.80
Pirkęs čia lotą už $350.00, už mokina žmogiškos doros. Chicago, III. daug milijonų metų atgal gyvenusius Apdaryta...........................................*1.50 nė bisklo) .......................
i. 10c ant žemės augmenis, vabalus, žvėris,
meto laiko lengvai gausi už tą 1899, pusi. £3 .................
1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su
CUNARD LINE.
patį lotą $450.00. Reikia supra 134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė paukščius ir tt. Su paveikslais. Obi- 678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje Azi trinktas Iš daugelio svetimų sapnininkų
cago, Iii* 1905, pusi. 137 .................. 35c joje. Nuo senovės iki jie pateko p«
Rugsėjo
2 vai. po pietų iš
18
sti, kad kur teip gausiai nauji na iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
ir sutaisytas pagal tikrų perslškai-egipvaldžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
plauks iš New Yorko laivas
mai statosi, ten lotų prekės kas nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 566 Senų gadynių išnykę gyvi sutvė toja* (D-ras J. šliupas). Knyga turi tiškų sapnininkų, su 310 abrozelių. su
J. Laukis. Chicago, 111. 1906. pusi. 169.
LUCANIA. Perplaukia ma
dien kyla augštyn.
, rimai. Pagal Hutchinson* sutaisė šer 283 puslapius ir 4 dideliai mapas, pa aprašymu planetų ir paslapčių, kokias
(Šitų knygelę Vilniaus vyskupas už
res su 7 dienom, šifkortės
Pirkite kol pigus.
Aprašo se- rodančias vietas kur senovėje gyveno senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
nas. Su paveikslėliais,
draudė lietuviams skaityti)............. 50c niausiu gadynių yvairius sutvėrimus lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių pa-. ateities. Geriausiai Išguldo visokios
Atsišaukite pas
prekė..................... $39.80
gyvenusius ant žemės dar prie* atei dėjimų dar 800 metų prieš Kristau. | MPnus. kokie tik žmogui prlsUapniiot
’ A. OLSZEWSKI,
200 Akis už akį, dantis už dantį.
50c
gali.
Chicago,
III.
1895,
pusi.
205..
50c
radimų žmogaus, šiandien tų sutvėri- gimimų. Chicago, III. 1899.
21 Rugsėjo 3 vai. po pietų iš- j
335a So. Halsted St.. Chicago, III. Juokai viename akte. Perdirbta iš vo tnų kunus žmonės kasdami gilius Suli
į Tas pats drūtai apdarytas....... 65c
plauks iš New Yorko laivas >
Pagal
kiško. Chicago, III. 1907, pucl 29.. 10c nius, kanalus, arba imdami iš žemės
708 Rašto Istorija.
Pagal A.
A. B.
B. |
LUSITANIA.
Perplaukia I
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Schnitzerj sutaisė šernas. Aprašo ko-1 «15 Orakulas. Naujas pilnas Oraku210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie Tūlų sutvėrimų atrado člelus, nesuga klu budu žmonės rašyti išmoko, kaip j1“ »rb* kn7<* burtų, mony ir j!»o)dų
mares su 6 dienom, šifkor
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K.
ir praktiška
C. C. St Ger
-- ■
**-<— 
dintus kunus, užklotus keliolikos siek išdirbo sau raštų kiekviena žmonių paslapčių
tės
prekė .................... $39.80
Stzreoi.Kopas arba Teleskopas yr* tat
B-a ir M. P-is. Chicago, 111. 1902, pu
snių storio žemės eile. Jie-yra šian tauta, kokie buvo raštai senovėje daug inai n Delnažlnystė, su paveikslėliais.
prietaisa
arba šiurun^s su padidins^
slapių C2 ............................................ 20c
PINIGŲ PREKE.
dien Išstatyti (vairiuose mušėjuose. Iš metų prieš Kristų, kada žmonės vie Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 24 Rugsėjo 8 vai. ryto išplauks čials stiklais, per kuriuos kad žiorų}
Iki 500 rublių, rublis po.................. 5214
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip toje rašto vartojo mazgelius ant šniū Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
iš New Yorko laivas CAR- ant abrozėllo, abrozėlis pavirsta | w
225 Geriaus vėliaus negu niekad.
Nuo 590 iki 1000 rublių, rublis po..53
sena yra musų žemė, kiek tai milijo rų. išpiaustymus ant medžio, Iškapojl- škiausia monų knyga, burtų Ir delnaONIA. Perplaukia mares su turališkų paveikslų, kuriame matai čiaVirš 1000 rublių, rublis po.......... 51% Komedija viename akte. Pagal lenki nų metų reikėjo pakol ant mirusio mus ant akmens, piešė paveikslus, ir žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
škų
sutaisė
K.
B-a
ir
M.
P-is.
Chica

