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Metas XV

kalbėjo carų atimti valdžių garsina angliški laikraščiai, daugi auksas Jau tu visu išsi padidinti algų, davinėti aIš Kauno.
toj žemės bulvėms ir linams
Trepovui; caras, po ilgų svy net caro sargybos kareiviai sėmė.
/
vansus ir k..
Rugpiučio 8 d. ministeririt kiekvienam nusikasti po 2
ravimų, ant galo atėmė dik nevisada klauso spangai vir Londono ir Paryžiaus laik Brovaro Lipskio dirbtu taryba, terp kitko, nuspren■ puru pasodintųjų ir po 4
Revoliucija Maskolijoj. tatoriškų valdžių nuo Trepašininkų prisakymų, pradeda raščiai užtikrinai, jog caras vėje, Vilniuje, straikas tęsia
Pabaigė gyvenimą vienas vo ir paskyrė jį Savo ypatos vis labiau priešintiesi. Dėl senųjų dūmų išvaikė tik pa si. Administracija daugiau dė pratęsti Kauno guberni gorčius linų sėties. Nė dak
iš didžiausių Maskolijoj šios dabotoju. Ar jo įtekmė ant nepaklusnumo kareivių šį klausęs rodos Vokietijos cie- jokių reikaląlįimų nenori iš joje sustiprintųjų apsaugų. taro, nė aptiekos, nė moky
dienos budelių, garsus caro rando, pastojus caro ypatos met likosi atšaukti net pa coriaua. Už išvaikymų du pildyti. Kazokai jau nebe Aišku, kad šeip ar teip.mini- tojo teippat negavo. Ypač
ypatos dabotojas, generolas dabotoju, išnyko, sunku pa prasti, kasmetiniai kariume- rnos buk o Vokietijas randas stovi dirbtuvėje. Kaliniai, steriai turėjo kalbėti apie mokytojo: ponas bevelyjo
Trepov. Daktaras apreiškė, sakyti. Bet ir jam netekus nės manevrai Peterburgo ap pažadėjo osrui paskofinti pu- kurie ten dirba, nemokėda Lietuvų, arba bent apie Kau duoti viską kitų, tiktai ne
mokytojų.
bu1< jis numirė nuo gerklės diktatoriškos valdžios, vi linkinėse. Mat valdžios pa sę milijardo markių pinigų. mi, išleido Vilnelės upėn vie no gubernijų.
Kam, sako, jums mokslo,
Rugpiučio
10
d.
roinisterir
ligos, bet žinią tokių aprei daus dalykų ministeriai nai būgo, kad laike manevrų ne- Su jais caras galėtų dar ko ton vandens 2000 kibirų
škė tik nuraminimui caro ir kino laisvę, persekiojo jos užgimtų kareivių maištai ir kių pusę metų išsilaikyti, alaus. Iš tarnaujančių dirb tarybos pirmininko Stolypino. ne iš mokslo juk gyvensite.
mažai protaujančių žmonių, trokštančius ir už jų kovo kad pakviesti aut manevrų kol tie pinigai nesutirptų, tuvėje, dirba: Tauber, Vo bute daryta pasikėsinimas — Gal ir ne iš mokslo, bet
ant jo gyvybės. Pasikėsini ir be mokslo sunku.... gal,
tikra Trepovo mirties prieža jančius. Nežinia todėl, ar svetimi oficierai nepamatytų kaip seniai jau sutirpo gauti gei, Angel ir Janz.
mo metų nukentėjusių tarpe ponai, tiktai tamstoms len
stis yra kitokia, kadangi nuo Stolypin ir Durnovo buvo viso silpnumo caro rando, nuo prancūzų;
Vilniaus miesto ir Vilniaus randame sužeistu du Kauno gva. Turėjos da darbinin
gerklės ligos nieks netikėtai, Trepovo vien įnagiais, ar jie kad neištikimi kariumenės Puola mat caro valdoma su pavieto miestų skaityklas,
gubernijos dvarininku — Ja- kai, bet paskui nusileido.
staiga nemiršta.
Daktarų savo vien protu ėjo tais pa regimeutai
nepaklusnumo rujoms sudemotalizuotų biu blaivystės draugijos įsteig novskį ir Gmtorų, be to ji ar Mykolas iš karto pasikėlė la
pagarsintoms žinioms ir Ma čiais keliais, kokiais ėjo ir dvasios neišplatintų terp dar rokratų Maskolija, prieš ku tas, vis mažiau lanko žmonės.
keliatų valdininkų teippat iš bai augštai.
skolijoj mažai yra tikinčių, Trepov.
rių dar keturi metai atgal ki
ištikimų.
Lietuvos.
—Tegul, sako, supus javai
užrubežiuose joms tikinčių, Kadangi turėdamas nė jo Policija daro kratas po na tos tautos drebėjo; puola ji
Iš
Sennpilčs,
Suv.
gub..
Labai
įdomu
butų
patirti,
ant
lauko, bet nė kapeikos
turbut, visai nėra. Lygiai kioms tiesoms neaprubežiuo- mus, areštuoja šimtais neišti lygiai politiškai kaip ir eko
ar
minėtuoju
dvarininku
ir
nedėsiu.
Ir tuojau pasikvie
Neseniai
sugryžo
iš
Latvi

Maskolijoj, kaip ir užrube tų valdžių, Trepov Jų sunau kimus ukėsus. Varšavoj, nomiškai. Ekonomiškai ji
žiuose visi protaujanti žmo dojo naikinimui, žudymui ant Lešno gatvės užtiko gin stovi jau ant to paties laip jos į Sena pilę antrasai pėsti tie valdininkai kartais ne su tė sodžiaus darbininkus, o
ninkų batalijonas. Jų padė musų Tėvynės Lietuvos rei paskui ir policijų. Bet nete
nės mano, kad Trepov pasi negarbinančlų caro vienval klų krautuvę, kur rado ir snio kaip Turkija.
jimas
Latvijoj buvo labai kalais buvo nukakę pas p. ko šiems dirbti — išvaikė
mirė ntfo nuodų, kokius į dystės ir biurokratų sauva- diktai gatavi} bombų ir daug Su Maskolija paliovė ro
sunkus ir jie laukė tik pato Stolypinų. Dabar atmainų juos. Už policijų nutarė: nė
valgį revoliucijonieriams pa lios, tai, suprantama, kad
ką vęsi kiti kraštai. Susiri gaus laiko sukiltu Ir laikas laikas, visi, kas tik gali, ėmė gyvulių bežiūrėti daugiau,
visokių raštų.
sisekė primaišyti. Kaip už laisvės draugai visokiais bu
smar- šusi su Maskolija Prancūzija
Revoliucijonieriai
tikrina Londono laikraščiai, dais stengėsi Trepovų nuo kiau pradėjo agitacijų vesti jieško sau geresnių draugų. atėjo. Suėmė kareivį. Tuo darbuotis. Kas gali tvirtin- nė dvaro besangoti. Pats
jau antrasai batalijonas šoko ti, jog Janovskis su Gintoru ponas ganė. Bet niekai —
suareštavo kelis Trepovo vir valdžios prašalinti. Kadan
terp kaimiečių. Dabar jie Laikraščiai rašo, jog Pran jį išliuosuoti. Prie antrojo nesidarbavo Lietuvos labui. mato: iš 40 raguočių vos 17
tuvės tarnus.
Jeigu teip, gi kitaip to padaryti nebuvo
po kaimus išplatino atsišau cūzija pradėjo tarybas su batalijono prisidėjo kiti trys.
Rugpiučio 27 d. Kaune teparginė. Ūpas perėjo, pa
tai matyt net maskoliška po galima, tai jie stengėsi jį nu
kimus, kuriuose išrodinėja Japonija ir rang'afli pristoti Visi susirinko į vieną vietų ir bus pirmasis muzikališkai-vo- matė, kad prieš supratimą ir
licija netiki žinioms maskoli žudyti teip, kaip jis žudė
visų netikumų rando, jo bjau prie ryšio Anglijus ir Japo pradėjo tartis, kaip pagerin kališkas koncertas Kauno sutikimų sunku kovoti, kad
škų daktarų pagarsintoms, laisvės trokštančius.
rius darbus ir pasielgimus su nijos.
ti savo padėjimų. Oficieriai Lietuvių Draugijos ,,Daina” nieko nepadės nė policija, nė
bet jieško suskubinusių je- Daug buvo parengta pasi
žmonėms. Kviečia jie žmo
iš baimės pabėgo iš kazar- sutaisytas. Dalyvaus lietu kitas kas, ir nusileido. Dar
nerolo kelionę į geresnį svię,- kėsinimų ant jo gyvasties,
nes
sukilti
prieš
netikusį
Kata.
mių.
Liko tik pulkininkas. viai artistai: p, Vanda Liu- bininkai laimėjo tų patį, kų
tą.
žuvo keli jenerolai tik todėl, randų, kalbina juos rašyti Persergėjimas prezidento Teip jiems besitariant, atsi bič-Lapinskaitė, garsi daini ir pas Stanislovų.
Tiktai
Jau nuo tūlo laiko krauge kad išveizdžiu išrodė kaip
tarnaujantiems kariumenėj, Roosevelto, suteiktas Kubos rado ir popas ir užgiedojo. ninkė, baigusi Rusijoje ir vienų dienų ilgiau streikavo.
rys Trepov kentė baisius pil Trepov, bet jis pats iki šiol
kad kareiviai nešaudytų į pasiuntiniui, jog Suvienytų Kareiviai, pamatę jį, suriko: užsienyje tam tikrą mokslų; Pasibaigus streikui pas
vo ir žarnų skaudėjimus ir išliko bombų ir revolverių
žmonis, neremtų netikusio Valstijų pareiga yra įsikišti ,,šalin, pulko drigante!” Po p. Prelkauskas, Varšavos uni Mykolų ir Stanislovų, kilo
, daktarai nemokėjo tų skau kulkų neužgautas.
rando, neklausytų jo tarnų. į vidurinius Kubos reikalus, pas, nieko nelaimėjęs, nuėjo versiteto profesorius, pijani- pas tretįjį Vladislovų Eidridėjimų sumažinti, nemokėjo
Kalbina neleisti vaikų į ka- jeigu ten greitai neužgims sau. Tas buvo subatoj. Ne stas ir p._ Jonas Mikulskis, gų, Panevėžio miesto galvų.
nė jų priežastį susekti. Jau Kadangi Trepov buvo at
riumenę: randas šį rudenį tvarka, jau pradeda išduoti
sargus
ir
gerai
saugojamas,
.plačiai . žinomas, smuikinin Ko tenai reikalavo darbinin
tė, turbūt, pats Trepov, kad
mat
bandys
imti
į
kariumetai
revoliucijonieriai
suprato,
vaisius.
'
kas. ''Vakaro pradžia 8 va kai, kaip ėjo streikas ir ka-,
šaliniai
agitatoriai.
Nors
artinasi paskutinė jo gyveni
nę, padidino net bausmes už Prezidentas Pajma išdavė jie ir buvo nutarę nedėlioj landų.
kad
nė
kulkos,
nė
bombos
da jis pasibaigė, dar nėra ži
mo ant šios pasaulės valan
prasišalinimus. Liepia žmo rando jenero’ams prisaky neit į sargybų ir mokytis, bet Kaip-kurie Ukmergės ba- nios. Žinia tiktai, kad 20 d.
nenuvarys
jo
į
geresnį
svietų,
da. . Neseniai, kada Peternėms nemokėti randui moke mus saugotiesi susirėmimų panedėlyj neišpildė savo nu jorai-inteligentai, gavę pa liepos buvo pas jį visos apy
hofo policijos viršininkas kur jau blogo daryti negali
sčių,
o be pinigų jis negalės su revoliucijonięriais.
ma;
griebėsi
jie
todėl
kitokio
Sė tarimų. Utaruinke atvažia kvietimų prilaikyti naujų linkės ponai susivažiavę. Ta
pranešė Trepovui, jog revolaiky
tiesi.
ginklo
—
nuodų.
Kas
su
dinti
kalėjimuose
įtekmingevo divizijos kamandieras ir lenkų laikraštį ,,Dziennik rės, kų ir kaip daryti su
liucijonierjai rengia naujų
jais.
Trepovui
patarnavo,
ne

sniejie
revoliucijonieriai
su

Visuose
Samaros
guberni

išklausė kareivių reikalavi Wilenski”, viešai atsakė tam streikais. Sako nutarę šauk
pasikėsinimų ant jo gyva
ir
gal
to
niekada
nesu

žinia
jos kraštuose sukilo kaimie tinki patarpininkauti prie mų. Visi ekonomiški reika laikraščiui, kad sprendžiant tis ir policijų ir dragūnus.
sties, todėl rodijo atsargumų,
seks.
Nereikia
užmiršti,
kad
čiai. Nors čia sutraukta užmezgimo tarybų susitaiky lavimai likosi išpildyti: pa is Nr.l to laikraščio, jie mato Visiškai, kaip reikiant, vadi
tai jis atsakė: ,,nereikia at:
ir
Trepov
valgio
produktus
daug
kariumenės, bet ji neį mui. Randas išsiuntė pa gerintas valgis, išduoti dra jame papeiktinų tendencijų nas, kad nė nedrystų užsi
sargumo ir revoliucijonierių
negalėjo
gauti
iš
dangaus,
stengia
kaimiečius suval skui pasiuntinius, pas revo- bužiai, paliuosuoti kareiviai aplenkinti Lietuvų, todėl,gir minti apie streikus ,,pasilei
besistengimų, kadangi ir be
bet
juos
turėjo
imti
iš
pardadyti.
Ūkininkai nepaiso liučijos jenerolijs. Abidvi nuo darbų daržuose. Buvo di, ,,Dzien.Wil.” ant jų, nors dėliai”. Artimiausioji atei
to artinasi galas mano gyve
vyklių,
ir
juos
į
Trepovo
na

aut
kariumenės,
‘degina dva mat pusės stengiasi atimti da reikalauta išvyti kelis ir dar lenkiškai kalbančių tis parodys,' kas ir kaip yra.
nimo.”
mus
atvežti
turėjo
paprasti,
rus.
Vokiečiai
kolivnistai, progą Amerikai kištieji į oficierius, bet ant to ko- lietuvių, prijaūtimo skaityti Iš 8 į 9 rugpiučio apie pu
Snbatos vakare Trepov nu
vežėjai.
Argi
kas
iš
revoliu

sę trečios naktį, 3 nežinomi
kurių nemažai buvo Saratovo Kubos reikalus. Amerikos mandieras atsakė, kad jisai neturi.
ėjo į savo darbo kambarį ir
cijonierių
negalėjo
užimti
ve

žmonės šovė į kareivį sargą
gubernijoj, pusdykiai par randas išsiuntė .ant Kubos to negalįs išpildyti.
liepė neleisti nieko, kadangi
žėjo
vietos
ir
veždamas,
užIŠ
Panevėžio.
Ues
kazarmėmis ir sužeidė
karės
ministerį.
Taftą
ištirti
duoda
savo
kolionijas
norin

turįs svarbų darbų pabaigti.
(Iš ,,Naujosios Gadynės”).
nuodinti
valgio
produktus
abi
koji.
Šūvių pažadinti
priežastį
revoliucijos
ir
su

13
d.
kilo
Eidrigo
Liepos
tiems pirkti, o jeigu pirkėjų
8 valandą jo pati įėjo į dar
paskirtus
Trepovui,
o
atli

kareiviai
su
šautuvais išbėgo
neranda, apleidžia jas ir pul taikyti nesutinkančias pu Iš Padovinio vaisė., Suv. dvaruose streikai, Stanislovo
bo kambarį ir ant grindų,
gubern..
ir Mykolo.
Reikalavimai iš kazarmių. Tuojaus pri
kaip sako, su laikraščiu ran kęs savo darbų, galėjo aplei kais nešdinasi į užrubežius, ses, bet draugų ir parengė
sti
tarnystų.
kelis
kariškus
laivus,
kurie
buvo
nedideli.
Reikalavo: buvo karei vi jos vyriausybė,
palieka
net
gyvulius.
Vėl pradeda atbusti sočikoj, rado gulintį jau atšalu
laukia
tik
prisakymo
plaukti
jalrevoliucijonieriai, rengia 1) po 3 rubl. pinigais pridė- raitiejie ir pėstiejie sargybi
sį lavonų uoliausio caro ypa Porų sauvaičių atgal Lon Ūkininkų maištai apėmė
bažnytkie- ti-, 2) 2 puru rugių, 1 mie niai. Sužeistasai apie atsiti-tos apgynėjo, vieno iš bjau dono laikraščiai pagarsino pietinę Maskolijų. Pasikėlu ant Kubos, jeigu pradėtos demonstracijas
tarybos
butų
be
pasekmės.
gautų
iš
Peterburgo
žinią,
miuose ir miesteliuose. 19 žių ir kviečių, 3) dienas pa timų teip papasakojo: —
sių Kaukazo gruzinų randas
riausių budelių ir reakcijos
pasiReikia
vienoje
laukti
jog Trepov likosi nunuodin- neįstengia suvaldyti. Apie
d. rugpiučio, atsibuvo Dauk naikinti, 4) darbą nuo dalių ’riėjęs prie jo vienas žydaspasekėjų, priešo laisvės.
šių bažnytkiemyj demonstra ir nakties panaikinti, 5) 1 socijalistas su atsišaukimais
Trepov turėjo 50 metų. Po tas, tik buk daktarams pasi tai Kaukazo jeneral-guberna- baigimo revoliucijos.
cija, kurioje dalyvavo vieti dešimtinę žemės bulvėms ir 1 ir raginęs prie ,,bunto” (?),
jo ir revoliucijonierių užmu sekė nuo mirties išgelbėti. torius pranešė į Peterburgu
Išsyk
nelabai
kas
norėjo
tikė

niai soči jal-revoliucijonieriai. linams, kas dešimtinę ant 6 bet jis atsisakęs, kad nenorįs
ir paprašė, kad jį paliuosuošto kunigaikščio Sergijaus
Kalbėtojai išaiškino dabarti žmonių, 6) 4 birkavus šieno jo pažinti ir prieš carų nei
parengtų žmonių skerdynių ti Londono laikraščių palei tų nuo vietos. Caro tarnai
nes caro kilpas ir gaujos jo ir vasarojienių šiaudų, 7) siąs (?!). •
1904 m. Maskvoj, caras pa stam paskalui, bet dabar pa pats dabar mato, kad nura
tarnų, kokias rengia varg dykai daktarą ir aptieką, 8) Po tokių žinių buvo pa
šaukė Trepovų į Peterburgu sirodė, kad žinia ta nebuvo minimui žmonių jau žiauru
Iš Vilniaus
šams žmonelėms. Jie turėjo dykai mokytoją vaikam’, 9) tepta šaudyt į visas puses,
ir pavedė jam beveik dikta išmislyta, bet ji rėmėsi ant mo, kariumenės ir kalėjimų
Vilniaus miesto taryba, ko raudonų vėliavų su parašu: vasarą dirbti nuo saulės iki matomai, išvengimui „socijatoriškų valdžių ne vien Peter teisybės, nors Maskolijos nepakanka.
istų” užpuolimo. Kaip-kuburge, bet visoj Maskolijoj, randas jos teisingumą užgy Rytinėse Maskolijos guber vo 10 d., posėdyje pavedė ,,Šalin caro valdžia, te gy saulės, pusryčiams 2 vai. ir
rie tikrina, buk vienas oficie
iš ko jis ir naudojosi. Jis nė. Matyt, nuodai veikė, nijose gyventojus pasiekė miesto valdybai pasirūpinti vuoja laisva ir neprigulmin- pietums 2, žiemų — nuo tam
rius buvęs priešingas šaudy
sos
iki
tamsos.
Pusryčiams
nepaisė ant kokių nors tiesų, kol caro tarną nenuvedė ten, badas, jis apima ir miestų apie padidinimą . Vilniuje ga Lietuva.”
mui,
aiškindamas tą provoka
ant viešpatystės rodos ir mi- kur jis jau niekam blogo ne gyventojus, kur dėl netvar 50% buto mokesčių miesto Ant pabaigoj demonstraci 1 — vai., pietums — pusan
cijų
prie
žydų skerdynių....
jos netikėtai pasirodė priešai tros, -10) dėl streiko nieko
nrsterių paliepimo, naikino gali padaryti.
kos pramonė nupuolė. Ma naudai.
Vietoj likimo prašalinto skvoj, Peterburge ir kituose Gubernatorius pavedė val — šnipas Jonas Misiurevičia. nepavaryti. Įdomu, kad Šūviai pasipylė. Daug kultiesas, ministerių užgyrimus,
cų galima rasti kazarmėstvo
jeigu jie kokiu nors budu Trepovo išsyk pareigos caro prameningesuiuose miestuo dybai peržiūrėti Vilaiaus val Vienas revoliucijonierius, iš streikų vedė jiatys darbinin roj ir artimiausiųjų namų
galėjo būt žmonėms naudin dabojimo pateko kitam pa se fabrikus uždarė. Šimtai džios rūmo laidytojo nu sitraukęs revolverį iš kiše- kai. Nesulaikė jų nė ponų
sienoj.
gi. Trepov manė, jog ne garsėjusiam budeliui, jenero- tūkstančių darbininkų netu sprendimų ir sustatyti įstaty niaus, šoko prie jo, bet per gązdinimai, nė pati policija.
Man pasiteiravus, vietiniai
Antstoliui
labai
rūpėjo
iš

randas yra žmonėms, bet lui Orlovui, atsižymėjusiam ri darbo ir su šeimynoms mus apie budį rinkimo mo minių žmonių negalėjo greit
gyventojai
apie tų atsitikimų
gauti,
kas
juos
^prikalbė

žmonės randui. . Jis nesupra baisiu žvėriškumu besisten badų kenčia, o tas, kaip kiek kesčių nuo buto. Bumo val prieiti. .Stovintiejfe arti vy
teip
pasakoja:
— Netoli kato, kad žmonės gali turėti giant suvaldyti latvių suki vienas supranta, padidina dytojas eavo * iltjlprendime rai sugriebė už rankos. To jęs” streiką daryti. zarmės
gyvenanti
paleistuvė,
kokius nors reikalus, bet limą, bet matyt tokio žvėries skaitlių revoliucijonierių ir nurodo,. kad padidinimas kiu budu šnipas pabėgo. — Žinau, pone, — cicili- kuri susipykusi su savo sė
manė, kad ukėsų visos parei net caras pabūgo. Jis Tre rando priešų. • Maskvos mie mokesčiųesąs negalimas, nes: Pergųzdintas J. Misiurevičia stas prikalbėjo.
brais. Tų naktį pastariejie
gos apsirubežiuoja vien pa povo vietoj paskyrė ant galo sto valdžia atsirado be pini 1) niekur to dar nėra, o 2) neina dabar niekad į laukus . — Koks, ar; žinai Jįi — nu norėję jai atkeršyt. Ši, palaikymu caro ir jo tarnų, Peterburgo komendaųtą, je- gų; tas pate yra Peterburge. kad dabartiniame laike, kuo ir pats kalba savo pačiai, džiugo antstolis.
bugusi, bėgus prie kareivio
— Kaip nežinosiu....
prieš kuriuos, ėsant valdžiai nerolą Dedulinų. Šitas jene- Didesnė dalis miestų ir val met dėlei Deram uždo ir strei kad neilgai jau gyvens.
sargo, o tie jos sėbrai, besivy
— Kas jis?
Trepovo naguose, nieks nė rolas mažai žinomas. Ikišiol sčių Maskolijoj žengia prie kų visur ekonon^škas krizidami,
pradėję šaudyti ir
— Ogi va kas — pirštu ro
jo nė revoliucijonieriai neuž visiško
Rodžio negalėjo ištarti.
nusibankrutinimo. sas, padidinti mokesčius butų
kliudę
targui.
Iždo ministerija išsėmė jau labai neatsargu. j Jis mano, Iš Kalvarijos, Suv. gub.. dydamas į pilvą, įimtai paai Tų atsitikimų paaiškinti
Kadangi toki Trepovo pa kabinėjo.
19 d. rugpiučio, general škino pagyvenęs jau kume yra išleisti Panevėžio jungti
Prancūziški kad toksai mokestis neturi
sielgimai erzino Sviatopolk Dar prieš' mirtį Trepovo visų kreditų.
nio komiteto socijal-demokra
Mirskio veidmainingos poli caras iškeliavo ant laivo ant laikraščiai užtikrina, jog Ma būti didesnis kaip 20% val gubernatorius paliuosavo iš tis.
kalėjimo buvusį durnos atsto Ant rytojaus Stanislovas tų organizacijų atsišaukimai
tikos suerzintus žmones, pa jūrių su visa savo šeimyna. skolija rengiasi vėl panaikin džios mokesčių.
nusileido, nusileido kiek ir į kareivius.
Atžala.
vojų Trepovo darbų suprato Matyt jam ir Peterhofe buvo ti auksinių pinigų valiutų ir . Sustreikavo mažrusių tru vų inžinierių Vitkauskų.
t B „N. Gad.”
darbininkai.
Sutiko: vi©-J
*
,V. 2.’
net tūli ministeriai. Jiepri- perkaršta, ypač kad, kaip gryžti prie popierinių, ka pes orkestras. Reikalauja
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Sudbury, Ont. Netoli nuo nės, be jokių extra mokesčiu.
Ateiviai.
Iš Žagarės, Šiaulių p a y.. Iš Deltuvos, Ukmerg. p v.. bėt nepataikė. Paskui, pa Atvykusių# su juo drauge
New York. Per čianykštį čia susidaužė trūkis Pacific Bertaininis susirinkimas at
1 d. rugsėjo, pora verstų Turime Deltuvoj žemiečių viję, pradėjo dovyti atvir mergina tųpj sągryžo į Rygų.
nuo Žagarės buvo pašautas viršininkų, kuris mums duo učiais kardais. Šnipas pra Šnipai seks paskui jų ir užti portų atkako į Amerikų rug- [geležinkelio. Prie to 13 ypa- sibus 29 d. šio mėnesio, nuo
į rankų iš revolverio šnipas, tas turbut už musų tėvų ir dėjo rėkti, kad jis esųs poli ko jos bqfų, kuriame buvo sėjo. mėnesyj 61232 ateiviai: tų likosi užmuštų, o 20 tapo kada įstojimas į Kllubų pasiBukaičių dvaro medsargisi senelių kaltybe?.,
-4; cijos žmogus ir dokumentų rasta seniai pflei slėpusi? ir iš Austrijos atkako 4540 vy sunkiai sužeistų, terp kurių didįs sulyg metų norinčio
įstoti.
Rosenwald. Šovusia pabė Yra tai vietinis dvarinin turįs. Čia sargybiniai su j ieškomas a buvusia Koken- rų ir 2338 moterys, iš Masko yra ir mirtinai sužeistos.
Kliubas suteikia teipgi
go. — Naktį iš 28 į 29 lie kas Kevličius, atsidavęs val- urėdninku paliudijo, kad ir hauzeno ^plsčiaus raštinin liuos 8433 vyrai ir 6772 mo
pašelpų
ligoje ir posmertinę.
kas
Kreder,
kūjis
vadovavo
revolverį
policija
davusi.
terys, iš Vengrijos 3910 vyrų
pos supleškėjo Kalnamuižės1 džios tarnas. Būdamas gana
Paminėt
reikia da ir tų, kad
ginkluotame
sędiečių
mai

ir 1260 moterų, iš Vokietijos
(terp Žagarės ir Mintaujos) veiklus, jisai visų savo val Dragūnai nustojo mušę, bet
Kliubas
pašvenčia
per tris
dvaro daržinė su javais. Rei džių suvartoja gynimui rei oficierius, pamatęs, kad revol šte. Krejder, skuris turėjo 1605 vyrai ir 1260 moterų, iš
Chicago, III. Interstate mėnesius žiemos laįke trįs va
kia žinoti, kad Kalnamuižėj kalų apylenkės dvarponių, o veris neseniai iššautas, palie padirbtų pasportų ir norėjo Italijos 11420 vyrų ir 4383
plieno
dirbtuvės, kuriose dir karus ant Fanvaitės mokini
bėgti
į
Užsienį,
buvo
čiapat
pė
dragūnams
jį
pamokyti,
moterys. . Iš atkakusių —13nuo žiemos stovi 100 dragū visųpirmu, žinoma, savo.
ba
500
darbininkų, bus už mui pradinių mokslų, už kų
^suimtas.
p
743 nemokėjo nė rašyti, nė
nų ir prie kiekvienos dvaro Valstiečių teismas, perkrati- už kų norėjo suklaidinti.
„v. 2.”
skaityti, 909 sugražino at- darytos. Štraikuoja darbi sanariai nereikalauja nie
daržinės, prie kiekvienos1 nedarnas bylas dvaro darbi Dragūnai gerokai pasimoki
ninkai dirbtuvėse Republic ko mokėti. Ypač šįmet ren
no
aut
jo
kūno,
kaip
įtarti,
triobos dienų ir naktį stovi ninkų su dvarininkais ir val
Latvių ir estonų tautiškos
giasi Kliubas duoti kuodauSteel
and Iron Works.
po tris dragūnus. Ir visti k stiečių su dvarininkais, vi- kūliau t su kultuvais. Pa draugijos padavė PabaltjuBaimė
išgydė.
Chicago, III. • Mašini giausiai mokslo savo sąna
nesusaugojo ir viena daržinė» suomet atidžiai žiuri, į kurių skiau jį nuvarė į policijų. rio geu.-gubernatoriui pra
Mary
landė,
Garret
pa
v.,
Policija
labai
užpyko
ant
sudegė. Kiek pirmiau su pusę parodys Kevličiaus pirstai Waba?h geležinkelio pa riams. Kas norėtų plačiau
šymus apie įvykdymų projek
miestelyj
Bond
gyveno
kok