7 dienom, šifkortės pre- Jas grupas žmonių, triobų, visų mle.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli tik neseniai daėjo iki šiandieninio al ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
stų, plačius laukus, mišku*, daržu* ir
go.
III.
1902,
pusi.
48
..........................
15c
kė į... .
............$39.80 teip toliau, teip kaip kad pats toje vi*.
Chicago, III.
dėti 25c. ant pačto kaštų.
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa fabeto (literų), au kuriuom dabar ga slas burtininko ruimo.
Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir
gal storumų ir senumų žemė* sluog li parašyti kiekvienų šod| Ir viekų ap 1904, pusi. 412................................. *3.00
J toje būtumei ir viskų savo akimi m*.
257 Kun. Gnmuloi Raštinyčloje. Ko snių, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran kalbėti t etp gerai, kaip Ir gyvu žodžiu. Drūtuose apdaruose......................*3.50 17 Rugsėjo 5:30 vai. po piety iš
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
Jytumei. Teleskopas paverčia | natųtai siųskite per “Lietuvos" redakejų, medija viename akte. Parašė kun. Fr. da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų in
plauks iš Bostono laivas I- rališkų ėsybę, padidina j| atskirai*
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin na yra musų žemė ir kaip seniai smo teresuoja, parodydama kaip tobulinoai
adresuodami teip:
1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
VERNIA. Perplaukia mares žmogų nuo žmogaus ir Išrodo jau m
kanti perstatymui. Chicago. 111. 190G. gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, aviete raštas. Chicago, III. 1905. pu mo šviesoj* Mokslo. Pagal svetimus
A. OLSZEWSKI
su 8 dienom, šifkortės pre- P*veikslu, bet tikra atsitikimu.
*1.00 šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai
3252 So. Halsted 8L,
Chicago, III. pusi. 14 .................................................10c pusi. 370 ........................................... *1.00 slapių 304 .............
$1q 80
turime dabar ant pardavimo gr>
kė
1............
*125 išaiškinimas monų darymo, šioje kny
Ta pati apdaryta......................... $1.25 Apdaryta ..............
žiausiu* stereoskopiškus pavelkslių,
262 Mindaugis Lietuvos Karalius.
goje atrasite visas monų ir burtų pa
kaip matote žemiau rurašytus.
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose.
722 Trumpa senobės Istorija. Pagal slaptis Ir jas suprasite, nes aiškiai ap canadi n pacif r r co
545 Nematomi priešai Ir draugai
Lenkiškai parašė Julius Sloveckl. Lie
<
SERIJA 1.
žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė šernas. prof. R. Vlpper vertė iš rusų kalbos rašytos ir paveikslais parodytos visos
LINE.
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim D. Su paveikslais senoviškų liekanų slaptybės Ir budai jų darymo. Chica
Susideda
Iš
12
Stereoskopiškų paveik
28 Rugsėjo 3 vai. po pietų jšdirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25c
50c
dančių visokias Ilgas pas žmonis, jų ir 5-eia spalvuotais žemlapiala (Kapo go. III. 1903, pusi. 262 ..........
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už
plauks iš Montreal laivas
1525 Rankvedle gromatų rašymui.
pundelį.
susekimas, vystymusi ir tt. Su pa mis). Yra tai tikriausia svieto istori
331 Žilė galvon — velnias vuodegon.
LAKE CHAMPLAIN. Per
štai kų juose gali pamatyti:
veikalėliais. Chicago, III. 1905, pusla ja nuo seniausių , laikų, daug metų Knygelė pamokinanti kaip rašyti gro27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orts- Komedija vienam akte. Pagal lenki pių 113 ................................................. 30c prie* Kristaus gimimų iki nupuolimo tnatas j firmas. paz|stamua, gimines,
plaukia mares su 8 dienom. 1 Stebėtini griovai Yellow-Stone Par
Rymo viešpatystės. Chicago, III. 1904, prietetiu*. mylimus ir miltinas prieš
son Svett Marden. Lietuviškon kalbon škų sutaisė M. P-is. Chicago, Iii. 1902,
ko.
šifkortės
prekė .. ..$37.80 2I Kvietkinė
upsl. 305 ................. .................... *1.00 Eįvedimų, | ponus, kunigus, vyskuišvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė pusi. 31......................... J..................... 10c
paroda, mieste Sarato*
539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė Apdaryta ..........................................$125
jusių žmonių. Labai naudinga kny
Ir kitas augštos luomo* y pa tas 20 Rugsėjo 3 vai. po pietų iš-. , gos, N. Y.
Pr.
Siūlelis.
Kas
nori
dasiiinotl
ka
471 Akyvi apsireiškimai sviete, snt
ga. Didelio formato.
Chicago, 111.
Bowery gatvė New Yorke.
įveikinimal ant naujų metų, dienoje
plauks iš Montreal laivas 3 Didysis
856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo irarduvių, gimimo, ir kituose atsltlkl1907 ................................................ $1.50 kurių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
vandens puolimas, Ycltavt
šių
knygelę.
Chicago,
III.
1902.
pu
nas Gražys. Al knygelė aprašo kokios tnuose. Chicago. Iii. 1895, psl. 115 40c
EMPRESS OF BRITAIN
Apdaryta ............... ‘......................... $2.00 nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
stone Parke.
kiškai parašė Promyk. Pirmų sykj iš slapių 31 ............................................ 10c kada buvo karės, kas buvo jų priešaPerplaukia mares su 8 die 5 Typiška tabako farma, Kuboje.
sčta, kiek blėdėo padarė Ir daro žmo
35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti versta j lietuviškų. Labai naudinga
nom.
šifkortės prekė $37.80 6 Sūdo būtes mieste Honolulu, ant sa
597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa nėms ir kas j jus stumia. Chicago, IIL
Iš devynių sekančių gražių pasakai knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš
lo® Hawali.
čių: Atsisveikinimas. Vagis, Kas kal ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir gal Schmebl’l šernas. Mokslas apie 1902. pusi. 40 ...................................... 10c 3252 S. Maistu* SI, Chicago, IIL
7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi
DOMINION
LINE.
tas, Gatvės vaikai, Paporčio žiedas. sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie subudavojimų kūno visokių žvėrių,
lipinų salų.
28 Rugsėjo 5 vai. .ryto išplauks 8 San
1632 Gyvenimas iv. Tėvo, Popie
Miško sargas. Signalas. Keleivis, Bū laikosi ir tt. Chicago, III. 1894, pu paukščių, sanarkojų, žarna pi Irių ir
Jose gatvė, mieste San Juan,
30c žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy žiaus Benedikto IX, valdai u šio apaktaiš Montreal laivos DOMI
vio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusla slapių 79
Porto Rico.
vis aprašytas pavieniai su visomis jo liškų sostų Ryme nuo 1033 Iki 1044
pių 99 ................
15c
NION. Perplaukia mares su 9 Puikiausia pilis mieste Rheinsteia,
472 Apsireiškimai Atmosferoj arba ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę jis metų
Prūsuose.
8 dienom, šifkortės pre
43 Iš gevlnimo lietuviškų Vėlių bei Meteorologija. Pagal profesorių Vojei- tveria. Su paveikslais. Chicago, III.
10 Puikiausias Žurandelis Salone de
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. kov’ų sutaisė šernas. Aprašo iš ko 1906, pusi. 313..................................$1OQ
kė ............................ $33-3°
861
Jenets, mieste Vienoje.
. 9
Kas nori važiuoti j Krajų, te
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa susitveria ore žaibai ir griaustiniai, Apdaryta ................................... ....*145 Lietuvoje. Iš rt»ų ***** vert* V. Gin
11 švento Mykolo paloclua, Peterbtu* **
21
Rugsėjo
5
vai;
ryto
išplauks
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų nuo ko atsiranda ant dangaus Įvairios
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal gul perskaito šį surašą, o jame at
ge, Rosijoje.
dangų, čyščių, peklų; apie giltinę, ma šviesos ir šešėliai. Ir daugybė visokių
iš Montreal laivas OTTA- 12 švento Petro bažnyčia Ir pilsčius
630 Ethnologija arba mokslas apie ba sunaikino Ir audemoralizavo Lietu ras, kada, iš kur, j kur ir koki lai
rų. cholierų; apie dvasias (dūšias) kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
VA. Perplaukia mares su 8
Ryme.
žemės tautas. Pagal D-rą M. Haber- vą ir kaip ji kenkia lietuvystei suiyg vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka
velnius, jų valdinimųsi ir tt. Pasakos čiai ir labai suprantamai paaiškinta
dienom.
šifkortės pre
landtų parašė šernas. Su paveikslė- šiai dienai. Chicago, III. 1903. pusla štuoja.
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu kaip galima sužinoti oro permainas ir Ilsis,
SERIJA II.
Yra tai ayarblausia moksliška pių 41 ................................................. 15c
kė ............................... $33-30
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar daug kitų {domių dalykų, Kiekvienas knyga
Susideda ii 25 Stereoskopiškų paveik*
apie visas musų pasaulės imo
mę panėvėžiečių, Šiauliuose — pagal aprašymas, dėl aiškesnio supratimo nlų veisles,
946 Priedelis prie lietuviško klausy
šioms dienom* išplauk* šitie
slėlių bakselyje. Prekė 75c. už
Ji parodo visų viešpaty-'
WHITE STAR LINE.
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa parodomas ant paveikslo, Norintiems
mo.
Raštelis gvildenantis lietuvystės
sčių, visų žemės kraštų ir net meilau
baksėti*
laivai:
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu arčiau susipažinti su oro ypatybėms. šių salelių žmonės ir
3 Spalių 2:30 vai. po pietų iš
Štai kų juose gali pamatyti:
ju paveikslus reikalus po valdžia Rusijos ir po (tėk
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; verta perskaityti, Chicago, Iii. 1907, Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa mė lenkystės. Chicago, 111. pasle
plauks iš New Yorko lai
Gražiausias vandens puolimas, Hsr
NORTH GERMAN LLOYD
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. pusi. 238 ............. ........................... 75c pročius, užsiėmimų ir abelnai viekų. piu 38..........................
.15c
vas BALTIC. Perplaukia
vana Glen, N. Y.
Chicago. III. 1903, pusi. 470. Popie- Apdaryta............
LINE.
.................... *1.00 Kas nori pilnai pažinu žmonių Istori
2 Grandžių sodas, Floridoje.
mares
su
7
dienom,
šifkor

nos ’ apdaruose ................................ $1.50
1176 Pamatas Visokiai Reformai. r
3 Didžiausias pačto budinkas, Nev
jų, tegul perskaito šių knygų. Chica
Spalio n vai. diena išplauks
tės prekė .................. $36.30
Audimo apdaruose ...................._ $2.00
473 Apie žemę Ir kitus svietus. Jų go. III. 1903, pusi. 667 .................. *2.00 Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
Yorke.
iš New Yorko į Bremą lai
Populiariškas raštas apie klausimų
Stebėtinai vandens puolimas, Nia
Rugsėjo
3:30
vai.
po
pietų
iš

63 Karės laukuose. (Kareivio at buvj Ir pabaigų. Pagal Heilpernų, Fal- Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi
vas KAISER WILHELM 9
valgy bos. Parašė Otto Cardue. Su
gara Falls, New York.
siminimai). Parašė Vsevolod Garsiu. bų Ir kitus, sutaisė šernas. , Aprašo mo apdaruose............................... *2.50
plauks iš New Yorko laivas 5 Puikiausia svetainė United States
raštininko leidimu vertė J. Laukia.
II. Perplaukia mares su 7
kas
yra
žemė,
iš
ko
ji
susideda,
ant
Vertė A. L-is, Užimanti pasaka iš
CELTIC. Perplaukia mares
Knygutė nurodo kad mėsa Ir kai-kurie
Kotelyje, mieste Saratogos, N. T.
dienom.šifkortės prek<$39.40
641 Geografija arba žemės aprašy
laikų karės maskolių su turkais. Chi ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai,
su 7 dienom. Sifkortės pre 6 Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha*
saulė,
žvaigždės,
mėnulis,
planetos,
ko

mas. Pagal Gelkle, Nalkovsk] Ir ki
cago, III. 1906, pusi. 81 ..'.............. 20c
vanos, Kuboje.
metos fr kitos retai matomos žvaigž tus sutaisė šernas. Su paveikslais. yra netinkančiais žmonėms maistais, 26 Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks
kė ................................ $36.30
7 Ūkininko namai, Kuboje. ,
dės.
Su 30 astronomiškų , paveikslų. Aiškiai ir suprantamai aprašo mųsų Chicago, III. 1907, pusi. 113......... 30c
iš New Yorko j Bremą lai
67 Lietuviškos Pasakos Yvairlos.
galvijų ųiieste Manilėa,
Surinko Dr. J. Basanavičiui
Dalis Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo žemę, jos pavidalų, didumų Ir platumų;
vas GROSSER KURFU- 26 Rusėjo 8:30 vai. ryto išplauks 8 (plukdymas
1420 Tikyba ar mokslas 7 Tikėjimiant Filipinų salų.
iš
New
Yorko
laivas
ARAB1. Čia telpa 141 labai gražių, juokia- gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, jos kalnus, jų vardus, augštj. vulka
ERST. Perplaukia mares
9 Geležinkelis ant salos Hawaii.
.... 75c nus metančius iš savęs ugnj; iš kokių ški, moksliški ir draugiškai - politiški
Kingu, išmintingų Ir žingeidžių pasa III. 1896, pusi. 225...............
IC. Perplaukia mares su 8 10 Gatvė miesto Manilės, ant salos Fi
su
10
dienų,
šifkortės
pre

tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo.
Ta
pati
apdaryta
..............
....*1.00
sluogsnių susideda žemė, kur ir kiek
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 $1.25
dienom, šifkortės prekė $36.30
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
lipinų.
kė ............................... $30.40
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
Drūtai apdaryta........................... $1.50
11 Kapeiija "Sousa" ant Paryžiaus pa*
mas.
Chicago,
III.
1901,
pusi.
211
50c
480 Biologija arba mokslas apie gy skos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže
šifkortės prekė ......... 38.40 25 Rugsėjo I vai. po pietų iš
rodos, Francuzijoje.
68 Lietuviškos Pasakos Yvairlos. vus daigtus. Pagal prof. Nus^aumų. rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie
plauks
iš
Bostono
laivas
12 Paimu daržas mieste Frankfort,
1210
Aritmetika.
Sutaisė
S.
škačRugsėjo,
10
vai.
ryto
išplauks
19
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
Prūsuose.
REPUBLIC. Perplaukia ma
iš New Yorko j Brėmą lai
IL Čia telpa 205 labai gražių ir juo radosi gyvi sutvėrimai ant musų že tus; kokie juose gyvena gyvūnai Ir tt. kauskas. Lengvas būdas išmokti skai
13 Merginos parduoda kvietkas ml«>
tliuoti
(rokuoti).
Knyga
padalyta
|
res su 8 dienom, šifkortės
kingų pasakų, bovyjančių kiekvienų mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos
vas BARBAROSSA. Per
ste Kopenhagen. Danijoj.
prekė
........................... $35.80 14 Puikiausias kvietkų darželis, mleskaitytoj] ir klausytoj} ir labai naudin žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, visos viešpatystės, karalystės, kuni penkis skyrius. Skyrius I — apie
plaukia
mares
su
10
dienų,
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25 žvėrių Ir paties žmogaus. Su paveik gaikštystės, respublikos ir tt. Kiek skaitlius. Skyrius 11 — Trupiniai. Sky
ste Monte Carlo.
šifkortės prekė ........ $3040
AMERICAN LINE.
Drūtai apdaryta ......... , .............. $1.50 slėliais. Chicago, III. 1901, pusla kurioje žemėje yra gyventojų; kokie rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
15 Rustoenval vandens puolimas. No^
pių 147...................................................40c jų tikėjimai, kalbos, papročiai,'užsiė rius IV — Prilyginimai Ir proporcijos.
vegijoj.
18 Rugsėjo 2 vai. po pietų iš 28 Rugsėjo 9:30 vai. ryto iš
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; Skyrius V — Proporcijų prievadinės.
69 Lietuviškos Pasakos Yvairlos.
16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje
plauks
iš
New
Yorko
laivas
plauks
iš
Baltimorės
j
Brė

...........25c
507 Gamtoe Istorija. Pagal P. Bert, kokie miestai, su kiek gyventojų, fa Chicago, III. 1897, pusi.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
ST. PAUL. Perplaukia ma 17 Francuzljoj.
Pinigu* prlslyskit per Money Order’l
mą laivas RHEINE. Per
III. čia telpa 202 dar gražesnės ir vertė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su brikų. pramonių; kur kokie orai: šal
Moterų duelės su kardais. res su 6 dienom? šifkortės 18 Moterys prie arbatos.
plaukia mares su 12 dienų,
juoklngesnės pasakos. Chicago, III. daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur ar registravotoje gromatoje adreauodadamas:
koks
ilgis
dienos
ir
nakties;
kur
visa
1904, pusi. 333 ............................. $125 nių, medžių ir akmenų paveikslėlių;
prekė.............. '
. $37.80 19 Motina kūdiki prausia.
šifkortės prekė.......... $28.40
Drūtai apdaryta.............................. *1.50 trumpai aiškiai ir suprantamai Išaiški da yra lygi diena ir naktis, kur saulė
20 Kaip labai dideli tie mažiukai
1135 Hygiena arba mokslas apie už
na gamtos Istorijų, ypač tuos dalykus, per keletu nedėllų nenusileidžia arba
21 Rugsėjo 9:30 vai. ryto iš 21 Vakaro diskualjos.
Rugsėjo
10
vai.
ryto
išplauks
iš
17
laikymą sveikatos. Pagal Bernesų,
70 Lietuviškos Pasakos Yvairlos. ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių,
Ir keturi kitokį paveikslėllaL
plauks iš New Yorko laivas
New Yorko į Bremą laivas
ant geros, standžios popieros spaudin Dr* Noll Ir kitus, sutaisė šernas. Yra
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis nesupranta. Chicago, III. 1903, pu
PHILADELPHIA.
Perplau

KRONPRINZESSIN CECI50c is. Chicago, III. 1899, pusi. 469. *2.00 tai nauja daktariška knyga. Kas ją su
IV. Chicago, III. 1905, pusi. 299. Šio slapių 238 ............................
SERIJA m.
kia mares su 6 dienom, šif
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti
LIE. Perplaukia mares su 7
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik
nuo
visokių
Hgų^užląjkytl
čielybėje
daruose,
auksinėmis
lltaromis
atspau
kortės
prekė
..............
$37.80
508 Gamtos pajiegos Ir kaip Iš jų
dienom Sifkortės prekė $39.40
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų
slėlių Ii Kristau* gyvenimo. Pr*
sti parašai ant nugaros ir šono.. *2.50 savo sveikatą, pailginti savo amžių Ir
pasakų, telpa keli šimtai užimanččių naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė Šer
kė *1.00 už bakaelį su 22 pav***
užauginti
sveikuiTV
tvirtus
savo
vai

Virš
parodytos
prekės
yra
nuo
Tr juokingų pasakų. Kiekvienas nusi nas. Svarbios moksliškos vertėm kny
24 Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks
stilių.
STew Yorko iki Tilžės. Prekės
851 Apie turtų Išdlrblmų.
Parašė kus. Chicago, 111. 1897,’ pusi. 132..35c
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III ga, su daugybė paveikslų yvalrių ma
maskolių
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
tojų drauge jausti su vargo prislėgtais
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla
pių 60..................
15c

Didžiausias SzMiį Ofisas

A. OLSZEWSKI0

Stereoskopai arba Tetapai.

A

.

.

.

.

Knygų Kataliogas

A. Olszevvski

Laivu Kalendorius

ar IV dal|, turės per visų savo am šinerijų ir kitokių prietaisų ant išnau Schram. Vertė 8. M. Veikalas gvil
žių neišsemiamų pasakų turtų .. *1.25 dojimo gamtos pajiegų Chicago, III. denantis politiškų ekonomijų. Kokiais
Drūtai apdaryta ..............................*1.50 1904, pusi, žn* .,-c^ »•.................. 50c keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimo
draugijos. Chicago, III. 1900, pusla
527
Kada
Ir
kokiu
būdu
gali
svfe*w
76 Maxim Gorkij. Pasakojimai. Iš
tusu kalbos vertė A. L-is.
Turinys: pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wllh. pių 139 .................................................35c
Giesmė apie sakalų, Nenaudėlis, Ma Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 11Knygelėje aprašyta svieto
karas Čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši gaudas.
655 Istorija abelna.. Dalis pirma.
ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių pabaiga. Kės nori dasižinoti kada ir Nuo seniausiųjų laikų Chlnljos —
103 ...................................
25c kokiu budu gal svietas pasibaigti, te 2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalinigul perskaito šitų knygelę. Chicago, mul Imperijos Aleksandro Makadoni90 Olitipa. Graži apysaka iš laikų 111. 1906, pusi. 135 ........................... 35c škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
Baceviče.
Su paveikslais, parodan
savitarpinės karės Šiaurinės Amerikos
516 Iš kur atsirado musų naminiai čiais tų laikų piramidus, sienas pylių,
tndljonų. Vertė A. Olšewskis. Antra
pataisyta laida. Chicago, III. 1906, gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal tvirtynių; typus kunigų ir kareivių.
pusi. 95................
...25c Lunkevyčių sutaisė Šernas. Su pa Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi
veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusla cago, III. 1904, pusi. 498 .............. *1.00
100 Pasaka apie kantrių Alenų. Duk pių 73 .................................................. 20c
terį turkų ciecoriaus Antoniaus, kuri
657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
per 22 metu vaikščiodama po svietų,
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. An Lunkevyčių ir kitus ' sutaisė Šernas. prieš j atradimų Amerikos iki 1896 m.
tra laida. Iš lenkiško vertė’A. Olšew- Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri■kis. Chicago, III. 1902. pusi. 66 ,.20c apie yvairius musų žemės augalus, jų kų, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
sudėjimų ir atmainas, gyvj ir plėtoji kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra
114 Ponaa'Tr bernas.. Apysakėlė L. mus! nuo pat menkiausių pavidalų iki dėjo plaukti ( Amerikų, kokios karės
Tolstojaus i* gyvenimo maskolių kai didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III. buvo, už kų kariavo ir kokiuose memiečių. Žingeidi, norintiems susipa- 1901, pūsi. 129
35o tuose; kiek buvo prezidentų, kokie Ir

1300 Rankvedla.angliškos kalbos. Pa
gal Ollendorf’ų, Marvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
škiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per save be pagelbos mokytojo. Chlcagtf, III. 1906, pu
slapių 307 ................ ..-V.................*1.25
Apdaryta .......... 441 . ■»-q................ *1.50
J Ji

t n

1326 Žodynas HetuviŠkal • angliško*
kalbos. Dalis I. SutaUat A. Lalis. Čia
rasi visu* lietuviškus žodžiu* išguldy
tus angliškai. Kožnas žodi* paženklin
tas kursyvoms lltaroma prie kokio
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly•ozsin sęupųspis 'isjspds oraipna on
ant nugaros. Chicago, III. 1902, pu
slapių 382 ......................................... *2.00
1327 Žodynas lietuviškai • angį likos
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviftkai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi

iš New Yorko į Brėmą lai
vas KAISER WILHELM
‘DER GROSSE. Perplaukia
mares su 7 dienom, šifkor
tės prekė ............ $39-40

į Eydkunus yra 5c. brangesnės
kaip j Tilžę, o į Bajorus 55c. bran
gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš
Chicagos į New Yorką kaštuoja
>16.00, į Bostoną $16.00, į Mont
real $15.00, į Philadelphia $15.50.