dragūnų
oficjero
už
šnipo
degė tikkų pastatyti tvartai štas. Dėlei tokios Kevličiaus
reikalavo didesnių algų. Jei- apie Kliubo siekius ir darbus
to 80 metų pereito šimtme
Gruenhofo dvare. Tie tvar sauvalės, dvaro darbininkai primušimų ir įskundė jį pul čio, per kurį visas Pabaltju- sai Higgins, paliegęs nuo gu ne gaus, pasirengę štrai-j^ažinoti’ te8ul ateina, ant
augščiau paminėto Kliubo
tai metų buvyj dega jau an pas mus visaip kaip išnaudo kininkui Gordejevoj. Gordė- rio kraštas butų padalintas į daugelio metų, kuris su pa- kuoti.
jev
oficierių
pabarė,
šnipui
bertaininio susirinkimo.
gelba
lazdų
vos
galėjo
paei

trų kartų. 1
jami.
2 guberniji — Estų ir La
M Chicago, III. Suštraidavė
3
rublius
ir
liepė
nie

ti.
Neseniai
netoli
jo
du
J. Bružiavičia.
Atsirado mieste durnos at Dvarininkai prašalina ir
tvių. Estų gubernija apim
kavo mechanikai varstotų
stovų atsišaukimas į žmones, baudžia šeimynų už pačius kam apie tai, kas atsitiko, tų dabartinę Ėst landi jos ir negrai pradėjo šaudytiesi ir Wabash geležinkelio. Iš vi
Iš Brooklyn, N. Y.
latvių ir rusų kalbomis. niekus. Vietomis net šeimy- nepasakoti. Dragūnams gi dalį Liflandijos gubernijos, jų kulkos švilpė pro ausis so štraikuoja 1600 mechani
Žmonės laukia benesulauks1 nos mušimas madoj. Nere- liepė šnipų nuo kraujų nu- Latvių gi — Kurlandijos ir paliegėlio. Tas jį teip iš- kų. Jie reikalauja trumpes 15 d. gegužio atvažiavo iš
Lietuvos jauna mergina, Elz
ir lietuvių kalba atspausto• tai atsitinka, kad ir visiškai mazgot. Bemazgojant, kas- dalį Liflandijos gubernijos. gazdino, kad jis, palikęs laz
nio
darbo
laiko
ir
geresnio
bieta Medljauskiutė, Senapi
atsišaukimo.
Durnos atsi neužmoka darbininkams al- žinkaip nusimazgojo pulki Dėlei vietinių bajorų prašy das, bėgo dvi myli teip, kad
nžmokesnio. Susitaikyti iki lės parapijos. Ji leido du
jo
ir
turinti
sveikas
kojas
ninko
dovana
—
tie
3
rub

šaukimas buvo išplatintas ir' gos/
mo tas projektas prie Alek
šiol nepasisekė.
telegramų . pas Mikolų Saterp stovinčių Nariškino dva Kevličius lygiai labai stro liai. Nors pulkininkas labai sandro III nebuvo įvykdy negalėjo pavyti. Nuo dabar
Užgimė dauckų,bet jis buvo persikė
Chicago, III.
jis vaikščioja be lazdų, taigi
re dragūnų. Dragūnų sto pus valdžios tarnas. Perei pyko, bet kaltininko nesura tas.
baimė jį nuo pabėgimo išgy čia nesutikimai telegrafo lęs kitur gyventi, telegramų
vėjimas Žagarėj, be abejonėj tosios. reakcijos metu jisai do. Nevisuomet ir šnipams
Rygos kalėjime sėdi Igna dė.
kompanijos su telegrafistais, negavo, pertai ir merginos
paliks žymių permainų jų pa daug patarnavo policijai ir sekas.
cas
ir
Julijonas
Kazlauckai,
N.
Gad.*
žiūrose. Šjtų permainų pa dragūnams. Be jo pagelbos
Kapų naikintojai.
• kurie gali pagimdyti štrai- tos neišėmė iš Castlegarden.
Juozapas
Krikščiūnas
—
visi
kus. Telegrafistai perdavė New Yorko Castlegardene,
stebėjo ir jų viršininkas valdžiai, neturint Čionai savo
Bormano skrynučių fabriko Fremont, Ind. Ant čia- kompanijoms savo reikalavi rodos, dirba trįs lietuviai vy
Iš Liepojaus.
Osten ir neseniai keliolikų nuosavių šnipų, butų buvę
Kaltinami, nykščių kapinių koki niek mus.
dragūnų parsiuntė į pulkų ir sunku sugaudyti „maištinin Revoliucijos vilnys, ban- darbininkai.
rai ir dvi moterį. Viena iš
šai ar bepročiai atkasė 50
perkeitė juos kitais, ištiki- kus”. Net sulydinamai ra guodamos po plačiųjų Ęusi- kaip girdėti, už prigulėjimų kapų, sudaužė ant kapų pa •f Moline, III. Darbai ei tų moterų parsivedė ateivę ir
mesniais dragūnais. 7 rug miu laiku sargi Kevličiaus jų ir Liepojaus lietuvių dar prie kovos kuopų ir už akty- statytus paminklus.
Kas na labai gerai ir uždarbiai savo vyro kriaučiškoj šapoj
sėjo, vienoj aludėj keturi akis visuomet seka kiekvienų bininkų nepralenkė neužkliu- viškus darbus prieš juoda buvo tie bepročiai,ko jie nuo geri; mažiausia mokestis pristatė prie darbo. Dienų
džiusios. Dar metai, kiti at šimčius. Visi J>uvo kažinkedragūnai, įkaušę, net marse savo pavaldinių žingsnį.
$1.50—$4.00. Jeigu pribūtų siuvo, o atlikusiam laike šlu
numirėlių norėjo, nežinia.
lietę užtraukė.
Gėrusiejie Pastaruoju laiku pradėjo gal lietuviai darbininkai bu no išduoti policijai. . Kazkoks 100 lietuvių, tai visi boj triuedavosi, o nakčia toj
toj pačioj aludėj akčyžiniai čionai platintis laikraštis vo ant tiek atsilikę nuo kitų lauckal buvo išvažiavę PruTrenkė perkūnas.
darbų gautų, nes darbininkų pačioj šapoj turėdavo gulėti.
sargai ir policistai išgurėjo ,,Naujoji Gadynė.”
Į že tautų darbininkų, kad ki stiosna irbuk likę išduoti ru Marocette, -Mich. Netoli trūksta Lietuvių yra 15 Teip skurdo keturias sanvaiJurg.
laukan, nes jiems, ėsų, nepa miečių viršininko rankas pa taip apie juos ir neatsišauk sų valdžią|.
tes. Potam, ar kas pamoki
.
,N.
G? Three Lakęs trenkė perkūnas šeimynų ir apie 50 pavienių.
rn
davo
latviai,
kaip
„leitis
”
togu tokių dainų klausytis. teko vienas laikraščio nume
no,
ar pati dasiprato, pame
į mokyklų ir apsvaigino daug Yra čia lietuviškas Balionas,
- =
Tų pačių dienų Osten liepė ris. Pauostęs laikraštį, tuo (lietuvis) t. y. tamsuolis, at
mokintinių, bet visus apavai* lietuvius greit galima rasti. tė vietų, o nuėjo pas Juozų
suimti selskinį veterinarijos jau sumojo, kad tas laikra silikėlis, juodnugaris. Ir ti
gintus pasisekė atgaivinti.
•[ Shaft, Pa. Čianykščio- Avižienį. Bet ateivių užveizfelčerį Rortkevičių neva už štis pragaištingas dvarinin krai latviai teisingai mus
se kietų anglių kastynėse dai kas ten priskundė, kad
teip vadino. Bet gi pasku
agitacijų terp kareivių.
kams.
Smarkus lytus.
dirba 8 vaL, pirma dirbo 9 tie žmones blogo pasivedimo,
Kunigas nušovė žmogų.
,N.G.’
Kelioms dienoms praslin tiniais laikais, bundant iš
Oklahoma City, Okla. 12
buk užlaiko merginas blogo
kus, jau visame valsčiuj bu miego visiems Rusijos tam GLASPOfcT, Pa. Metai at- d. rugsėjo šitose aplinkinėse vai.; žinoma ir užmoka už 8 pasivedimo ir tt.
Trečių
vai.
Iš Radviliškio, Šiaulių p.. vo apskelbtas Kevličiaus į- suoliams, ir liepoj iečiai dar gal lenkai su raiši i jo čia sta
puolė labai smarkus lytus,
dienų po tam, paėmė tų
Pastaruoju laiku Šiaulių sakymas, kad niekas neskai bininkai po truputį pradėjo tyti bažnyčių. ^Gegužio mė kuris pagimdė tvanus; tvanai
merginų ir jau ji nesugrįžo.
paviete priviso daugybė juo tytų „N. G.”, nes gali pa krutėti. Vieni prisidėjo prie nesyj buVo įsišventinimas. tie labai daug nuostuolių
Nieks ne matė, kur padėjo.
dašimčių ir visokių žmogžu tekt už tai į kalėjimų.
latvių, kiti prie rusų organi Kun. Gratka, turbut, savo pridirbo. Užtvinę vandens
Juozas Avižienis ir da vie
džių, kurie veikia, kaip ma Kevličius čia save jaučiasi zacijų. Dauguma buvo pri tiškai pasielgė su parapijos išardė Santa Fe geležinkelį
nas vyras, žinodami, kad mu
Iš Chicago, III.
tyti, labai energiškai. Štai pilnu šio kampo valdonu ir sidėjus prie latvių, nes tada turtu. Po pašventinimui terp Pauls Valley ir Pur25 d. rugpiučio laikė Lie sų kunigas turi pažintį su
vienas baisus ir kruvinas jų leidžia įsakymus, kokių ne dar lietuvių nebuvo buvę. bažnyčios klausė parapijonai, celi.
tuvių Neprigul mingas Kliu lenkų Šv; Juozapo namu, nu
darbas. Už kelių verstų nuo buvo dar girdėti ir aštriau Atsiradus lietuvių organiza kur pinigus deda? Kunigas
Gaisrai.
bas savo mėnesinį susirinki-1 ėjo prašyti, kad išduotų raš
Radviliškio stoties, iš 28 į 29 sios reakcijos metu.
cijai ir pradėjus veikti, dar Gratka atsakė, kad ne paraCudahy, Wis. Sudegė di mų. Pasibaigus susirinki tų, kad' jie galėtų parsivesti
naktį liepos mėnesio (mask.
bininkai su noru stojo į jų pijonų reikalas rūpintis apie
„Echo”
tų merginų, nes manė, kad
kai.), kelių galvažudžių įsi
vienas už kito.
tai. 9 d.rugsejo parapijonai desnė dalis įtaisų (Judahy mui, besiskirstant sąnariams, ji yra tenai. Ir namų užvaiz
laužta į geležinkelio sargo
Per trumpą laikų orgauiza- nusiuntė trįs vyrus pas kun. Bros Packing Co. Nuosto užmanyta paaukauti kiek re dą nesigynė, kad mergina
Iš Ventspilčs, Kuršo, gub.
butų ir išpiauta visa jo šei
cija teip sutvirtėjo, jog po G., kurie pareikalavo para lius gaisro padarytus skaito voliucijos naudai. Iš viso
1905
m.,
gruodžio
mėne

sudėjo $1.05, kuriuos pri- yra namų globoj, ant galo ir
myna: patsai sargas, jo žmo
durnos išvaikymo, ji surengė pijos rokundų, Gratka atsa ant pusės milijono dol.
ateivių užveizdos komisorius
syj,
valdžia
nugalabyjo
Kar

na, keliolikos metų sūnūs ir
9 liepos jau organizuotų kė savo avinėliams, kožnam Skiatock, Ind. Ter. Per siunčiame „Lietuvos” redak
duktė. Sargo lavonų rado klynų, Beržinykų ir kitus draugų mitingų. Dalyvavo duodamas po ipų per ausį, kūnas uždegė čia rezorvoarua cijom Aukas skiriame L. tų pasakė.
stačiagalva į šulinį įmestų. buvusius Ventspylės komiteto apįe 70 žmonių. Butų buvę trečiasis, Grajewskis,ne apsi- Standard Oil & Gas Co. Nuo S. D. Partijai, daugiausiai * Žmonės stengėsi išliuosuo
ti merginų, bet negalima
Jisai buvo baisiai peiliais su delegatus ir palaidojo juos daugiau, bet dėlei techniškų leizdamas, kirto atgal, kun. tolius gaisro padarytus skai veikiančiai Lietuvoje.
šalę
kapų.
Draugai
ant
kan

buvo
dažinoti, kur yra.
Nors minėtas Kliubas gy
badytas: jo kūne rado 17
kliūčių daugumui negalima Gratka griebės revolverio ir to šimtais tūkstančių doliavuoja jau suvirš trįs metai, Apie tai išgirdo čianykščios
žaizdų. Biaurus gyvuliškas kinių kapo pastatė kryžių ir buvo dalyvauti. Buvo kal su vienu šuviu pervėrė kru rių.
nutepė
raudonai.
Policijai
vienok jo darbai ir siekiai lietuviškos draugystės ir jos
darbas!
bama apie dabartinį dalykų tinę Grajewskio; tas į dvi
Audra.
raudona
varsa
nepatiko
(mat
,N.G.’
Chicagos lietuviams mažai užsimanė išaiškinti tų reikastovį Rusijoje, ypač apie du valandi pasimirė. Jeigu ne
Jackson, Nebr. 16 d. rug žinomi. Abelnai, šitas Kliu Jų arba išliuosuoti savo tau
jų, kaip kalakutus, raudona
rną, jos išvaikymą ir arti policija, turbut, lenkai butų
sėjo šitose aplinkinėse siautė
varsa erzina), ir ji pertepė
tietę. Išrinko septynis dele
Iš Čif ėnų, Pa ne v. pa v.. kryžių juodai. Ir kaip tik miausius darbininkų uždavi lynčiavų savo piemenį: sū audros* su debesų praplyši bas aukavo jau daugiau ant
gatus,
kurie paėmė advokatų,
30 d. liepos, Vabalninkuos kryžiaus statytojai savaip nius. ... Antgalo, vienam nūs Grajewskio buvo išlaužęs mais. Jie buvo ir šiaurvaka tautiškų reikalų, negu ko kuris tuoj surado, kur ji yra.
ant šulų buvo išlipytas bu kryžių nuteps, policija savi draugui patarus, buvo išne duris klebonijos ir ant-.gat rinėj dalyj Dakotos. Užgi kis kitas Kliubas ar draugy Ji išgabenta apie 100 mylių
vusių atstovų atsišaukimas į škai pertepa. Teip atsikar šta durnos išvaikymo rezoliu vės buvo matyt didelis “pul mę tvanai daug nuostolių stė Chicagoje, imant laikų jų į Rensler County, N. Y. Ten.
gyvavimo.
cija. Po to visi išsiskirtė kas moterų, vyrų ir vaikų;
žmones, po kuriuo pasirašę tojo bent kelis kartus.
pridirbo. Prigėrė daug na
rodos, lietuvių nėra.
yra 180 atstovų, tame skai Įpykus policija net su smė pakilusia dvasia, dainuodami buvo girdėt šukavimai. Ai minių gyvulių. Nuostoliai Svarbiausiais Kliubo sie
Gri norius.
čiuje buvusia durnos pirmi liu trynė kryžių. 23 d. lie revoliucijos dainas ir vilda rių kunigėlis norėjo išbėluo- tvanų padaryti labai dideli. kiais yra: kiekvienam įsto
ja nčiam sąnariui parūpina
ninkas Muromcev ir* musų pos, susirinkę ant kapų drau miesi, jog nebetoli jau toji ti, pasirodė, kad negalima.
Iš Brockton, Mas.
Kliubas ukėsystės popieras,
atstovai Lopas, Kubilius ir gai, jau rado neprašytų kry valanda, kada pasklys po Prisieis ir kun. Gratkai ke
Expliozijos.
Čia beveik vien yra tik čemiestus ir kaimus laisvas bal liauti į kitų svietą.
žinoma,
jeigu
įstojantis
da
Vitkauskis.
^fARiBE,
K
y
.
Rilley
ma

verykų dirbtuvės, labai ma
žiaus maliorių šnipų KlembaAtsišaukimų
žetnsargiai rį, su urėdninku, kryžių ma- sas, žadindamas tamsuolių
lūnuose atsitiko baisi explio- jų neturi. Turintis ukesy- žas skaitlius ir menkos žymės
Sudraskė
išradėją.
tuojaus nuplėšė, tačiaus dau liavojant. Šnipas mat buvo burius iš amžino miego į ko New yoRK.
Čianykštis rija, kurios trioba malūno li stės popieras visada labiau yra kitokių dirbtuvių. Če
vų
už
geresnį
būvį.
gumas susipratusių žmonių susitaręs su policija, išpert
gyventojas Wopdenberger iš kosi sugriauta, dvi ypatos godojamas amerikonų ir ge verykų dirbtuvių yra daug
Nedėlioj
23
d.
liepos,
tuo

‘gavo po keletu to atsišauki gerai kailį tų, kuiie lanko
rado naujų ejplioduojančių užmuštos, o trįs mirtinai su resnę progų turi pasikelt ne ir žmonės uždirba nuo $15.00
gu popierų neturintis. Ant iki $30.00 į sautvaitę; darbo
mo egzempliorių nuo dalinu kankinių kapus. Jisai pra jau išėjus iš bažnyčios po lie medegų šimtų ^artų smarkes žeistos.
tuviško
pamokslo,
buvo
svairas siekis yra: apsviešti nemokanti darbininkai už
sių jį. Gaila tik, kad atsi nešė, buk tai 23 d. liepos bunę už dinamitų ir su ja atli
dinami
augštyn
atsišaukimai.
Kliubo sąnarius. Šitų Kliu dirba nuo $5.00 iki $12.00 į
šaukimas spausdintas rusų siųs artimame miške mitin
Nelaimės ant geležinkelių.
Pamatę krintant iš dangaus ko prieš kąpitąlistus bandabas
stengiasi šitokia budu sau vai tę. Bet nemokančių
kalboje.
gas. Policija su dragūnais lapelius, žmonės puolė rink vones. Medega ta ištikro pa Philadelyhia, Pa. Netoli
atsiekti:
• Be to dar buvo dalinami tuojau išjojo to mitingo jie
Atlantic aliejaus rafinerijos,
darbo padėjimas yra vargin
ti. Mat, dar nė kartų pana sirodė daug smarkesnė ui di
geležinkelio trūkis užbėgo Kliubas laiko kas mėneais gas, kadangi neišdirba visos
žmonėms „Bundo” atsišauki škoti. O patsai šnipas, pri
namitų,
nes
jog.
žiupsnis
patį
šių lapelių nebuvo buvę ir
ant skersai kelio bėgančio du susirinkimu: vienų pa sanvaitės delei stokos darbo;
mai, kuriuose raginama žmo traukimui publikos, malevokiekvienas, norėdamas suži išradėjų sudraskė į šmotus.
nes paimt valdžių į savo ran jo.kryžių. Moterių pulkelis
karą ir karų sudaužė. Prie švęstų Kliubo reikalams, ant darbininkai profesijonališki
not, kas juose yra, skubėsi Su juom į ka$ns nuėjo ir
kas. Tuose atsišaukimuose buvo priėjęs, bet vyrai, kaip
to 3 ypatos likosi užmuštos, rų mokslui. Ant antro susi uždirba $12.00 ir daugiau.
paslaptis
išradimo.
nors kokį vienų pagriebti,
o 20 ypatų tapo sužeistų.
terp ko kito sakoma yra: numanydami, stovėjo antroj
rinkimo sumanesni Kliubo
Yra čia draugysčių diktai.
idant nepareiti namon tuščio
Muštynės terp ateivių. 4
„Niekas nežino, kada ateis kapų šalyj. Pamatęs dragū
sanariai
aiškinu mokslų; turi, Draugystė Šv. Roko moka
C
hattanooga
.
T
en
.
Ne

mis rankomis; ypač rinko New York. Ant vokiško
atkeršyjimo diena, gal ryt ar nus gryžtant,urėdninkas įda
moterėlės, .^net priguždamos. pasažierinio laivo „Graf Wal- toli Ringgold, ant Western teip sakant, prelekcijas, an posmertinę, laike ligos duoda
po ryt, todėl bukite prisiren vė šnipui revolverį. Šnipas,
Matyt, lapeliai patiko, nes dersee”, kada jis buvo netoli and Atlantic geležinkelio, su gliškos kalbos, aritmetikos, pašeipų ir rūpinasi apie ka
gę, kad revoliucija galėtų eit paėjėjęs į moterių pusę, iššo
skaitė būriais, persiduodami čianykščio porto, terp lenkų simušė du trukiai. Prie to 7 gamtos mokslų ir tt; taigi, talikystę. Dr-tė Šv. Mykolo
prie naujo gyvenimo suvie vė. Dragūnai tuojaus prie
vienas kitam ir dalydamiesi trečios kliasos pasažierių už geležinkelio tarnai likosi už Kliubas stengiasi kuolabiau- — tai mokslo Dr-tė, skleidžia
nytomis batalijouų eilėmis.” to balso puolė. Vieni klau terp savęs....
šiai apšviesti savo sąnarius, mokslų po šimts pypkių.
gimė balsios muštynės. Ka mušti.
Pasirodė dar ir Panevėžio so- sinėjo toliau stovinčių vyrų,
ko
nė viena Chicagos drau Dr-tė šventos (man rodosi
pitonui ir laivo jurininkams Toledo,Oh. Ant Lake Erie
„N. G.”
cijal-demokratų lietuvių ko kas šovė, kiti puolė nagaikosu dideliu vargu pasisekė geležinkelio 12 darbininkų, gystė nesistengia daryti. teip tikrai, kad šventos, tik
besimušančius
perskirti. pabaigę darbų, grįžo namon. Susirinkimai būva kas antrų
miteto atsišaukimai.
mis moteris kapoti. Vyrai
Iš Rygos.
atleiskite, pamiršau ta var
Apie
20
ypatų
tapo
sužeistų. Nepatėmijojie.kad tiltas ant
Tokios tai pas mus nau nurodė, kas šovė. Šnipas 19 d. rugpiučio, Mintaujo
dų),mergeli
ųDr-tė po vadovy
jienos*.
tuom tarpu norėjo pabėgt, je suėmė atvykusį iš Rygos Smarkiausių peštukų reikėjo upės Maumee yra atidarytas, kožno mėnesio L. Ažuko sa ste klebono M, Rėžos — pla
kitaip negalima supuolė į upę ir visi prigė
•
Kukutis. V.Ž.’ dragūnai 3 kartulį jį šovė. revaliucijonierių Riazanskį. surakyti,
lėje. Įstojimas į Kliubų da- tina mokslų katalikiško tikė
ra 1H vii
buvo jo suvaldyti.
rė.
yra $1.00 ir 25c. mėnesi- jimo, drutina šaknis ano.

IŠ DARBO LAUKO.
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IŠ AMERIKOS.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

iMHBHHuKl
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Ti* nežinau, ar begyvuoja,
B Seat tie, ftash.
ginių neteisingų užmėtinėji- tvanai nuosto!į| nppadarys.
— Va^ts,' žųljk^s! ..... JĮ policistus paaugštysiu, sa
1
1
š
80. Boston, Mass., per
kadangi teip patyliai viskas Ant paprasto susirinkimo mų, kaip tą mėgsta daryli Aš skiriu uk^TilnR'Od į UI teismą jį, nubaustu**
kyk!
Pov. Karvelį .............. 5.6(
čia ėjo. Yra ir draugystės D. L. K. Gedimino Dr-tės, visoki nei*rra’'Sliai, kurie
įkyrius: vieni ^rielhtis, antri
O tu žmogus klausyklos,
—
Tamistos
girių
turite?
Iš
Peabody, Mass., per J.
nebešventųjų:
Politiškas kaip buvo minėta nr. 29 ko, buk socijalizmas nepripa vidutiniai, traiiejiėl turi ge
ižginta tokį nemazgotburni
—
Turime.
Paltanavičę
................ 6.00
Kliubas Brockton’o Lietuvių „Lietuvos”, A. Kalvaitis iš žįsta tautiškumo, nori panai ai vartytis, kiid nereikėtų griebti už apikaklės irsugru
—
Iškirpkite
girias
ir
pa

Iš
Boston,
Mass.,
per
Ukėsų moka pašelpą ligoje kišehiaus išsitraukė laikraštį kinti tautystes.
Socijal’z- žalmargius n uotą vedinių vai sti jo snukį į grindinį! 8a statykite kartuves, o ant jų
„Keleivį”................... 5.00
ir rūpinasi apie ukęsystės Lietuvą” ir perskaitė atsi mas nemislina panaikinti kyti. Užtai pirmine moka ko, ten geri įstatymai, liuosukabinkite
visus
maištinin

Iš
So. Boston, Mass., per
raštus; teipgi vardu Politiš šaukimą kaukintinių komi tautystes, bet stengiasi pa- iki 60 r. tarnauto, nes par sybė yra! Kokia velnio liuokus:
darbininkus,
sodiečius,
St.
Bendoraitį............. 2.10
ko Kliubo Brockton’o Lietu teto, prašančio sušelpti musų nnikyti dabartinį tautų be- duodami gyvulius, gauna po
sybė!/ Į ausį negali trenkti, inteligentus, ir pamatysite, Iš So. Boston, Mass., per
vių U kęsų ’ reikalauja nuo brolius pašalpos šaukiančius. sinaikinimą,nt apy kantą,kerš 100 r. ir daugiau fitretiejie valstybes pinigai suskaityti
revoliucijos nė dvasios nebe L. Dambraucką......... 9.0C
miesto lietuviams ko rei Geros valios tautiečiai sume tą lomų.? Socijalizmas kvie moka tarnams »po 25rir 30 r.,
iki kapeikos, žiūrėk į juos ir bus.
Iš N. Albiųgton, Masj.,
kiant, jeigu pasitaiko proga. tė $7.25, o p’.nigus A. Kal čia darbininkus vuų tautų bet nėra ką stebėtis, tyeigu jie seiles varvyk. O jei kartais
—
Puiku,
puiku!
Kur
per J. Šidlaucką....... 5.25
Kliubas dar-jaunas; iš viso vaitis paskyrė revoliucijos prie mokslo, ragina šviestis, mažai moka tarnams (tas tai
netyčioms kiek įsidedi į kiše mano protas buvo. Iškarsiu, Iš Brockton, Mass., per
sąnarių tini per 100 su ne reikalams. Ant susirinkimo lavintis ir mokytis prigimto ir yra blogu, kad už tą patį nę, tuojau:
visus iškarsiu! Pradėsiu nuo J. Py ragį.................. . .7.05
pilnais ukėsais. Girdėjau, 12 d. rugpiučio dėl to pasky je kalboje, o tautų tvirtumas darbą ne visiems vienaip mo — Vagis, vagis!
gimusio
kūdikio ir užbaigsiu
ant peireito mėnesinio susi rimo kįlo smarkus ginčai: remiasi ant doros sąnarių kama. Rd.) nes už gyvulius
Gera liuosybė. Gali ma paskutinių metų seniu.... Viso per keturis mė
rinkimo Brockton’o Lietuvių vieni manė, kad gerai pas tautos ir mokslo. Nuo kuni gauna per pusę mažiau, o no tėvynainiai taja liuosybė
nesius L. S. D. P. .$538.63
Koks bus gražus reginys: vi
Ukėsų Kliubas nutarė reika kirta, kiti manė priešingai, gų socijalizmas sutinka ir ga mokesčiai yra ir visi kiti iš užsispringti!
sur kartuvės, kartuvės, o ant Lietuviu Demokratu Parti
laut nno miesto vakarinės kiti aiškino, kad revoliucijos na daug neteisingų užmeti- laidai lygus. Ant to tai ir
jai.
Čia, Rusijoje, kits-kots. jų kabaiiuoja bestijos revomokyklos darbininkams. Vie ir kaukintinių tas pats fon jimų ir priešginybės, buk reikia atkreipti atidą.
Čia valdininkai ir augštos Mucijonieriai..... Iškarsiu.....
Gegužio mėnesyje:
nas iš draugų užmanė reika das. Nežinia todėl katros socijalizmas nepripažįsta ti
Jonas Mikolainis.
ypatos niekuomet neapsiva Ar žinai, kaip iškarsiu? Už; Iš Brockton, Mass., per
laut mokyklos lietuvių apgy pusės teisybė, todėl geidžia kėjimo, nori pauaikyti tikė
gia. Kas be ko, kartais iš liežuvių!.... •—džiaugėsi p.
J.Pyragį................ 57.5C
ventoje vietoje, bet pasipylė me'išaiškinimo.
jimą ir tt. Socijalizmas ne Smulkmenos civilizuotos Ikasų išgaruoja keli šimtai ministeris, varvydamas per
Iš
Philadelphios Pa.,
veidmainystės.
net keliolikas protestų: vie Ant pereito susirinkimo tik neina -prieš tikėjimą, bet
tūkstančių, bet vagių nėra. lupas seiles.
•
Dr-stė
Šv. Jurgio,per
ni sakė, mokytojas ne norės draugystės sąnariai sumetė stengiasi pataisysi tikėjimą,
Apsaugojimo kompanijos1 Niekas triukšmo, skandalo Aš ir džiaugiaus. Labai
J.Puskepalį.
/..... 116.1(
vaikščioti po polenderių ap $1.05 pašelpai Franc’škaus pakelti jį doriškai. Šiądien agentas vaikščiojo per žmo nekelia. O kodėl? Todėl,
įtikau p. Stolypinui, dabar Iš Philadelphios, Pa.,
gyventas vietas; kiti — kad Gudišaucko. pinigai bus pa tikėjimas yra vartojamas į nių gyvenimus, prikalbinė kad tvirta valdžia yra. La
jau jis manęs neužmirš. Kar Kliubas Gedimino, per
tokiomis gatvėmis mokytojas siųsti Susiv. "kasieriui Skri- visas puses kaip rankovė, tą damas apsaugoti gyvastį; bai man patinka Rusija!
jeros pradžia padaryta.
S. Bajorūną......... 50.0(
neis ir tt. (tegul nesibijo. tulskui.
jau visi pripažįsta ir mato: įėjo į stubelę anglekasio dar Vakar buvau pas ministe- Mat, kaip Rusijoje gerai.
Iš
Philadęlpios, Pa., Dra
Eis jis, kur jį pasiųs. Rd.).
daugelis kunįgų, kaip kat bininko, ir pradėjo prikalbi rių pirmininką, p.Stolypiną. Ten, toje prakeiktoje tėvy
M. Kalauckas.
matiška dr-stė ..... 12.2t
Bet užmanyto jas pasakė, kad
Revoliucijos ir kaukintinių ram geriausiai matosi biznis, nėti žmogelį apsaugoti gyva Blogai jis išrodo po pasikėsi nėje visi mane pirštais badė,
mes esame žmonės kaip ir
Birželio mėnesyje:
stį, siūlydamas jam posmerti- nimo. Įeinu pas jį gabinėtan vagim apšaukė, o Čia į augšfondas ne tas pats. Revoliu stengiasi sunaudoti tikėjimą
visi,ir tiesas turime lygias su
nę
laimę,
kokią
didelę
sumą
iš ką aš pamačiau! Ponas tus valdininkus pakliūsiu, o Iš Philadelphios, Pa., per
cijai sudėti pinigai eina pa ypatiškiems savo reikalams.
visais, ir galime mis nepra
pinigų
gaus
už
mažą
įmokėjiS. Bajorūną......... . . 50.00
Teip
yra
dėlto,
kad
tikintiepirmininkas, susiėmęs galvą, paskui ko gero, dasigausiu
laikymui revoliucijos Lietu
šyti, bet reikalaut, kad butų
mą,kada
numirs.
Ant
tokio
jie
mažiausio
neturi
suprati