RED STAR LINE.
VAIKAMS SIFKORTĖS.
28 Rugsėjo 8:30 ryto išplauks
iš New Yorko laivas VA- Už vaiką nesenesnį kaip 1 me
DERLAND. Perplaukia ma to šifkortė ant laivo $2.00. Už
res su 8 dienom, šifkortės vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor
prekė . ......................... $39.80 tė ant laivo kaštuoja pusę to ką
dideliam, o virš 12 metų pilna šif
21 Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks
kortė.
iš New Yorko laivas FINLAND. Perplaukia mares GELEŽINKELIO TIKIETAI
VAIKAMS.
su 8 dienom, šifkortės pre
Amerikos geležinkeliai vaikus
kė ............................... $3980
iki 5 metų veža dykai; nuo 5 iki
HAMBURG AMERICAN
12 metų, ima pusę tikieto, o nuo
LINE.
26 Rugsėjo 8 vai. ryto išplauks 12 metų pilną tikietą.
iš
New
Yorko
laivas
Prusų geležinkeliai veža vaikus
DEUTSCHLAND. Perplau- jž dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki

štai kų juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Betlejau* Štai*

nėlėje.
I Trys Karaliai atlanko gimusi Krfstų fr dovanas jam kloja.
3I Kristus, dar kūdikiu budamM,
kiną daktarus Jeruzoliaus bažaT
čioje.
M
t Kristų* ant svodbos, Kainoj GaH’
lejaus. Permaino vandeni | T7B*^.
5i Kristus ant kalno kalba priešai
žmonių minių.
6I Judošius savo pabučiavimu išduoda
Kristų žydams.
7 Simonas pagelbsti Kristui kryiif
ueėtl.
8 Huenta Veronika apšluosto veldt
Cristul.
9 JIkus ramina moteris, kad jo n*
Tuokiu.
nuktT
10 Jėzų* prie kalno Golgotos,
žiavojimo vietos.
.
11 Žalnieriai ir Šv. Petras prie
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną J 12
13 Skaito Kristui myrio dekretų

kalno Golgotos.

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry

[ GER
rTAR ii

žiaua
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Dfcįstuj* keliasi ii ptb^z '

Yokohama, Japonijoj.
Daržovių
pardavinėtojas, rodantis wq
turtą.
Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohama.
>
Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama.
Japonlečių būdas eiti pailsiu.
Trepal į Kigoieizų žlnyčią, Kyo
to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų žtny-

šiądieninio Detlejaus.
išrodo Stainelė, nu
Kristus gimė.
apreiškimo šv. P. Marijos
“Lycu būdavot® ant grabo §v.
p. Marijos
į- Šiądien išrodo Kristaus gra

PIRKFARMA KOL. PIGI!
Valstijoje Michigan prie portavo Manisted miesto,
prie gerų geležinkelių, ažerų ir upių, ženiės prekė nuo
$6 iki $15 už akrą. Žemė vaisinga ir lengva išdirbimui.
Valstijoje Texas $15 už akrą. Žemė lygi, be kel
mų, galima visur arti.
’h
Kitą metą žemės prekės pasidvejos, todėl, pirk šią
dien, kol pigi..
41
>

j^P Uųden išrodo Kalvarija, kur

K/.stus mirė
plytelė po vardu Jėzaus

Auksinis pavlllonas ant ežero Kinkak u JI, arti Kyoto. Japonijoj.
Senoviška šinyčia Fujiyama, Mt.
Fuji, Japonijoj.
Teatro gatvė. Ilgio vieną miltų,
Osaka, Japonijoj.
N a ra, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myia žlnyčio®.
Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis Šuo, Kergiantis Nikko žinyčių
nuo Piktojo.
Havraltškl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa
upės, Honolulu, Hawai.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
Hawal.
Hanaiiška moteris, gaudanti Peeheal, mažiukę krlauklinę ituvai-

štai Zmo

SERIJA IV.
|i 100 Stereoskopiškų pavelk-

.liiių kaklelyje-. Preki 82.00 už
bake**!-

Ritoje serija yra 4 sykius tiek pa
-l’-Iflių kO pirmutinėse serijose. Ir
2 U Juose galite pamatyti:
11 Besiartibanti audra ant ežero Erio.
'
York. Tavorų krovimas i di-

jjj

įelį oceaninį laivų.
York. Pilies daržas (Casttl®

Garden).
... Boston. Ežeras viešame darže.
H5 Atlantic City, New Jersey. Pama-

ras yra tai
jadidinaęR<1 žiūrai
reta | n®,

mėtai du.
vitą mte.
daržus ip
i toje vi®,

ikiml ma
la | natų
atsk -sto
lo Jau n®

U5 Niagara Patkavinls vandenskritys nuo oiinės salos.
(Horse
Shoe Falls from Goat Island).
y rbieagd Auditorium viešbutis Ir
Michigan Avenue.
Kukados ir pokylinė svetainė. L.
p. Parodos 1904m.
Moki indijonas namieje.
119 Moki indljonų gyvenimas.
jll Sloux indijonų vadas, He^No-Frald.
U’
(The Sentlnels) 3.043
pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
Ui Motina girių. 63 pėdas apėmlo. Yosemlte Klonyj, Cal.
114 Ifagielencs Kolegija, Ozford, Ang115 Airija. Killarney, pilis Ross.
n< Įėjimas I Muckross Klioštorių, Ai
-M

paveik50c. ui

Sarato

YcIIotv

dboje.
lu, ant s a-

heinsteln.
Alene

r pllaclus

:ų paveik*

ed States
;o8, N. Y.
litste Ha-

Mauilžs,

H7 šiaurinis miestas. Glbraltar.
UI Berlynas. Bondler lovis Ir Kate
dra.
119 Vokieija. Griuvėsiai viduramžinės,
pliks
M Vokietija. Laivas ap'.eidžlanth Ko
blenc’ą, ant Rheino upės.
1!1 Švedija. Stockholmas nuo vandens
pusės.
V2 Stockholmas. Karališkas palpcius.
k 112 Švedija. Ant kelio Į Odde.
124 Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
125 Šveicarija Mount Blanc žiūrint
nuo ChamonU.
126 Thun, Šveicarijoj. 1
127 Žirninis kiemas, Alhambra. Granąda, Ispanijoj.
125 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francuxijoj.
129 Tulieriaų daržas, Paryžiuje, Francijoj.
BO Palociai tautų ant upės Seina’os,
<, Paryžiaus Paroda, 1900m.
131 Venos de Milo Louvre, Paryžiuje,
K FrancijoJ.
133 dės Champs Elysees, Paryžiuje,
Fra neijoj.
133 Didžiosios operos palocius. Pa
ryžiuje. FrancijoJ.
134 Tvirtynė šv. Jono ir Katedra,Marseilles, Francijoj.
135 Laivų užplauk® ir ežeras, VlIIefranCbe. Francijoj.

136 Carai che kelias ir ežerėlis
franche. Francijoj.
137 Pajūrinis kraštas Casino, Monte
Ctrlo.
133 Vatikano daržas ir Sv. Petro kir
tedra, Ryme, Italijoj.
I3a Rymas žiūrint nuo bokšto §v. Pe
tro katedros.
140 Didžioji galerija Colona palociuje,
Į Ryme, Italijoj.

141 Skliautas Settinio Severo, Ryme,
Itahjoj.
142 Koloseumas, Ryme, Italijoj.

r.t

K® ta t® D®p’L
3252 So. Halsted St., Chlcago, III
RmI

umaiiii,

Skaitykit ką kalba

DR. LANDĖS
Tnrin diditaurtą praktiką tarpe liet*vią
vienytą Valatką ir Kas**®**.

Chinlečlai renkanti ryžius, Hawai.
Gyvenimas PretoriJoJ, pietinėj Af
rikoj.
Įplauka ir plaukir.nti laivų taisymo
dirbuvė Valparaiso, Chile.

193

195
196
197

200

Jamaicos Brookline gatvė, Port
J-ntono.
San Francisco gatvė, Mexlco City.
Didysis pllaclus, Mexlco City.
“Jojimas šėnlmls".
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.
“Tėv® musų, kuris esi danguos®**.
Pagalvėlių karė.
šėrimas kačiukų.

Teleskopas Ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja.......................... |3.00
100 tų pačių paveikslų baksėlyje
be teleskopo ...j..................... |2.00
25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo ................................................$1.00
Ptt8 vienas teleskopas be paveikslų
kaštuoja >1.00.

SERIJA V.
Susidedanti ii 12 maišyto gatunko pa
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
už pundelį.
šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juose
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
kitų bagotų triobesių paveikslai, teip
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija
yra gera tiems, kurie nori pinigus užčėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o
joje galima tiek daug pamatyti kaip
ir serijoje I.

Nuo S0 metą gydau tiktai vyrą ilga*. Gydau
tiktai vyrus, liet ir ilgyda* j-— “ *
koduą atsitiklira ligos, katra* U
<1* gjiiyasut Jeigu liga uetetai . __ ___
sitma »iA gydyt Jeigu Begali būti iAgydy
ta*, pasakau apie tą atvirai O Xtgu gali bū
ti IAgydytas, si tave iAgvdySlu Ketikta kas
tavo sveikatai, pasakyk ar pahUyk man.
Gydau liga* pu*lė«. inkstą, kraujo ir odos;
nuaitenėjimą atmintie* Tvtp-gi ir nustojimą
vvrtako* pajlego* u apėmimo auaiu>>* u tt
tildau be skausmo ir neatitraukdama* nuo
■ lartaK l’vr metu* gydau tuksiančiu* Sraunią,
šia tn*
4a* *a^»>^a lai A A a*
r— 7 ■ *

DR* L*

deli.
šitoje serijoje gražiausi paveikslė
Ųal. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
šių artistų, brangaus darbo. Į Juos
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip
kad prieš akis nebūtų Jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.
Atminkite, kad virš parodytos pre
kės yra tik nž paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |l.
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir
Visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
Teleskopas užtenka Jiems visiems.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai
galf imti paveikslus kokius tik nori ir
visi tiks | tą patį teleskopą.