iš kertės į kertę laksto zova ir iki ministerių vietų. Rusi Viso per keturis mė
voj, iškovojimui laisvės mu
sulyg musų noro, ir takai ir
nedoro
išvadžiojimo
agehto
mo
apie
tikėjimą;
tą
parodo
da,
spardosi ir šaukia:
joje tas galima.
nesius L. D. P......... 285.86
sų tėvynėj; sudėti gi pinigai
gatvės turi būt mums žmo
žmogelis
atsakė:
—
Aš
visados
ir
jų
šiądieniuis
doriškas
—
Bombos,
bombos,
bom

Lik sveikas. Bučiuoju ta
sušelpimui kaukintinių eina
Dr. Basanavičiai.
niški. Jis apsiėmė, vardu
sutinku mokėti jūsų reika bos, bombos, bombos!___
vo rankas ir tufeles.
aut uaudos sėdinčių kalėji nupuolimas.
(Tautos
reikalams).
Lietuvių Ukėsų Kliubo išrei
laujamą mokestį ikrtiano Aš Veiziu, stebiuosi ir ma
Grafas Kuku.
muose arba ištremtų iš gim Kiek mes lietuviai prista
Rugpiučio mėnesyje:
kalauti nuo miesto mokyklą. tinio krašto arba kitaip nu tėme dievnamių su augštais myrio, bet tuos pinigus jus nau:
Darbuojasi kuopa S. L. A. kentėjusių kovoj už tėvynės stiebais, gražioms kleboni atiduokite man dabartės. — Tikrai jft pasiuto!
Iš Brockton, Mass., kun.
ir kuopa L. S. P. A., arba labą. Kam todėl galutinai joms, pritverėme draugysčių Agentas, matydamas nieko Atsiprašau, apie Rusijos
M. Pėža.................... 31.00
kaip sakė. 9 rugsėjo per pa
nepelnysęs, greitai apleido ministerį teip nepridera išsi Atskaita 3, Centrąliško Iš Lawrence, Mass., kun.
ir
visokios
rūšies
draugystėD. L. K. Gedimino paskiria
Komiteto Revoliucijos Šel
mokslą, kun. M. Pėža: ne savo auką?
A. Jusaitis
.......... 10.00
lių, ir vis nenustojame jas žmogaus stubelę. Ir tas va tarti.
pimui.
dinasi
šiądieninės
civilizaci

sveiko proto žmonių kuopa.
Revoliucija, revoliucija,
Viso $41.00'
Red. dauginę, bet kartu su toms
Nuo gegužio 1 dienos iki
Apie ką rūpinasi L. 8. P. A.
musų institucijoms, daugino jos labdarystėms vargšui dar revoliucija revoliucija!....
Kankintiniams.
31 dienai rugpiučio, ant ran
Brockton’o kuopa nėmatau
si ir musų vargai, prispaudi bininkui už jo prakaitą.
— Pone! — prakalbau aš. kų C. K. R. Š. įplaukė iš vi
Liepos mėnesyje.
reikalo minėt, nes programą Kapitalizmo priespauda mas eina didyn, ir tas musų Neminėsime jau kunigijos — Bombos, bombos, bom
so $1024.87, kurie likosi pa Iš Braddock, Pa., per K.
skriaudas
daromas
tamsiems
visi žino. Kodėl jos kun. Pė ir kerštas proletarijų.
darbas kelių dešimčių metų
bos, bombos!....
čių aukautojų sekančiai pa Leonavičę................... 3.66 j
žmonėlėms, pardavinėjant ti- — Viešpatie!
ža teip nekenčia? Man teko
arba
šimtmečių,
neina
musų
Dabartinė priespauda ka
lankyti vieši susirinkimai ir pitalizmo be sanžinišku savo gerovei, jis neišgelbės mnsų, kietus į posmeĮtinęK laimę — Revoliucija, revoliucija, skirstyti:
Iš Plymouth, Pa., per J.
L
ietuviu
8
ocijal
-D
emokratu
danguje.
Ir
kapitalistai
dar
aš niekadts negirdėjau blogo
Simonavičią........... . .25.00.
revoliucija, revoliucija!....
alinimu draugijos perėjo nė musų tautos iš dabartinės
Partijai.
išsitarimo po- antrašu kun. rubežius kantrybės, varguo vergijos retežių. Nesakau, rūpinasi apie laimę varguolių Aš pasiutau iš pikčio ir
Viso $28.661
Pėžos gal todėl, kad anie lių. Kas kartas vis girdisi kad jos visai mums nereika nors po myrio, viliodami jų kad suriksiu.
Gegužio mėnesyje:
MOKSLąEIVIAMH.
nesveiko proto žmones, o didesnis kerštas iš lupų iš lingos, bet jos tiktai užganė kruviną skatiką. ąiądien .— Kurtas velnes! Ar tu Iš Chicago, Iii., per Bal.
Rupgiučio mėnesyje:
kunigas Pėža, kaip girdžiu, naudojamų. Teisingas dar dina mažą dalelę tautos sąna didesnė dalis varguolių rūpi nematai manęfe?
Ja»‘ulį..................... $15.75
bažnyčioje per pamokslus bininkų kerštas prieš tyro rių. Jeigu dabartinės musų nasi vien apieposmertinę Pirmininkas net klestelėjo Iš Springfield, III., per
Iš Lawrence,Mass., drau
anuos jau nesykį kliudė, tik mis griauja sostus karūnuo institucijos
gystė Šv. Laurino, per
neparemsime laimę. Dėlto ant žemės var ant grindų, turbut jam pasi V.Černiaucką,nuo vie
gų našta teip pasididino, kad rodė, kad keli milijonai re- tinio R. Š. K.... z . .24.06
paskutinį sykį keisčiau, nes tų despotų.
A. Grigaliūną ...... 31.50
ant
mokslo
socijalizmo,
jos
Kapitalizmo
minėjo tų nesveikųjų ir pra priespauda auga, bet darbi pakriks, išnyks. Lietuviai trumpame laike nebeįstengsi voliucijonlerių užpuolė.
Iš New York, per J.Nau-'
Nepaskirtos aukos.
vardes. Mat paskutiniuose ninkai ir nesnaudžia, jųjų darbininkai, musų ir musų me jų panešti.
— Tu kas? — visas virpė joką, nuo Collins MeGegužio mėnesyje:
laikuose visokie armideriai supratimas kartu su priėfe- tautos gerovė priguli nuo Lietuvių tauta per kelis damas,užklausė manęs p.Sto- dical Inst.... ..
10.00
Iš Philahelphios, Pa., per
žmonių su juom buvo aptilę, pauda auga. Žengia spar musų supratimo, apšvietimo, šimtus metų perkasi posmer lypin.
Iš 8o. Boston, Masi, per
tai jam liūdna, kad jo nie čiu žingsniu; susipratusių išsilavinimo. Jeigu mes sa tinę laimę, ir kas kartas su — Grafas Kuku! — atsire- Fr. Mizger....... ........... 8.00 kun. Kaulakį........... 11.35
kas nekutena, tai šaukia: darbininkų armija auga su vo spėkas, gabumą sunaudo tuom žengia į didesnę vargų komendavau.
Liepos mėnesyje:
Iš Baltimore,Md., per P.
,,N. P. K., Petkunas. Perkū ne apsakomu greitumu. Šią- sime įvygdinimni gerovės, ar prapultį. Jei gyvi busime,
— A, girdėjau, girdėjau Lazaucką................ 135.34 Iš Plymouth, Pa., per J.
nas, Paraliunas” (Perkūno ir dieniniakparazitai draugijos laisvės, nėra abejonės, kad nelaimingi, vargų prispau apie tamistą, visi laikraščiai Iš Wilmerdingo, Pa., per
Simonavičę.............. 25.00
Paraliuno visai nėra, tai ma mato, katine ilgai jie siurbs trumpame ‘laike sulauksime sti negalėsime tikėti dasigau- apie tamistą skambino. Aš A. Morkūną............... 1,50 Iš Lawrence, Mass., per
toma yra pamegzdžiojimas kruviną^ prakaitą darbinin vaisių. Darbininkai, rauki ti į posmertinę laimę dangu tokius didvyrius kaip tami- Iš Brockton, Mase., per
P- Čirą..................... 44.87
Varguose prispaustas sta branginu.... Tikiuosi,
pravardės Petkuno) sako: kų, todėl jie stvėrėsi aršiau me nors po žiupsnį tų nedo je.
J. Py ragį.................... 33.00
Rupgiučio mėnesyje:
„tie žmonės.nėra sveiko pro sio įnagio persekiojimo dar rybės erškėčių ir taisykime žmogus negali išvengti blogų kad tamista man kuo nors
Birželio mėnesyje:
Iš Boston, Mass., per
to, jų sugadintas protas, nes bininkų, kad kaip nors pa kelią geresnei ateitei! Gana pasielgimo.
busi naudingas.
Meldžiu
„Keleivį” .............. 18.00
jie mokina žmones, kad 3 va laikyti griūvančią savo netei jau prikentėjom, gana prie- Amerikos lietuvių institud prisėsti. Atsiprašau, kad aš Iš Springfield, III., per
Viso $99.22
landas dirbsim, po $4.00 gau sybes į tvarką; kapitalizmo kurdom, kruvinu prakaitu ir cijų, kaip tai: bažnyčių, tamistą teip nemandagiai V. Černiaucką......... 17.00
sim; turėsim gerus laikus, va tvarku paremta ant žmogžu ašaroms pripenėjom dyka draugysčių, organizacijų ir priėmiau.... Man, po pasi* Iš So. Boston, Mass., per
Kad geriau supažindinti
M. Mockapetrį.......... 8.55
žinėsiu! į maudynes ir'tt.” dystes*' šaudyklių, kardų ir duonius. Lai įvyksta soci tt.turtai siekia milijonus,© vis kėsinimo,
visuomenę su musų darbu,
galva, protas
Bet apie tuos kvailus išjuo durtuvų, žengia nedorybės jalizmo tvarka! Lai plėto dėl posmertinė laimės, bet ta susisuko.
Liepos mėnesyje:
per visą laiką, nuo Pirmo
kimus socijalistų,
kurių keliu prie galutino suirimo; jasi mokslas ir supratimas musų laimė tuščios viltys, iš — Labai gali būti.
Lietuvių Politiško Seimo
Iš Springfield, III., per
mokslo kunigėlis, kaip jo iš jos pamatai rūdija, kirmija tarpe darbininkų lietuvių mus naudojasi milijonieriai J Susėdome ir, įkibę į revo V. Černiaucką........... 15.00| Philadelphijčj, atsibuvusio
kapitalistai, storpilviai kuni liuciją, ėmėme jai šonkaulius Iš Worcester, Mass., per
sitarimai rodo, visai nepažy ir turės sugriūti, supratimas tautos ir visos pasaulės!
25 d. vasario 19C6 m. t. y. nuo
gai,
mums
liekt
tik
vargas
ir
sta, nėra ką kalbėti.
Senas
Krivaitis.
aprinkimo
mus į C. K. R.
trupinti.
V. Narijaucką ......... 2.20
darbininkų proletarų viso
dar didesnė našta sunkeny — Ką aš nedariau, ką ne Iš Philadelphios,Pa., per
Sykį girdėjau šnekant kun. svieto auga, taiso kelią į ge
Š., žemiau paduodame pilną(
Moters pirmyn!
bės. Jeigu mes tų instituci dariau, o tie rakaliai revoliu- S. Kišionį................... 3.37 atskaitą visų pinigų, įplau
Pėžą ant susirinkimo reika resnę ateitį, paremtą ant tei
Musų moterims reikia ly jų turtą sunaudotume page cijonieriai nenutyla ir tiek, Iš Floreffe, ’ Pa., per A.
luose šelpimo revoliucijos. sybės, mokslo ir brolystės po
kusių ir išduotų nuo 22 va-;
Jis sako: „sugriaut sostą, iš- vėliava socijaliziųo. Netoli gybės, reikia mokslo ir tiesų rinimui musų vargingo -bū — prakalbėjo p. pirminin Bukšuį......................... 6.35 sario iki 31 rugpiučio 1906.
vyt carą, išgriaut bažnyčias yra valanda, kada} darbinin balsavimo, bet pirmiausiai vio, apšvietimui, įrengimui kas. — Kasdieną naujus pri Iš Baltimore, Md., per
Įplaukė, pagal Atskai
nesiskubinkite, palengva tą kai viso svieto ir visų tautų reikia mokslo, nes tik mokslo institucijų, pramones, ,žadėjimus siūliau, nieko ne A. Laukaitį
tą No. 1............. ..1173.67
.25.00
darykite”* Šiądien visiems užgiedos pergalės giesmę mokslas gali mums padėt. nėra abejonės, kad mes lie gelbsti ir gana! Dadar nebe Iš Cambripgeport.Mass.,
Įplaukė, pagal Atskai
žinoma, kad kapitalistai vie savo kraugeriams, ir nutrenks Gavusios mokslą, moterys pa tuviai Sulauktume laimės, ,žadėsiu, bet špygą jiems pa per F. K. Liudančiu..U.4O tą No. 2............. . 620.05
nijasi prieš darbininkus; pančius šiądieninės kapita čios susipras, ko reikia. Ap- pasijustume laimingais. O kišiu! — Grieštai užkirto p. Iš Lawrence, Mass., per
Įplaukė, pagal Atskai
sišvietusios, nepraleis musų tamsybė, fu nevidbnas^tbusų! pirmininkas ir špyga ėmė M. Kondraitį............. 5,25
darbininkai daro tą • patį lizmo vergijos!
tą No. 3................ 1024.87
moterėlės laiko su kūmu Kada mes^nuo tarės aisikra- Lmosuoti po orą.
prieš kapitalistus.
Nešne
Iš Braddock, Pa., per
Iš viso $2818.59
Broliai ir seserys, lietuviai tėms, ne mėtys sunkei už tysime! Daug daf tu‘imsitkėsiu apie brangumą cąro
— Žinoma, špygai — pri K. Leonąvičę
......... 3,00
Išmoksta :
kun. Pėžai, bet tik apie „Be darbininkai nemiegokime ir dirbtus centus vyro ant alaus ni praryti aukų ždnonfjbs ko-ptariau aš.
Iš New Britain, Conų.,
mes!
Nebūkime
aklais
rams

vejančios
prieš
taMo
b&baryir baltakės; įgįs meilę artimo;
pročius” ir tas bažnyčias.
C. Senkus ................. 2.00 L S. D. P., pagal atskaitt. ., bf
te ’ I. Valandą tylėjome. Mini
■ tą No 1..................... 322.15
Jei kun. Pėža užpuldinėja čiais ištvirkusio kapitalizmo, dabar supranta tik meilę stes.
steris, nė iš šio, nė iš to, ėmė Iš New Britain, Conn.,
bet
stokime
kartu
su
visos
Senas
RriviVtis.
L. S. D.P., pagal atskai
motinišką
ir
tai
kartais
atža

ant žmonių, kurie sueina ap
per J. Skritulskį, pa
bliauti, kaip mažas vaikas.
pasaulės
darbininkais,
šviestą No. 2.................. 593.25>
gariai, ištekėjusios už vyro
šnekėt savo reikalus, tai reiš
— Kas tamistai yra? — už aukauta J. Ilgaudo. .10.00
ari b
kia, kad kun. Pėža tik apie kimės ir lavinkimės, tirinė- našlio tik vos kelįnta godoja
Nuo Atskaitos No. 2 iki
Kitaženilo laišką} iš
klausiau.
Rugpiučio mėnesyje:
turčių laimę sapnuoja, nesrir kime mokslą socijalizmo, bu savo podukras ar posūnius,
3čiai ..................... 610.21
Ruslįo^i . į *<-■
— Revoliucija, revoliucija, Iš Taunton, Mass., per
bažnyčią, vietą maldos pa kime pasirengę į kovą su bai o dėl kol Kad dėl stokos
Iš viso L. S. D. P. per
verčia į įnagį apgynimo tur siu priešu—kapitalizmo tvar
revoliucija, revoliucija 1....
Alex. Boginskį ..... 17.06
L .
mokslo
savo
pareigų
nesu

musų rankas ... .$1525.61
čių. Apie griovimą bažųy ka. Musų ateitis yra mirtis
Špyga. Su špyga jai gerklės Iš Plymout, Pa., per J-J.
Brangiausia Felieią! >
čių, apie tas nek iltas sienas- kovoje už musų tiesas ir lai pranta. Proto juk moterims
neužkiši, kad ji su patronais Paukštį
............100.00 L.D. P., pagal Atskai
netrūksta.
Aš jau Rusijoje; Labai
triobėsius socijalistąi nesirū
tą No. 1................. 184.6S
neutsirija
....
Kas
daryti,
Iš Cambridgeport,Mass.,
pina; jeigu griaut, tai geriau svę, arba pražūtis kapitaliz
19 No.„Lietuvos” viena tik sunku man buvo su tavim
Pagal
Atskaitą No. 2. .82.00
per J. Plokštį............. 3.25
nestatyt. Geri kunigai bus mo verguvės bedugnėj. Mok moteris patalpino teisingą persiskirti, bet tu pati žinai, kas daryti!
Nuo Atskaitos 2 iki
visada godojami socijalistų. slas ir vienybė darbininkų, straipsnį, atitaisydama klai kad turėjau bėgti ir palikti — Nusiramink tamista. Aš Iš Paterson, N. J., 8. L.
3čiai........... ............. 344.06
Žmonės, supratę, nuo blogų tai jų galybė, ir išsigelbėji
tave.
Prakeikta
mano
tėvy

vaistus
žinau.
A. 101 kuopa, per Iz.
kunigų atsitrauks, bet ne mas iš dabartinės vargų prie das daugelio rašėjų, pastačiu nė! Aš ją keiksiu, susiriezsių smulkius ūkininkus eilė damas ir į grabą aVigulęe! — Kokie, kokie? — net pa Navicką..................... 10.00 Iš viso L. D. P. per
nuo bažnyčių, o bažnyčios, spaudos.
musų rankas..... 610.75
se buržujų. Tarnas ar tar Kiekvienas nuskurėlis gatvės šoko iš džiaugsmo p. Stoly- Iš La w re nce, Mass., drau
niekeno negriaunamos, pa
gystė
Šv.
Laurino,
per
Broliai lietuviai darbinin naitė, nors gauna mažą algą, viduryje turi teisę, tau šaukti pįn. — Sakyk, aš tamista už
Kankintiniams, pagal
čios sugrius.
Atskaitą No. 2 ....50.00
N.P. K. įf kai, nepaisykime ant pries- bet žino, kad nė ledai, nė į akis:
|tą i ober-šnipus, žandarus, į A. Grigaliūną......... 81.50
.
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bina vandenių garavimą 4r išdžiovina kara
?agal Atskaitą No. 3. .29.00 Hetuviška* visuomenė malo Merkelis. Nesiekk, dėl mi n*£ i&ilų paminėji
vanų maišuose gabenamą vandeni teip neat
mą?
Elze!
Užsimiršai,
kad
aš
esu
nės
ant
to
atkreipti
savo
ati

Viso kankintiniamsper
būtinai reikalingą keliaujantiems per (irus.
vimi
kovodaE
1
z
šydas
—
kaip
žydas
galėtų
musų rankas............. 79.00 dą, o tuomi paduos mums
Nuo
sajnumo nrąžuvp jau ne viena kamava
ma).
Bei
j.e
’
gu
savo
pikta
savo ranką atliekant musų nuo krikščionkos priimti prius
susidedanti
K . daigelio žmonių. Todėl
Dr. Basanavičiai, pagal
darbą pltnatdme, — jeigu jį
siegą? .
užduotį. tai
ant
plotų,
.kur
eina per tirus katavanos
Atskaitą Nq.,1........ 50.00
Aukų, kaip matyt, įplau- Elzė. Aš buvau apjaku- norime pataisyti,—jeigu vis
teip daug galima patikti žmonių ir žvėrių
Pagal Atskaitą No. 3..41.00 kė gausiai, bet kad dabar sl. — Vienok, Merkelį, ar tai ką— ak," Dievuliau, argi ti
kaulų; kaulai tie yra kaipi kelrodžiai karavanoms traukiančioms su tavoraie į Afrikos
Viso per musų rankas $91.00 Lietuvoj konobaisiausi laikai, buvo padoru, ar gerai, iš Ta- kėjimas ir viltis turi žmones
bėga
laikrodžio
rodyklai.
Uraganai
toki
vidurius
ir atgal.
skirti?
G,
kad
visi,
teip,
vi

mistos
pusės,manę
palikti
to

ir aukos labiausiai reikalin
Lietuvių Mokyklų Rei
gana
tankiai
pasitaiko
prie
salos
Šv.
Mauri

Europoj teipgi pasitaiko sausi vėjai, nors
gos kovai su nenuoalsiu ca kioj nežinėje, manę teip ap si žydai butų pamylėti iš vi cijaus ir Madagaskaro salų Afrikoj ir aplin
kalams
(Felicijai
ir
ne
teip sausi kaip pučianti Sacharos,
sos
širdimi!
Ak....
kinėse Kap Horno, taigi pietinės užbaigos Egipto ir Arabijos tiruose. Italijoj pučia
Bartkevič) iš viso . .< .57.00 rizmu, o kalėjimai yra pil gauti?
ni nelaimingų karžygių kan- Merkelis. Dar manęs Mertel’l s. Visi žydai? Amerikos sausžemio.
karštas vėjas sirocco, Išpanijoj — solano.
Lietuvių
Mokytojų
kintinių, mes karštai kvie niekuomet nebuvai pasiklau- (Jos ranką sugriebdamas).
Sulyg
jų linkmės (pučia jie nuo pietvakarių
Draugijai (G.LandsTūli vėjai šiaurinių kraštų.
čiame amerikiečius-lietuvius susi apie mano kiltį, Elzut, ir Tas ne, bet vienas už visus!
arba nuo pietų) ir jų atgabentų geltonų
berg) iš viso............. 54.00
Pakalbėsime dabar apie tulus vėjus pu dulkių, juos laikė vien persikeltusiu garmapasiskubinti pagelbon su au jeigu tai butum padariusi, ir Ar tai butų galima? O, koks
Moksląeiviams (Aušros
komis revoliucijai ir kankin jeigu aš Tamistą bučiau ap tai puikus, naujas tikėjimas! čiančius kaip kokiose vietose. Toki vėjai tanu, kuris, perėjęs per Terpžemines jūres,
dr-stė), Atskaitą - N.
gavęs. Ką aš už tai galiu? Argi iš tikro religija meilės* pučia ties jūrėms ir sausžemiais ir jie ant Čia įgavęs šiek tiek vandens garų, nužudė
ti niams.
pirmo pažvilgio tveria kaipi išėmimą nesu truputį savo sausumo.
3.................................. 31.50
Juk musų talmudas prisako turi tą kerėtinę pajiegą ati tinkantį
C. K. R. Š.
su gamtos tiekoms,-bet geriaus juos
Karšti vėjai, toki kaip sirocco ir solano,
daryti šitą mažą, piktą, už ištyrus, pasirodo, kad ir juos gimdo tos pa
Kun. M. Pėža, pirmsėdis, apgaudinėti krikščionis.
'Naminiai išdavimai,
pasitaiko teipgi pietrytinėj Maskolijoj, kaip
Elzė (nusisukdama). Tai kietėjusią širdį mano visai čios priežastys kaip kitus vėjus, kad ir jie antai: Astracbaniaus, Tauridos, Voronežo
Theo. R. Dūdas, kasierius,
pagal Atskaitą No.
turi pasiduoti atsakančioms tiesoms. Kaip gubernijose ir Doniškų kazokų žemėj. Pirm
yra
mano kora! Jis yra žy tautai?
Šernas,susi neš. sekretorius,
1...........
86.78
nėra žmonių draugijų be kokių nors tiesų, iškilimo tų vėjų oras paprastai būva ramus
Elzė
(puola
jam
į
glėdas
—
o
Dieve,
ką
jis
turėjo
Pagal Atskaitą No. 2. .34.00 F.J.Bagočius, finansų sekr.
teip
mat nėra ir gamtos apsireiškimų nepasi ir jo temperatūra labai augšta; paskui nuo
bl).
Kasieriaus antrašas: Mr. apie manę pamislyti?
duodančių
jos tiesoms.
Viso išleista nami
rytų arba pietrytų pradeda pusti vėjas, ku-.
'Merkelis. Nusisuki—
Theo.
R.
Dūda,
931
So.
2nd
ris kaip kada būva labai smarkus; jis labai
niams reikalams... 120.78
Augšta
oro
temperatūra,
taigi
didelė
ši