Ant 17 Akmena

P&Są

Rallroad
Laikrodėlis
Patentuota* reguhato-

r
-‘‘V
W lr
’r '■
•
■- T-įjį dalįfL/afPJt Ip i u *■ *

y dr**

i-K . .
h

rui iatką nalu. Viaur
vartoja"’• * gal *«<»»h,,l° U,"u
t*4*
t ei ai ngsi laika rndantie-, gvarantMOta* ant

~

SS meta, šitą laikrodėlį pa»ią*in>e ( O D ant
kiekvieno adre»o. su navelyjitau taag**mia.«ott
Jeigu bu* tok* kaip rakėme utsltnukėk eipre.ui
SS.78 tf atvežimo kaktų* ir paimk laikrodėlį, jet
ne. nemokėk uė vieno re n Uv. Atmink kada* tikį
pa’ laikrodėlį kitur mokėsi
t®. Prie talknaMbo
pridedame liK auksintą labai gružą tanciugėlį su
kompasu dykai.

Excelsior VVatch Co.
900 C®ntral Bank Bldg.,

Chicago

Chieaga Rl.

18S C. Madiaan St.

,

t 1 ...
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigą pirkimui
narnų, 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 banką moka 3% ant metų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skryneles yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.

Šifkortes

OFFISAS—Kampai 81-moi Ir
South Halitod Gatvių

Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į tnr tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šifkorčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dienų
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatemis, tai
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

CHICAGO,

I L L

GYVEMIKA8 VIRSZUI APTIEK08

Reai Estą te.

Traukia

dantis bk jokio
SKAUDKJ1MO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba GVARANTuojA.::

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.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

Dr. A.L. Graiczunas

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

Chicago, Hl.

>
vs

Jos. J. Kovarskas .
11 SI 8o. VVostorn Ava., CMoaga, Iii.

Kampa* 25-to* gatve*.

Tekpbona* Canal 2JI0

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą

Sziaki, nes labai ištroškę*, o pas Jį gaataivėdyli, nes
jis turi puikų, šalt}
bavarska alų, rardžia rusk® očišcena
arielkj, cigarus nei
i» Havanos, oiSsig*tWBaC&ahtail
rui gauni žmogus
puikų užkandį kiekvien} dienf, Ui jau
negaliu ilgiau su temista kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to Jis turi
įtuvėms, mitingams Ir papuiki} salę vestklauso kiekvienc
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
aš Jums patarnausiu už — visokiuose
reikaluose ir provos®. Atvažiavę iš kitų
miestų gali gauti geriausi} nakvynę.
jlA

St

Žib^ius Hong Konge, ChlniJoJ.
New Brltain, Conn.
• > Chlniečių vienbuorinlai laivai į
3321 Auburn Avė.,
Chicago, III.
M.
J.
Cheponis,
21 Pleasant
P^^oj Hong Konge, ChlniJoJ.
Tarpe 83-«*i»® gstvo® ir 38-csl® Plee^
T! ^Mls kelias Shanghai, Cbinijoj.
Tslsfonss Vanda 8018.
Brooklyn, N. Y.
Žvilgis ant viešos turgavietės,
73
Grand
SL
B. Froomes,
Bhanghai. ChlniJoJ.
155 Metropolitan Av.
• ->»tiskas priešpiečių namas ant A. Diržulaltls,
Springfltld, III.
7 MlllroN
J. Klembauskas,
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
Baltlmore, Md.
Worce«ter, Mas®.
2018 N. Washlngton, 8t
Mokai
L. Gawlls,
Harlem St
Antanas Bernotas,
Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- Jonas Želvis,
711 W. Lombard St.
Gilb«rton, Pa.
26 So. Green St.
yB
kvletkų pilname žy J. Luia,
521 Columbi® Av. J. Ambrazevičius,
ėšjlme
J. Diemedis,
Jualtų žlnyčia
Honmoku, Yokoha- Wm. J. Moran,
Mc Kees Rocks,
ST E. cor. Sharp and Camden Str.
Jaltoj.
F.
J.
Bagocius,
148 Ohio St.
°*°haina, Japonijoj, šiaučlus dir,
Philadelphia,
Pa.
New Haven, Conn.
lytines kurpes.
A. Ignotas,
1028 So. 2-nd St.
K. BUžaitis,
217 Ferry St.
Japonijoj. Kriauklintų
Psrdavlnėtojaus stotis.
Mt Carm«L Pa.
Pittsburg, Pa.
‘"oda ngnagesinių atletų, YokoB°x 541.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.S. Jonas Banls,
I. M. Maskeliūnas,
2134 Forbes St
E. St Louls, III.
Japonijoj^ Kvletkų darFellx J. Galmlnas, 537 Colllnsvllle Av.
Elizabeth, N. J..
Totohama, Japoąįjoj. Altorius, neWm. Bočkua,
2U First S t.
Brockton, M&a®.
«oua jaunų gerbėjų Matsun
K Balčiūnas,
,
571 N. Malu SL
We«tvllle, llt
Misijoj.

valkai, nešanti pokyliu} V. S. Kreivėnas.
į*~Uri altorių, Yokohamoj.
Minersville, Pa.
pokylis, muzikos pastotas Juozas Ramanausko.
/

DENTISTAS

Gydo visokias ligas be skirtumo: Vy
Priėmi
mo valandos kasdien ir nedaliomis. Nuo

z

Kenosha, Wis.
M. Petrauskas, 322 Caledonia st.

Banka.

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.

3202 So. Halsted St.,

Petras Szlakis,

veldS

f=—;------- 1

Kišu p*» J. Kovsr.ks patkan- vai. 8 ryto Iki 9 vai. vakaro.
ėyt visu* varvu*. , Ko»»reka*
Telefonas Varės 73®®
dar rast toli nuo f ta. siuam Jor
Į *lta karčtama.- No, ai į
1
1 kita* karosu a« aetora altl, ar*
O
serai Staau. kad tokta e*rjtną
8
kaip pa* Kovarska n 'kur nornaf. ..Koki Kovanke *alinno
Ar kalbi Tamista Angliškai?
*dre*a*T° Nagi, Štai jo korčiukė:

£m

Newark«

Turgaus diena Singapore, Indijoj.
Scranton, Pa.
Tau,1!!*aflis greitasis trūkis, Singa- Jos. Petrikis,
1514
P«*e, Indijoj.
Waterbury, Conn.
»
* PoBcijos stacija Hong Konge, ChiJonas Žemantauckas, 39 W. Porter
rijoj.

kryžių

Daugybė odo* Ilgą paeina nuo
|.e*».r. .ut.lVkM,

limo tol kt tf nuo Vbdurtaią ligą.
Dauguma* gauna pučkus, pieta,kaaa*. slinUmą plauką, plikimą
per aieileidiiuą. Gydosi pas neaUakančiuI
daktaru* ar agentu*, kurte tik pinigus UvP
lto)a. u («*k<u rak<><e maa». kad Imėie daugybe gvduolią ta Įvairią apgaviką ir pagvit«j*
negavote ir sakot*, kad. gal. Ir musu gvduoMa
negeibėa. (Taigi meldžiam* mum* darud) U,
kokis sasogu* likosi mėsą gydootamta apgau
tas). Turime tukstaačiu* tahginsitaką pedkkavoeią ir tą galime ant sodu pruirktt. Tegul
bent viena* daktaras į šašo- BOSI tiek padkkavoalą, u mee duosime dtdaa atlygis ima.
Pliką galva sunku gvdytt jeigu *rna* |r gaiva
žvilga, tai lo pagelbkli n^aJim*.pel Jeigu Jau
nas, o tart retu* plaukes, o ant odo* matytis
maži plaukučiai, tai tam gaum* Suteikti pa
geltą; plaukai nėra gryiiai — vienadiena nrtadig*. Atetaaukįšaltame aasląskn* dyka laformacija* m plačiu a prairtu u. Mrs nesiūlo
me prtatapyrp savo gyaia^ią. tetaiugas dakta
ras to nė vtanas nedaro. K a* nori p> r*nikrinU tegul rako l-a» tu u*. Adresas

riškas Moteriškas Ir Valkų.

Juozas Slikas,

■an. žiūrint, nuo Ciadelio sienų V. Ambrazevlčia,
Kaire, Egipte.
Brooklyn, N. Y.
1*3 Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint
8 tan. Rinkevičius,
T Grand
nuo Ghizeh kelio. Kaire, Egipte.
Im Arabija.
Daržas išdžiūvusiame
Shenandoah, Pa.
tpės take.
155 Įšjknas | palocių. Slngapore, Indl- Andrius Mačis,
138 S. Main

luod*

DERMATOLOGIJOS MOKSLE,

APSAUGA NUO UGNIES

K®wana®, III.

kampas 33čios, Chicago, III

A. OLSZEWSKIS, Savininkas

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

MICHIGAN PAEŽERIO ŽEME

LIETUVOS” AGENTAI

146 Šėrimas karvelių ant pleciaus San
Vietinis agentas, Chicagoj
Marco, Venecijoj.
147 Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj,
Italijoj.
Montello, Mass.
148 Mahometonų bažnyčia Omare.
B. P. Miškinis, 775 Montello
143 Ocaaninis pakraštį?. parodantis ke
lio užuolankų, Alglere.
New York, N. Y.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename A. Lesnlevrskts,
144 E. Houston
Kaire, Egipte.
So. Boston, Mass.
151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa Ei Nik. Gendrolius,
224 Attens

IO(J Gall| | ryn*
priešais

3252 So. Halsted St

.1 M 1«U t X DZA <’o .Chrml.t
Nrw Yurkė lėroohlyn. U.M.Jk..