15
VYKSNIS.
aš žinau, ką Tamista mislyji.
st., Philadelphia, Pa.
luma Afrikos viduriuose, gimdo vėjus pu sausas ir karštas; jo įtekmė vodingai atsilie
Viso įplaukė iki 31 d.
Fin. sekr. antrašas: Mr. F. Tamista negalėsi man nie Tie patys. Dainorab ir čiančius prie Gvinėjos ir Berberijos pakran pia ypač ant pievų žolės, želmenų ir ant jau
rugpiučio 1906 .. .$2818.59 J. Bagočius, Bx 1399, Pitts- kuomet atleisti, kad — žy
Jedvyga.
čių, Arabijoj, Syrijoj. Stepuose pietinės Ma- nų medžių, kurie nuo tų karštų vejų vysta,
Viso išsiuntinėta, iki 31
skolijos
ir Italijoj^ Vėjus tuos vadina: gar- kartais ir su visu nudžiųsta, jeigu žemėj ne
das
—
vieni}
valandą
turėjau
D
a
n
o
r
a
s
r
(nuostabus).
burg, Pa.
turi pakaktinai drėgnumo. Vėjai tie vodin
d. ingpiučio......... 2569.64
matanu,
samumu ir mamsinu.
Tamistą
savo
apglėbyj.
Geriausias išrišimus to didžio
Kitų laikraščių meldžiam
gai atsiliepia teipgi ant naminių gyvulių,
Garmatanais
vadina
vėjus
pučiančius
Elzė.
O,
koks
nužemi

klausimo! Štai tau uaujieua,
\ Pas kasierių T. R- Dū
šią Atskaitą atkartot.
tris ar keturis kartus kiekvienoj metų dalyj naudos jie neatgabena nė žmonėms.
nimas!
dą randasi............ $248.50
patut!
Šveicarijoj pučia teipgi sausi vėjai
Afrikos viduriuose, prie Atlantiko pakran
Merkelis (tyčia Elzę Elzė (motinop bėgdama). čių,
Nors atskaitos nepasirodė
prie krantų vakarinės Afrikos terp Ža nais vadinanti, pučia jie paprastai nuo pie
Nepri O, jus jį turite labai mylėti, liojo jūrių liežuvio ir Laletzo. Vėjai tie tų. Tankiausiai tie vėjai pasitaiko rudenyj
Akis už akį, dantis už prantavodamas).
per praeitus tris mėnesius,
imk
tai
už
per
įkyrų
nužemi
 aš jūsų prašau!
dantį!
ypač tankiai pasitaiko gruodžio, sausio ir va ir pavasaryj. Ilgis jų putinąo nevienodas:
už kuriuos dabar sykiu išsario mėnesiuose. Linkmė jų laikosi terp kartais jie pučia vos porą valandų, o kaip
nimą,
Elzut.
Juk
aš
žinau,
J
o
d
v
y
g
a
(suerzinta
ir
(Pabaiga).
duodam, vienok pinigai pa
kas
Tamistą
į
mano
glėbį
įvi
sukrutinta). Mano dukra— rytų-pietų rytų, ir švaur-šiaurytų. Traukia kada net kelias dienas. Slėnyse tie vėjai
baigoj kiekvieno mėnesio,
Elzė (užglušusi, susipai
si garmatanai vieną ar dvi dieni, kaip kada šilti, bet ant kalnų viršūnių jie, nors sausL
pagal aukautojų paskirsty niojusi).
Žydas? Žydas? jo, jaugi nebuvo tai — drąsa mano sūnūs — kaip tai atsi vienok laikosi ir šešias dienas.
bet šalti. Ilgai net specijalistai negalėjo iš
aiškinti priežastis gimdančias feną. ' Dabar
mą buvo kasieriaus išsiunti Tamista — Tamista — tai Ta — buvo tai baimė išsirodan- tiko? (Elzei). Ką jis sakė?
Su
garmatanais
būva
ir
migla
teip
tiršta,
čios didesnės piktybės suriš (Merkeliui). Ką jijė sakė? kad per ją gali prasimušti net vidurdienyj vienok mano, kad vėjai tie tveria rytinę* dalį
nėti. Dėlto visuomenė ne mista — žydas?
L e i b a (įkiša galvi} per tik mažai rajidonų saulės spindulių. Būva ciklono, turinčio vidurį Pirinėjų kalnuose
privalo mislyti, jog pinigai Merkelis. Aš turiu tos su nelemtu vardu „Leibos
”
.
Betgi
iš
visų
didžiau

tarpines duris).
Nagi aš tamsu ir trošku. Saulė plaukia per miglą arba pietinėj Prancūzijoj.
inaukauti tokiam svarbiam tą garbę.
Pasiekus pietiniams vėjams Alpų kalnų
klausiu Įiaskutiniu kartu: pavidale raudono nežibančio kamuolio. Mi
reik-dui,kaip dabar kad yra, Elzė (pilna baimės) O, sia piktenybė yra. —
viršūnes,
jie ten atšala, ore buvę vandens ga
glos
dalelės
klojasi
ant
žolės,
medžių
lapų,
guli pas mus net per ketu teip smarkiai nejuokauk! Elzė (nežinodama ką sa kaip yra biaugus veršiai?
rai,
sutirštėję,
puola pavidale lytaus arba r
ant
visokių
daiktų,
ant
negrų
odos
ir
pada

ris mėnesius, neatnešdami Buk mylistingas — pasakyk, kyti). Pon Merfceli!
Užlaidas nukrinta. •
sniego; prie to atsidalinanti šiluma šildo orą
ro
juos
baltais.
Vėjas
neša
tas
miglos
dul

?.
jokios naudos tiems, kam — pasakyk, kad juokus da Merkelis. Teip—tas
kes aut jūrių, bet jos nupuola netoli kran ir jis, nusileidęs Šveicarijoj, įšyla' jau gana
ia Pabaiga.
Merkelis!— Aš žinau, kad
žymiai, jo tekėjimas apsireiškia pavidale šil
to.
*
/
« Aukos yra paskirtos. Kasie- rai!
- im 4,
Tamistai
tik
nemėgu
butų
jį
Oras, pučiant tiems vėjams, būva labai to vėjo, daug šiltesnio negu buvo kitoj Alpų
1
rius, nelaukdamas nė atskai
Merkelis. Gaila man.
sausas.
Jeigu tie vėjai pučia per ilgesnį pusėj, taigi Italijoj.
vėl
pamatyti.
tos pagarsinimo laikraščiuo- Aš sakau, kas teisybė.
Ir
aš
pr^jaii
pro
jį
....
laiką,
tai
medžių šakos nudžiųsta; knygų ap
Feno bijosi Šveicarijos gyventojai; kaip
'-Z*se, kas užsitęsia pusėtiną laiElzė. O aš — ką aš sa E 1 z ė^(pilna baimės). To
darai,
nors
jas
laikytume
sandariai
uždary

tik
jis
pradeda pusti Alpų kalnuose, Šveicari
” * - ką, kol susirenka parašai C. kiau? (nusisukdama). Jis mistą žinai, kad aš neesu teip Parašo Ą. Saaleets. Iš lat- tose spintose arba net po drabužiais, rauk- jos slėnių gyventojai gesina savo namuose
višKO^vEETį J. Baniulis.
K., išsiunčia pinigus tuoj manę turi neužkęsti — o — bloga — aš buvau bemislė —
šlėjaai kaip nuo ugnies karščio; durys ir lan ugnį. Drutina stogus, deda ant jų didelius
buvau
apjakusi
—
rodą,
rtds
Lengva, melsva vakaro gai, teipgi mebeliai ir vijoki mediniai daik akmenis, kad vėjas nenuneštų. Pirm iškili
mėnesiuj ^prabėgus į vietas, dabar jau povisam! (Pasle
aš buvau bloga, labai bloga tamsa dengia geltoną rudens tai braška, o kartais plyšta, dalinasi į šmo mo feno paprastai pučia silpnas vėjalis nuo
AaUkUutbjų’p3šl<irta8,nes žino, pia veidą į tarprankį).
—
aš žinaųsi — ak Dieve, ką pasaulęb, Šiųlyje duriasi it- tus. Vėjai tie veikia ant kimo žmonių ir šiaurių, kuris urnai persikeičia į pietinį.
jog nė viens sąnarys komite M e r k e lis. Apsiramink,
Tamista
apie manę tik busi smulkųą,, gyliai -r- ir ten su gyvulių: akys ir lupos išdžiūsta; jeigu gi Gyvulius apima neramumas, žmonės apsilp
to jokhįi atmainų aukauto Elzut. Berots Tamistos šir
garmatanas traukiasi kelias dienas, tai oda sta, žolė ir kvietkoe nuvysta. Bet jeigu fe
skauda. 1 )
jų valiųj nedrys daryti.
džiai garbę daro tai, .kad pamislyjąsf
aut veido ir rankų pradeda luptiesi. Apsi nas būva pavasaryj, dar nepabudus augme
Aukautojai malonės, skir liūdna ėsi dėl mano žydišku Merkelis (su atmainy Ir aš praėjau pro jį...^
saugojimui nuo nemalonios tų vėjų pasek nims, jis juos prikelia iš žiemos miego, lau
stydami aukas, kuoaiškiau- mo, bet teisybę sakant, man tu balsu, virai ruščiai). Ką Tad buvo ten gatvių kam mės, žmonės turi visą kūną išsitepti su tau kai urnai pradeda žaliuoti, ant kalnų viršų-\
siai parašyti kam, nes išsita pripultų. Vienok aš visai aš apie Tamistą mislyjau pe, kur prasidėjo gelsvų lie kais arba su alyva. Iš to, ką męs kalbėjome nių sniegas tirpsta greičiau negu vasaros lai
apie pasekmes vėjų garmatanų, reiktų ma ke nuo saulės spindulių.
rimai: „Mes neskyriam car- nenuliustu, aš jaučiuosi (abe prieš šitą dieną — tai, Elzut, pų ir rausvų klevų alėja.
UžkaukAzyj, ypač Gruzijoj; pučia vėjai
Stovėjo jis ton prisispau nyti, kad jie turi būt vodingi augmenims ir
berniams, peticijonieriams, jingas) labai linksmu, iš vi yra teip meilinga ir šviesu,
žmonėms, turi atsiliepti vodingai-aut žmonių toki jau kaip Šveicarijos fenai.
jo
nė
paminėjimas
šitos
va

dęs
prie
tvoros
—
mažytis,
žmonių suyadžiotojams, etc., sos dūšios liuksmu.
sveikatos; ištikro vienok pasirodo visai prie
Pietinėj Prancūzijoj, ypač Provancijoj
negali
uždengti visai mažytis prieš tuos žmo šingai: siaučianti tuose kraštuose drugiai iš
bet tyriems revoliucionie Elzė (verkdama), Aš landos
pučia
šiaur-šiaur-rytinis arba šiaur-šiaur-vašešėliu. — Aš mislijau, kad nis, kurie ėjo pro jį — vai nyksta nuo pirmo pūstelėjimu garmatano,
riams”, nepasako mums aiš norėčiau mirti!
karinis šaltas vėjas žinomas ten po vardu
kiai, jog tai yra L. S. D. P., Merkelis. Iš tiesu, Tamistos gera širdis palegva kutis su sudėtoms ranku taigi aišku, kad jis naikina limpančių ligų mištrelio, kuris kartais daug nuostolių pri
bakterijas, kurios negali išlaikyti tų Vėjų dirba alyvų soduose. Prie to paties sky
nes gal keno nuomonė L. D. P. Elzut, per tragiškai imi tą pamylės manyje žmogų, o per tėms.
atgabento
sausumo.
tai
užmirš
—
žydą.
riaus priguli vėjas tremontana.
Terp augštų triobėsių ei
yra ^eipgi revoliucijonieriška dalyką. { (Rūstesnis),
Jei
Karšti
vėjai vodingi ne tik pleškintuose
Rytinėse pakrantėse Juodųjų jūrių pu- .
partija. Arba: ,,Aukas ski mat aš teip padaryčiau — Elzė. O, dėlkoteip man lių buvo galima matyti vaka
tiruose Afrikos ir Azijos, bet ir visuose kon- čia vėjai bara vadinami, kurie kartais siekia
tuojau
nepasakei!
rinė
pašvaista,
kuri
skais

riam tiems, kas geriausiai vienok nežiūrint į visą piktą,
tinentališkuose, toli nuo jūrių kraštuose terp
kovoja už lietuvių laisvę”. pasidariusį paskutiniame lai Merkelis. Tiesa, tai čiai raudonai žėrėjo dangaus tropikų. Indi jose tokius vėjus vadina ,, vel ir Adriatiko pakrantes. Vėjas tas iššyk bū
va labai smarkus, jis ant savo kelio griauja
Tas dalykas priklauso nuo ke, aš dar neprastojau vil butų mano pareiga buvusi, pakraštyje.
nio kvapu”; jie čia pasitaiko sausoje metų triobas, laužo medžius, 'parmuša ant žemės
žmonių t. y. aukautojų nuo ties, jog pareis kuomet lai — nereikia stengtiesi įgyti Jo akutės buvo atkreiptos dalyj ir pridirba daug nuostolių laukuose ir gyvulius ir žmonis. Ypač baisi būva borą
monės, mes to negalim tei mingesnės dienos musų gen- širdį paslėptais keliais. Aiš į gęstančią padangėj šviesą ir daržuose. Vėjai tie gana smarkus, jie neša žiemos laike: ji griebia jūrių vilnių virduliu j
debesis jų pakeltos pieskog ir dulkių, o kad ir pavidale ledų gabena ir meta su neišpasa
sti, nes ir pačio C. K. sąna tei. Juk aš eituos sunkius ku ir tikrai turi būti tarpe laikė rankutes sudėjęs.
oro
temperatūra būva 40° Celei jaus termo kytu smarkumu ant kranto. Triobų, laivų
rių nuomonės yra įvairios laikus skaitau už pranešėjus tų, kurie nori susirišti gy Ir aš praėjau pro jį....
metro, tai |ie gali labai užkenkti ypač nepri- sienos, žmonių drabužiai užsidengia stora le
apie tą dalyką, ir dėlto ne laimingesnių gadynių, nėsa venimui- Ir ant mano pusės Ilgai aš vaikščiojau po pratusiems prie tokio karščio europiečiams,
do žieve, dėl ko žmonėms sunku pasikrutyti.
galim apie tą terp savęs ro- lietuviškoje tautoje teip gi tiktai randasi kaičia. Teisy tuščias gatves, kur už baltų nemokantiems nuo vodingumo tų vėjų apsi
Maskolijoj žiemos laike, ypač rytinėj dakuotis, nes iš to išeitų tokie lei yra įsišaknyjęs jausmas bė yra tai puikiausia dovana, langų užlandų buvo girdžia- saugoti.
lyj, gana4tnkiai pučia teip vadinami bura
Be abejonės ne vienam atsėjo skaityti nai, kurie griebia nuo žemės sniegą ir suka
pat ginčai ir kritikos kaip teisingumo, jog kuomi ji kokią žmogus gali duoti žmo ma tyli muziką, ir po gelsvas
terp sąnarių mus pirmtaku- prasikalsta šiądien akloje gui. Tamista man ją davei, ir rausvas medžių eiles, kur apie karštą vėją pučiantį Sacharos tiruose, jį. Laike buranų tankiausiai puola sniegas
no C. K. R. Š.; dėlto mes svajonėje prieš mus, atitaisys — aš ją slėpiau. — Ir jei vy pamažu, negirdimai pasiliuo- vadinamą samumu, kas arabiškoj kalboj "rei ir iš viršaus, iš debesių, todėl būva teip tam
ras negali savo paskirtai mo savo ir puolė nuo medžių vy škia nuodus. Vėjas tas pučia ir Egipte, kur su, kad keleivis kelio negali surasti; lakio
laukiam atviro žodžio apie ateityje.
jį vadina Chamsinu, kas reiškia 50, kadangi
aukų paskirstymą, o phrazos Elzė (pati sau). Atitai teriškei išdydae ir valuas pa stanti lapai. Bet į širdį dū jis apsireiškia paprastai perijodiškai; 25 die jantis sniegas maino nuolatos savo linkmę,
todėl negak ma visai orijentuotis, negalima
mums nepasako teip gerai, o sys! O kad tai galima butų sakyti: Mylėk manę, kokiu rė kaip smulkus gyliai.
nas prieš pavasarinį sulyginimą dienos ir kelio surasti; pasitaiko, pučiant buranams,
aš ėsu! tai jis nėra vertas nu Ir aš praėjau pro jį....
nakties ir 25 dienas po tam. Samum pasiro kad žmonės sušąlą visai arti savo namų, net
ir rašytojui yra lengviau pa atitaisyti.
do
tiruose pavidale juodo taško ant horizon ant kaimų gatvių negalėdami triobų patėmymylėtinės.
rašyti L. S. D. P. arba L. D. Merkelis. Berods dar
Na, einu namo. Ten bus
to,
kuris nuolatai didinasi. Balzgana migla ti. Užkluptas burano žmogus vaikščioja ap
P. negu trįs, keturi rėdai šiądien terp musų yra teip Elzė (pati sau).' Arba šviesu ir šilta. Žmonės kal
dengia
dangų, debesiai karštos pieskos den
išvadžiojimų arba sarkazmų didelė rieva, jog meilingas jijė jojo. '
bėsis, valgys, gers ir su sma gia saulę ir išdžiovina kiekvieną galintį kur linkui, į rundą, negalėdamas kelio atrasti;
Merkelis (širdingai). gumu atsiloš savo sėdynėse. nors tiruose rastiesi žaliuojantį augmenėlį. nuo jų gana tankiai žūva didelės besiganan
ir tai nelabai aiškių. Ne- susitaikinimas beveik*negali
Elzut,
nors mes neseniai pa- Bet lauįęe rudens naktis bus Pūstelėjus tam vėjui, persigandę paukščiai čių avių bandos.
kurie prisiuntė pinigus su mu rodosi. Mes negalime
prierašu perduoti ,, Ant rei pasiduoti rankas, nors tai ir sipažįstame, Tamistą man šaltesnę Ir tamsesnė.... šal lekia šalin, verbliudai ir kitokį tirų žvėrys
Oro drėgnumas. Debesys. Lytus.
jieško kokio krūmelio, kad apsaugoti akis,
kalų tautiškos mokslainės labai mielai norėtumėme (pri daug gražiu valandų suteikei tesnė ir tamsesnė....
Oro drėgnumas.
ausis ir nosį nuo karštos pieskos; arabai ir - v
Lietuvių Demokratų Parti spirtai linksmas). * Betgi — Kas manę patraukė prie Ir aš praėjau pro jį....
kitoki
tirų
gyventojai
ištepa
kūną
su
tau