Streber

yžiaus

mluJ. m**’
,s bažoy*

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

landės

Reikia atminti, kad vienas ateitaukymas į °®»11* pasiteiravimas su daktaru aaabikkal
ii augiau gelbsti negu *) lataką, raky tą pecijealo.

< Firu Insurance.
Apsaugoju namus, rakandus ir gjvu.
liūs. Sudegus daiktams gauni tiek už
mokėta kiek yra apsaugota.
Atlieku
viską atsargiai, užtai lietuviai ateikite su
tokiais reikalais pas lietuvį C. P. Str®b®r ir F. B. Gamble, seniausių Insu
rance Co. agentai.
Jeigu nori pirkti namus, tai aš turiu
daugybę namų ant ]>ardavimo. Gali iš.
sirinkti kokoje tik miesto dalyje nori ir
ant visokių įmokėjimų.
Pas mane gausite geriausios ledinė*
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar metonoa, saldžių gardžių cukerkų. Ci
ant kitokių reikalų visada adresuokite: garus geriausiai pirkti vestuvėms i»a»

145 Kelias šv. Juozapo. Venecijoj, Ita-

SI Mahometonų bažnyčia Sultano Ha

Ir Didžiausias Ofisas

KO E. llnd St N®w York, N. Y.

C. P.
A. OLSZEWSKI,
14* Neseniai atkastas palocius, Pom
3252 80. Halsted St.,
Chicago, III. Cor. 8th Ir Burr st.
pėja Italijoj.
144 Senatas ir Kanalas, Milane, Itall-

w*U-

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

*0 akru »300. t k.a.1 UHaiuoUU. NU ak n
fA»). tiktaifHHntuoktfti. Krktaasl Irag.aiaAn** b u lioiBkrefta, te
Srwv ly<l. i-a g
SERIJA VI.
vai apd rbama Arti p-v^t ■*> mla.to.
t
rkakursijc*
k
a*
atarti
aka
7 U vai vavar- ;
12 tein oat maišyto gatunko paveikslė
H) apiuikisu tlktata,. Uanažy* inapa iria
lių pundelyje. Prekė 75c. už pun luriuaci a* oao
Davld S. Mlll®r

t dalos

Non.

o likusius ant ilgų, lengvų išmokesčių.' f’ " *
Už įgyventas farmas įmokėsi 4 dalį, o likusius ant
lengvų išmokesčių.
1
Rašyk mums kada nori važiuoti farmų apžiūrėti,
o mus agentas lauks. Arba atvažiuokit stačiai j musų
offisą bile pėtnyčią, o musų agentas paims jus su savim.

Jeigu ne, tai rašyk mums, o tnęs pa
rodysim tomistai kaip tomistą gali iš
mokti angliškai trumpame laike n*®4damas makykton, b* jokių knygą ir moky

tojaus. Tamiato išmoksi geisi angli
škai teip trumpame laike, kad nuste
binsi savo draugus
Tamista gali
gauti geresnį darbą, jeigu kalbi šio
krašto kalbą; męs pagelbės! m e tomi
stai įgyti gere*lį darbą. Atsiųsk 2c
markę informacijai.
L. J. SANKAR
388 W. 18th Slrool
CHICAGO, ILL.

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI

Brangintlnaa R®c®pta®

PRISIUNČIAMAS DYKAI

Chicago, III

Sllpnlama Ir Nerviškiems Vyrama

Al turiu MvonB<«*vyb*>recvpt| brangintinam
vaistui, prirašomam ganant daktaro, kurto ai tairavau* 1 atlankydama*
ją Utį. Al žlnaa U
patyrimo kad vaiata* pMlMhlM pagal litą receptą
yra Šiądien gertautlu *11 patena, nerviškiem* ir
beaveikaCtama vyram*. Ą* tinau Mito, kad ji*
man aegrąžlno sveikatą pd ilgo sirgimo nuailpn*jlmn, nervlikumu ir abeM® nerfelkata ir tt. Al
pirma to UmSginan specialistu* trpairte* vaistu*
bei gydyme* be matomo pogerSjimo. Teipgi ži
nau, kad daugeli* kitą, alrgtuių t* arba kita liga
■uo per*Įdirbimo, jauny*tS* paklydimą, praaiiengirną ar perdėjimą, kaip nerviikumo, nuobtgį,
sunykimo vyryMs, blogo* atmintie*, sunaikinto
guvumo, štoko* ambicijos, imurknyte*, nedrąsu
mo, skaudėjimo strėnose, ateito nr*velkumo kr
tt., kurie raėė man, teipgi Hsigyėh, kaip ir ai pata.
Žinodama*,, kaip sunku iSslgydytl IItoje lalyje,
ai ulaimantau pagelbėti kitiem* ir koinam reikataujanėtam tokio vaisto persiu* ta m pa* mane, ai
pa*ią*lu nuoralą lito reoepto ir reikalingu* pata
rimu* ušpeUtvtama latake dykai. Reoeptą gali
sutaisyti gerojsapttekoje už mažu* pinigu*. Klau
syk mano rodo* ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
gera* vaistas, nuo kurio busi sveika*, tvirta* ir
laiminga*. Al ui savo patarnavimą reikalauju
SOc tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
daugiau už litą mažą sumą Ir tereikalauju Jo* kol
tu vlstakai nepa*ital*y»i. Idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Al ne
■iunfiiu nieko apmakestln ir neturtu jokio aumislo
lAgautl pinigu* ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o Jei tu rasi mane neteisingu. tai tiesiog
gali man* apskelbti per litą taikraltį.
Ralyk llądlen, kadangi lite tinta gal neats i kar
tos daugiau. Atmink, kad ganai receptą ir visus
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siąsti Mo
kol nepasvelksL Adresas:
C. Beateon, P. H. B®x 655, Chicag®, IIL

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass

Dr. J. KULIS Vienatinė Lietuviška Sankrova

, Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
3255 80. Halsted SU,
Chicago, III.
723 W. 18th St
CHICAGO, ILL Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
Telefonas Canal 147®.
vyru. Teipgi turi didelę praktika Ir
Telnfonnoti galima M kiekvieno* aptieko® gydo peaekmingai visokias limpančias
Gydo pasekmingai visokia* liga* be skirtumo.
užsisenejusias ir paslaptingas vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
Bankierlai.

Mare Laukiene

ŽZ1 Mfabensia Av*. ,
Chicago, III.
<Saie Lietui Ugos B*inyfws>.

Atsakanti Akušerka

Mp Škotija me Plaigao aat tartanybią ir jei
Chicago, Hl.
ta rengiesi turtenybf pirkti, mps su ditaugsm* 3246 S. Halsted St.
Telepbonas Ysrds 7®®®
prigelbėsime, paskolindami ten dalį pirkinio pf
Duoda
viaokia
rodą
Ir
geriau»U
paęlba mote
nigų Greitas reikimas. Lengvos talygos. Agaa*
riai* ja ligoae. Paaekminffai atlieka darbf prie
tai apmokami dosniai.
gimdymo ir daiiari ataakaačiai po įnd; mo Ofi■ai ir avrenima*Ol»zew»kio name, J2<| J. Raljttdif.
(Geriausias lietuviškas dantų daktaras

A. J. Zimontas (lietuvys) Mačuli kur bėgi?

1

ir agentūra literatūros ant “North Stde” Chicaęnj.
čion galima gauti mokslišką. tvietUką ir dvasiIką knygą, rakančią, tkaplierią, abrorėlią. viso
kią laikraKlą. Amerikos ir Europos Ir popierą
grometom*. Teipgi atlaikau visokiu ta voro: juo
dyto, p&taelią, plunksną, drukuojamą mat laukią,
brltvą. stereoskopą ir daugelio kitą daiktą. Naužmirikite atsilankyti, o busite ni.-anėdinti.
Potras M. Kailis

3252 So. Halsted sU (Nsxewskio name.

• Traukta dantis be akavome, ligydo Skorbuta.
Nenralgila. eoėeda uaajn* viatoa Spuolusta, pri
pildo HUraiUsalae aukM, SidiAM. amataamu.

Viu:

Bėgu 1 valstiją Washlngton, nes ten yra daug
* ’tc ■ '■č^rbial geri, o pas Dom. Nilią galima
-r-... r—•gura*rodąs; b*S*gali gauti
geriausią gėrimą ir ruskiuią.
du bloku nuo Union stoties.

“Standard Saloon”
M3 W«*Mngtea 8L,

8®*tt|*, Waoh.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
gi ausi} rod} per laišku dykai.
Kaip išsigydyti Ruptura, Akių lig},
Galvos lig}. Slinkiui} plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervines. Niežus ir lylišk}jį brud}. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik 10c. M?
M$s turime apie pu
sę milijono laiškų cz
su padėkavonėmis
se
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.,
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

LL'ETU VAI

te*

VISIEMS DOVANAI: "kaSmogas
Jame yra šimtai viaoklų daiktų, pavolelBIlai Ir Jų prėkia kaip tai:
VISOKIU Alodą, laikrodėlių, ienelugėlą, o pilką, laikrodžiu, bHtvą, armoniką,
konoortinką, klarnetą, okripką, bubnėllą, mandoliną, vargonų, fonografų, auk
sinių plunksną, drukuojamų mašinėlių, oloktrikinių įtampų, liet, knyaųlrtt.
LIETUVIAI NISIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVUS VISOKIS M S APGAVIKAMS.
Visokį po y vairiom firmų vardais garsinasi ir apgaudinėja lietuvius. Todėl rei

kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipki les pas M. J. Daml|onalt| prisiųs-

dami už2 centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA No. T ir busite aprūpinti
gerais-teisingais daiktais.

Vi natinė lietuvi Oka prekystė Amerikoje, kurj iėslunėia visokius daiktus spoteluojsnt per Isiėkus, Į visus Amerikos Ir Canados miestus ir misa tAli u s. Adrosasi

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 So. HALSTEO ST.,
CHICAGO, ILL.

THE WEST SIOE IRUSI & SAVINGS BANK
12 U IR HALSTED GATVĖS d VIRŠININKAI
S. R. Flynn, prezidentas,
Cha* F. Hocrr, kasterint,

CHICAGO

Irs N. Morria, vioe-presidentas,
G N. Stantoo, kasteriant pagelb.
______

DIREKTORIAI

Iro N. Morris
L. H. Heymann
Nelson Morris
J. A. Spoor
Charles F. Hocrr
Arthnr G. Lconard
S. R. Flynn
B A N K O S VALANDOS
Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų
Subatoj nuo 9 ryto iki 12 pietų

PanedėlyJ nuo 9 ryto Iki 8 vakare
Subatoj nuo S po pietų iki 8 vak.

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

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jaigu

esi Jaunaa,

aenaa ar vlduramžla

Męs Tave išgydysime.
Męs padarėme gpeciališkumą bogydydatni ypatiškng, nerviškai ir chroniška* vyrų ligų per 20 melų.
Ta Aaka medicinom tapo musų gyvenimo studija.
Sergamiems neduodame auviliojantį nusprendi
mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame
pilną ir paailiekanlį išgydymą; muau prekės žemos.
IŠIIUtlC VVDIIC kenčiančius nuo jaunystes išdyJAUrlUu V T nUv kūmų, pilnai iftgvdome.
VYRAU2 v,r*
m*’ Murie jaukite, kad jų jtajiegS
I nAMd nyksta, suteikiame galutiuą išgydynią.
Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, vartcocelf, Inkstųir pū
slės ligas, reumati’mą, neuralgija, skilviu ir kepenų liga*, raudonąją gyslą, vuti*,
pasididinusia* giles ir visas odos'ligas.

5 GERIAUSIAS PRIE

S Tas, kure pagslbl nslalmaj; bet ar gali raatla sunkesne neisim*
K
kaip būti varginamu llgoa?

g
1
n

gy ^,uu°8^roįas7,lį* vienybe - ten yr galybė; per tai Instltutaa,.gydyme turi
A nasekmę kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam 1^.
tute yra^daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, | krūvą, kurie šiam laikraštyje
K sinti.7 Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iŠ visos pasauly
yra pargabent ; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi išrandant naįtttBi„
vs^u. kuriuos kiL negalima gaut. Per tai pasekm.ngai prairtos l.gos >r tamp.
Ūtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

B
31
1
H

SB

bei kurtumo. Kraujo načystumo. išbėrimo spuogais, juodgalvėms
R*rho™!; "į*****;.
? į?'
tirpimo
Raumatiimo.
t oi sąnariui,
tirpimo kūno
kūno
Reumatizmo, skaudėjimo
skaudėjimo po
po visą
visą kūną
kūną smagenią,
ėmagenią. kauto
kaulu* Ir
Ir gyslas
gytlae bet
tvariu*. sutinimo.
>ui nimo. Geltligės.
ueltligėa.
ant.veikalo*
mejiegumą-neme'lei. Blogu,
upnu. Ir
Ūkto
ant
sveikatos Ir lytiškai (ne|iogumą-neme!la).
Blofl -i sapnus
irsėklos
uun^biMum!0 Nu ‘“J"

M

sėkmėms
d dello ppiktumo.
ktumo. Nuo lytišką piktą g^t^
stmiežte,
tėkmėm, sugriovimo
.ugrlovlmo sveikatos.
.veikalo.. Priepuolio, nuomario, nerviškumo, greito Ir
ir didelio
(Slaptų) linu
ilgą — kaklo
kokio lat
|o« vardo ar skyriaus
.kyriau. nebūtą.
trumpa laiką liekasi Išgydytos. Pusto
faą(
laiantin
nebūtu. JI trumpą
Puilen Ilges,
I gos. skausmingo Ir laukan
tankaus įžagto
i. Lenkimąsi
mosi. Patrukime Hemoroidą. Nemiegojimo, sunkume kojose rankose.
Lenkimas draugijos,
draugine, neturėjimo vaisiaus
vatsian Ir
k kitą
kitų riuL
nu
slaptą ligą vyrą, kaip ir moterų: skausmingą Ir noreguliarlšką mėneeinią, neturupmo ar.drapamą kenkimo oaitąją |r
ligos varginimui žmon.ą atsiranda. Po ištyrimui, kad apsiima itaydytl ir duoda vaisto, tai užtikrinta sveikata Ir

Kad visokios Iltos tampa ligydytou, tai pats darbai ui savo kalba ir Iš da u g ybis išgydytų, pagal,
norą, noro koletą patalpinam padBkavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt. Sztal ką Išgydj^B^i
Guodotlnee Frufeeerinujnetituto!

Miela* Dr. Profoeortau Ir •poolallatait
Nora fieius lu. lu. prisikankinau teip labai skaudžia Ilga, bet kad Jus Į»t*ng??* man* iSgydyU nuo to gaivos skaudtyao, vldatt^
ir gumbo gėlimo, taukaus skau.tuiugo llapiuimuai Ir baltųjų,tekėjimo, su skaudėj .m u krulluės ir s įsuose sanar.uuse Nors aeeitJtėjaa, kata
n. rs i.Sgyti, nes kožpas daktaras pagydf* apleido, nieko nepae<*ll*<ian.at. 1P-1 Kaip į J u* garbingą Institutą atplaukiau ir aeaaiuuačiaj
dėl manu sveikatos darbavotes, tai tai jau po suvarujituo tų paskutinių gyduolių persitikrinau, kad •
z,u- oi ta i Imam e*,
ėiu didele pedėkavoue. Tuos kelia godžius noriu, kad pegaraintumėl į iažkriaitį, k-d reikalaujanti žinotų, kur tikrą pAgeltąirtUufej I
gallruati
N r» F. HCMsELlENE. KM NiooUet Avė . MinnaapoUa, Mina.

Dauggal ngau Dr. Coilina Mod. Inat.t
Kaip pirmiau skundaiausi pro ligua vargintmua: sunkaus kvėpavimo ir skaudėjimo lonuoae, krūtinėj, skrvpliarimolr vaUdKo>w&ą
dieglių po visą kūną, tai per Ju* atoruną ir gera* gyduoles, kuria* auteikit, likausi jau Ugdyta*. Nora U pradėtos vartojant gydėte*
jaufiau* savyje kaip revoliuciją, bet toliau* via ir vi* darėsi geriau, o dabar pasilikau pilnai sveika* ir laiminga*, ne* ilga neauiaa^im
daugiau; už tai labai dėkavoju. Bučiau Išmintingai padarys, kad U kart prie Jūsų bučiau kreipia*!*, ne kaip prie tą, ką 1 bei ė paveiksite
giriasi: netrukus ga) ir • pa*igin, o U viso tik vienas Daktaras yra. Detor tik persitikrinau, kad Dr. E. C. Colllaa M. L ym gertamte
ŽEMAMAUCKAS,
212 First St., Jersey
Jeraey City, N.
». J.
J.
.
prietcli* ta gelbžtojaa gyvastie*.
J. ŽEMANTA
VCKA.S, 212

CHICAGO, ILL. U. S. A.

Parmos! Farmos! Iszgydau in 5 dienas Hl’DROCELE
Nėra geresnio daikto už Farmą.
" Bu b
m

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 augščiau už akrą.
Norinti pamatyti musų farmas atsišaukite į musų ofi
są, o musų agentas, Antanas Kiedis, važiuos drauge su
jumis ir viską jumsišrodys. Jeigu jums nesidabos vienoje
vietoje, ar valstijoje mus agentas nnvež jus į kitą, į 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.
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 brangesnės. Žemės prekė kas
dien kyla augštyn.

Kur šįmet pirksi akrą už $10.00, kitą metą ta pa
ti žemė jau gali kaštuoti $15.00. Taigi tavo
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 pamseptyneriopojęs?
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 mus farmą perka, tam kelionės kaštus męs
sugrąžiname.
(
Rašydami adresuokite:

A. OLSZEVVSKI
Real Estate Dep’t

Ilgydau kiekvieną *erg*nt| Vancooele, SuUttara, taipgi uSIoetlanf ins kraują tUnnodvjlmns, nusilpnėjimą nervų, Hytinoealį arba vyrą lytllkaa ligas. Tekias ganias ofertaa tei
kiame visiems tiems kūne buvo gydomi nuo keliolikos visokią daktaru be paM>km4s ir iSdsvė
savo pinigus dykai, vardan parodyti >>g ai turiu vienintelį būdą su kurio pagalba ant visadoa
Jus ligydysiu
Nemokėkite už neišąydymą, tiktai už išgydymą.

>

Sergantieji* doanlin. teooebitu
arba džiova ttg'domi galutinai
naujan»ia mano matoda per į irau
kiuif O s a J i n o gajų.

Išdavė labai naudingą daktarišką knygą „Vadovas j Svei
katą”, suviri^žOO didelių lapą didžio.

Kuris tą knygą

perskaitys, ne tik mokės nuo visokią nelaimią ir ligą
Toj knygoj teip-

pai yra plačiai aprašyta, apie vyrą ir motorą lytišką gy.

senimą ir tt., su daug paslaptybią atidengimo.

naująją dideenią krvgą trečio išdavimo, kežus

SL Baka|ue,
Box 335, Proctor, V t.

Pati ortu u, gitudna. •kauMJUBia*

Ir tą
turės,

kuris atsiąs 10 centą stampomls už atsiuntimą Ir savo

adresą.

Visiems Dovanai!

e

P. Vsiilistfskaj,
Box 116 Grampiaa, Pa.

Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant
asabIŠkai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą
Amerika ir kitas dalis svieto.

KRAUJO UŽNUODYJIML'l

PRIVATlŠKAS vyru ligas.

sties, būt kad yra gorlaualu prietoliu žmonlą, tai

apsigint bet ir kitus galės pamokyt

MOTERIŠKAI LIGAS.

^.'•pepdjot,
kataro, g*;,
vos skandijimo irstaipmo;
per
kitos buvo
pripažintu
neitotoaa,
Dr.Colllas
Instituto
į trumpą lai
ką išgydė.

Tas Institutas m tik yra gelbėtoji sveikatas ir gyva

nuo ilgo lai
ko;
pasek
mingai II ko
ki išgydytas.

l**g/ė*u gąiuU**

Išgydytas noo

„Vadovas į Sveikatą”

Pirmiaa dirbi
negalė jė.kankino
kotulya, oerviškumaa, a beiuaa ntuilpnėjimaa nuo

(t , pagadinta* gvtea)
jtew *urwvtia
skauėejiuu

PLAUČIAI

-

Nori daug daktarų perleidau, bet jie tik mano Ilgą uisendlno begydant, nofa ir gmi« vadinasi buk HocpitaKa alg| Bšoka, tat
aavo OfUo paduotoae valandos*, uuu ryto iki vakaro namieje »ėdi. Ji-t kaip Į Jų* ėb'bg atidaviau, apratfr. ligą, ir ]>rUiųata* gytetas
suvartojau, lai prapuolė škaudėjlmas atrtuus*. raukoa*. kojuae. pefiuoar ir visa liga, kurią buvau Įgavęs
n« i»«intingą pamelgteą, tają
yra aprūdyta Jus knygoj* „Vadoves i •velkutą” ant l* puslapio. Dabsrf e*u .velka* kaip n»kad m sirgy. ir dėkingas, uitamrodą, u labiausiai ut geras gryna* gyduoles.
CH. GALUKAS. Box 11< Mullbeny, Kaiuaa.

DR. JOS. LISTER & CO.,

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

Bwi|gto
įZ
tį***‘J

Slaptybė žvental užlaikoma!

VALANDOS:Zenuoslkl 12.
40 DEARBORN ST.

<«ąįė, Imama w m.

M
M

ATMINA
n"->s ra^orno paeijentams ypališkai ir jų pačių kalboje ir niekados
A I Iv I d K neišduodame jų pa*lai>čių.
Mąa pristatoma visa* gyduole* musų pacijenlams ir iAaiunčiame į vi«ą svietą.
Prašyk dykai Išpildymo Slankos, jeigu negali pats pribūti mųaų ofisan.
Jojo Išaišklntou Įvolrloo Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti uatuieje.

ROOM 604 L.

Jeigu nesvelka»?tal neaivargyk Ilgoms, neatidėliok!

Kad nė ėMblUal, tai aprašant ligą atallauk, o buai išgydyto mm: Kataro, plaučią
k.u. kvėnarimn’ oteiloDalIalmo ko»ullo, kepeną ir inkstą • kidnaya) llsėa, dyw«'l«i. viduriu Ilgos, nevlrtatag, unWe-L

V

RODĄ DYKAI!

Tucm relbetojum nuo viaokių ligos kanĮOTįl - silpnybių, yra Dr. Coll|n,
ltew YoPk Kedlcal Instltutaa, nes t, Inatitutą v suoment vadins gyvssti., gclb7
to&n ir geriausiu prietellu, ut ilgydymų daugiausis ir nuc V.aoklų
ne kaip
SXktfr“i Institutai, sr Ligonbuii.i, iigydsnt ir tokia, hg.s, kūnų k.tur neįsten,*^

Ai Ugydau k>ekvirn| greitai ant

Rak? u t knygos bei pagalbos sveikatai pas Daktarus, visados reikia adresuot teip:

tadoa Ir didžiausioj paslapty}

VISOKIOS PATARMĖS
DOVANAI!

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
140 West 34 St. (arti Broadvvay) NEWY0RK, N. Y.

J> KALBU LIETUVIŠKAI.

ZINS, 41 S. Clark Stnat, X?; CHfCAGO, ILL.

Priimlmo valandos kaadlena: Nuo 10 Iki 5 vai. po pietų.
ėventoma dienoms: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietą.

DabarJaikas naidokites.visi!
Žiedu. Lenriugėliu, geru Urttvu. Albe n.u d*l fotografija, Revotvvrlu, Atrlelbo. Ktektrlkiaia Liaaspakiu. Kobiniu Litera, Adre
sam f»Wiu, Pluksnu auksiniu (fountain p-n]. Gramatikų, žo
dynu. Istorišku ir Maldų knyga, visokiu grašiu Popieru dėl ra
ly mo grumstu so visokiais apskaitymais ir dalno-ui* tunas, ui
SS-- S luainal ai *1.01 Odeli drakuojama mašiaukė gana gra4UI !r rreltal druknoja. Iltaroa Ir visa mašinukė padaryta ii guriausia plieno. Prekė tik |0.M.
Užlaikau kitokiu Udarbiu tnafinukiu kelta gatunka ir daugybe aaadlngo visokie daiktu. Kas nor apturėt katologa tegul prisiunčia uite.

Gera Naujiena Kencziantiem<
Musu Draugam Lietuviam!

KATULCGa DYKAI! Kurtame ) ra Šimtais visokiu daiktu, sa virt da
■imtai sišk:u paveikti* ir it kurio tn-tyslt Jog mano tavoras pirmos
kllasos, prekes pigtaaaea kaip kitur. Atornjksm, Agentam Ir Perlonam
parduodu visokius tavoms labo! pigiai, duodu dideli ra bals adn-suoint:

K. WILKEW!CH

112 GRANO ST., BROOKLTN. H. T.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszaknrir lai-1
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ir
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmetziais, trūksta ukvatos, be gyvybes,
lengviai n u vargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis,
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neczystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

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

THE STOCK TAROS SAVINOS BANK
Naujas Banko Namas, 4170 So. Halsted Street

Union Stock Yards, Chicago

Veda Abelną Bankinį Biznį
---------------- VIRŠININKAI S. R. Flynn, preiidenta*
J. A. Spoor, vicepresidantaa

■T. J. Frtz<crakl, kasicrins

---------------- DIREKTORIAI ----------------.
P. A. Valentine
Lotus F. Svrift
Nelson Momi
James H. Ashby
J. A Bpoor
Arthnr G. Leonard
F rodė riek S. HTnston
S. R. Flynn
Simuti Coutm

PASARGA. Banks atdara nuo 9 Iki 4. Seredoms nuo 9 iki 6. Suėstoms nuo 9 iki 9.

Išdavimas bankčoklų. Tauplnimas pinigų. Apsaugos skrynelės.■»

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
I
x
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JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
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 nesunaikina
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubėgi m as sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkancziu prie darbo,
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavunu,

—iĮrwwrrt~rr h» n r i, b a rm r iBmaMrimrririinYir^^

Lietuvviszka Aparatu Dirbtume.’J
Guodotinom* tautiukoma ir baž
nytinėm* Draugystėm* iazdirbe^

Guoilotiaaeins Kunigam* iszdir*
be;-Kapam, Arnotas. Dalmati
kas Aloo*- Stalas irwiausbai'nytinto pasėdus. Visoki darbą at
lieka artritiarkai in laiką.
Norėdamas gu<xlotinoe Dr-tes,
arba
fuodoteni Kunigai, kad Jusu
__________

Karuaaa, Araerikoaiazkaa
Wellawa», Szarpaa, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,
Kepures ir dėl Marszalku
parėdus.
darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suszelpti aawo tautetę, paweskite ji tikrai
lietamaitiai,

T- ANDRUSZEWICZ <S £0.
115 W. Division 8t,

F. P. Bradchulis
ATTORNEY t COUNSELOK at LAW
Chamber oi Commorco Bldg., Room 709
S. E. Corner La lalle and Washington Streati

3252 S. H ALSTED ST., CHICAGO, ILL.

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 gątavi jums
juos aprodyti.

Lietuvy* advokatas, baigą* mokai}
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
vįsokiaa provaa, civilišku ir krlmina1 iškas, visuose teismuose (guduose).

TELEFHuNI MAIN 2042

Gyv. 3112S. HsIsledSL, arti 31moe gstvėe

Chicago, III.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spindinamos ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo,
istorijos, geografijos Ir tt.
Speciishškos Instrukcijos angliškos kalbos
(lems, kurie pradeda mokytis tą kalbą
ir kurie nori joje išsilavinti.

Mes išlavinamo vyrus ir moteris įgyti
teras vietas. Kllasos atdaros dienomis
r vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Katalogas dykai.

nesuaupia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, į
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Lžsen*^*nta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia
pediHRa. nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio iszreikimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdusias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmui kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir
teip toliau?

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
b

i
R
■
■

■

B 1 Mes tfydo® ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky,
I I
bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas ’ iK
I I LIGAS. »įsos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczn15 ja
■ m nU Pusan"-žiniu yyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, Pr
II tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, F

■. |

rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

i

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA,
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius:
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes difc°
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON riEDICAL INSTITUTE
161 West Hadison 5t.
.„.Chicajo, Ui
t

i