Ore visada yra daugiau ar mažiau van
jos”; bet kaip mums žinoma, dėlto nlbs neraukysime tra Tamistos,buvo tikrybė Tami Aš rėktai/- jį ten, prie kais, sviestu arba su dumblu, jeigu tokį gali
dens
garų, kurie turi nemažą įtekmę teip ant
jokia partijinė mokykla Lie giškai veidus, o pasijuokimu stos,• o kas mudu perskiria, augštok tvoras, kur praside kur rasti, gula ant žemės arba prisiglaudžia gyvūnų, kaip ir ant augmenų. Iš tų, esan
tuvoj iki šiol neužsidėjo, o apversime nemeilų padėjimą. tai buvo mano paslaptas dar da gelsvųjų ir rausvųjų kle prie medžio ir teip laukia perėjimo baisaus čių ore, vandens garų darosi debesys, snievėjo. Vėjas samum didžiausias priešas tirų ras, lytus, rasa, ledai ir tt.. Garai patenka
' kur yra kokia lietuviška Aš esmi žydas — Tamista bas.
vų alėj^'
gyventojų
ir per juos traukiančių karavanų, orą iš esančių ant žemės paviršiaus vande
Elzė.
Ne,
ne.
Tamista
mokslo institucija, tai yra krikščionka, nugi išpilk visą
Jis žvelgia į tolimą padan
jis
išnaikino
jau nemažai žmonių gyvasčių. nių: oceanų, jūrių, ežerų, upių ir iš turin
savęs
neapskundinėk!
tikrai tautiška? be skirtumo savo neapykantą ant manęs,
gės šviesą— mažytis, mažytis
Samum
išnaikino
senovėj 50000 kareivių iš čios drėgnumą žemės. Garuojant vandeniui,
_Atleisk — ir rankutės jo sudėtos......
partijų kaip terp užlaikyto- o aš pamėginsiu išsigelbėti iš Merkeli s.
siųstų Egipto faraono Kambyzo užkariauti pavirtęs į nematomą garą vanduo kyla į orą.
man mano kartumą — piktas Ir aš •praėjau pro jį....
jų teip ir mokintojų. Tokių šitos marės papykio.
anamitus ir sudeginti jų krašte ėsančią gar Daugumas kylančių nuo kokios nors vietos
' ■ <■—
—
aukų išsiuntimas arba užfa
sią Jupitero žinyčią. 1805 metuose samum vandens garų į orą ne visada vienodas, paei
Elzė- Aš tai užsipelniau darbas mus visumet erzina.
išnaikino ir užbėrė karšta pieska karavaną na nuo visokeriopų priežasčių: nuo sausumo
šymas visada daro daug ke. — o kad aš bučiau kitaip ap Atsibudę iš gražaus sapno,
susidedančią iš 2000 žmonių ir 1800 verbliu- oro, nuo jo temperatūros, nuo vėjo, nuo pa
pykstame, ažuot ką būtumė HAŪJl IŠRADIME
blumų, nes neesant komite. sivertusi!
dų; jo pieskoj palaidotas aukas galima skai čios vietos padėjimo, nuo oro spaudimo ir
t ui ant vienos vietos,priėmus Merkelis. Ne, to aš me dėkingais. — Mudu per
tyti šimtais tūkstančių žmonių gyvasčių.
nepavelysiu!
,
Pelnymas
ir
|
Amerikos
žemdirbystės
nuo daugelio kitokių priežasčių.
tokią auką, kįla bereikalin vertelgystė yra, kaip Tamista siskirk! va be neapykantos ir
Pieska ir dulkės, nešamos vėjo pavidale
departamentas
sutverė
naują
Suprantama, kad vandenių garavimas
kartumo.
Meilė
ir
neapy

gos korespondencijos tarpe iš gerumo pripažinai, priVili
tirštų debesių, prisigriebia žmonėms į akis, daug didesnis ties ekvatorių, taigi šiltuose
pramonę
—
dirbimą
spirito
komiteto sąnarių kaslink už ja mano ta utos,ne valia Tami kanta ankštai viena prie ki
ausis, nosį, į burną ir į plaučius ir ne vieną
negu kraštuose vidutinės geogra
tos gyvena; mudu neapikan- iš kornų šiaudų. Iš tonos nemokantį apsisaugoti užtroškina; samum kraštuose,
rašinio ir pasiuntimo tokios stai čia lenktynes daryti.
fiškos platumos arba augštesnėse, taigi šalkornų
šiaudų
ištraukia
6
ga

išdžiovina odą, gimdo gerklės uždegimą ir tesniuose, ir šaltuose, suprantama, teipgi,
aukos, o tuomi, žinoma, da Elzė. Aš nežinojau, kad tai neduokiva vietos, ji su
ros nereikalingos lėšos ant Tamista..* Aš iš tikro nė ne darko širdį, o meilę — per- lionus spirito, o iš‘ kekių net troškulį, suskubina kvėpavimą; jis ant savo kad vanduo smarkiau garuoja, taigi daugiau
kelio iščiulbia visus syvus iš medžių, sus k u- leidžia į orą garų vietose atidarytose vėjams
krasos reikalų. Gerbiama numaniau — aš prisiekiu!
traukdamos. Ar palaikysi po 11 galionų.

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.
Pagal Prof. lojeikov’a.,

klus, krepšius, ir po dviejų Valandų leido „ura!” Ne pamenu gdtvių, kuriomis ėjolne,
negu uždengtose, kaip antai giriose, kur visi • Leidžiasi saule ...
Vsevolod Gąršįn.
mės vėl kelionėn, juokais jau paminėdami ne pamenu, ar tose gatvėsę buvo daug susi
žinome, kad vanduo ne teip greit džiųsta PARAŠė A. Sauleets. Iš lat
savo nesitikėtą maudyklą.
rinkę žmonių ir ar žiurėjo į mus. Pamėnu
kaip laukuose; visi teipgi žinome, kad van viško vertČ J. Baniulis.
dens smarkiau garuoja vasarą negu $iemą.
— O Vencelį tai smarkuolius pastatė į tik tą sujudimą, apėmusį visą vėlę, drauge
Buvo šalta ir šviesu — ir
su sąmone tos baisios spėkos minios, prie ku
areštą! — tarp kitko tarė Fiodorov.
greičiau dieną negu naktį.
įlf t
JO
širdije
kas-tai
gyvavo....
Tėmyjimai teipgi pertikrino, jog van
— Tai nieko, tegul sau bent porą diene rios priklausiau ir kuri mane kartu gabeno.’
Kareivio atsiminimai
duo smarkiau garuoja iš drėgnos žemės negu liūdnai — laimingai gyvavo.
lių pavaikščios paskui pinigų skrynią! — at Jautėsi, kad šitai milžiniškai miniai nėra |
nieko negalimo, kad srovė, su kuria aš drauIš rusų kalbos vertė^A* L-IS.
iš pripilto vandens atidaryto indo. Kadan Leidžiasi saulė!
sakė užpakalyje balsai iš šaulių rotos.
ge plaukiau ir kurios dalimi buvau, nepažy
gi žemė apžėlusi žole ir medžiais, tai svarbiu
—
O
kas
tau
iš
to?
Kalno viršūnės, gelsvoj gi
sta jokių kliūčių, kad savo kelyje ji jiską
yra žinoti jų įtekmę ant garavimo vandens.
Kas man? Ne tik man, ir visai rotai sulaužys, viską sudraskys, viską sunaikins.
raitėj
dar
mirga
rausvi
šmo

Pasirodo, kad dirvose ir pievose vandens
— Kas pasidarė? Ko sustipote? Kas lengviau. Nors dvi dieni pasilsėsime. Kan
Ir kiekvienas manė, kad tas, pro kurį dabar >
greičiau garuoja negu ant atidarytų vandens tai, bet čia jau dvelkia šal pavelyjo?
’
d
kina, bedušis, ir pakęst jau nebegalima, —«• visas tas srautas plaukė, vienu savo žodžiu,
paviršių, taigi negu ties jūrėms ir ežerais; tis. Temsta — ir tuoj . bus
— Jūsų viršenybe, keliafe uitietas, o ge tai kas man!
vienu rankos pamojimu gali jo bėgį permai
giriose gi paleųgviau negu ties vandenims. naktis....
»'<
ležinkeliu tuojau turi traukinys bėgti.
—
Kęsk,
kazoke,
etmonu
busi.nyti,
atgal sugrąžinti arba mesti ant baisiau- |
i Tirinėdami Bavarijoj, persitikrino, jog kar Tuoj bus naktis!
— Kelias užlietas? - Traukinys? Menk
— Kęsti reikia, tik etmonais tai jau ne šių kliūčių, ir kiekvienas norėjo to vieno žo- įr
štose vasaros dienose ties laukais vanduo še Širdis liūdna.... širdis ką niekis!
Jus pratinate kareivius prie lepu bent aname sviete busime, — suniurusiu, dyje ir jo rankos krustelėjime atrasti tą ne
šis kartus greičiau garuoja negu giriose; per
mo!
Norite
padaryti iš jų bobas!? Be pri kaip paprastai, balsu tarė Žitkov: — jei tik žinomą, kurs mus ant mirties vedė. ,,Tu
nors
jaučia
ir
žino:
ištisus gi metus giriose trissyk mažiau išga
sakymo
nešto
vi n i uot i! Aš jus, tamistėle, turko kulka gerai pataikys.
Miršta, kas nors miršta!
t anus vedi, — mąstė kiekvienas, — tau męs
ruoja vandens negu laukuose.
areštan
....
'savo gyvastį atiduodame; žiūrėk į mus ir bū
—
O
jus,
dėduli,
perdaug
nenusiminki

Dvelkia
šaltis....
mirties
Drėgnumą oro matuoja instrumentais
—
Jūsų
viršenybe.
...
•
kle ramus: numirti esame pasirengę.” ’' *
te.
Jus
tik
pagalvokite:
męs
ve
visi
apsiliūdnumas.
vadinamais psichometrais. Jie susideda Ą
— Nekalbėti man!
džiovinome, vėl sausi keliaujame, o musų
Ir jis žinojo, kad męs esame pasirengę
dviejų termometrų, iš kurių vienas papra Leidžiasi saulė!
Generolas rūsčiai pavedė akimis ir savo smarkuolius šlapias bedarda, — atsiliepė numirti. Jis matė baisias, tvirtas savo sie
stas, o kitas turi apvyniotą bandažiu rezer- Palypėsiu aš dar ant kal
Fiodorov, ir visi aplinkui pasileido juokais. kimuose žmonių eilias, bemaž ne bėgte bė
voarą, kurį įleidžia į įndą su vandeniu. Skir no.... Nors viena valandė atydą atkreipė ant kitos aukos.
gančias prieš jį, — savo vargingos šalies
tumas parodymuose vieno ir kito termome
— O-gi čia kas? Kodėl antrosios šaulių
lę
aš
noriu
dar
ją
matyti,
žmones, skurdžiai aprėdytus, žiaurius karei
tro yra miera oro drėgnumo.
rotos komanduotojas ne savoje vietoj? ŠtaV.
nors
vieną
vienintelę.
Aš
vius. Jis jautė, kad jie visi eina ant mir
bo-kapitone Vencel, prašau čionai! Matavimui oro drėgnumo vartoja teipgi
Ėjome vis šalia geležinkelio; traukiniai, ties, eina ramus ir laisvi nuo atsakomybės.
bėgsiu!
Aš
noriu
dar
ją
ma

prietaisą išrastą prancūzo Saussuro, vadina
Vencel priėjo. Visa srovė generolo rū pripildyti žmonių, arklių, maisto, be palio
mą kyyrometru. Ji susideda iš atsakančiai tyti!. ...
stybės ant jo pasipylė. Girdėjau, kaip jis vos pasivydavo mus ir pralenkdavo. Karei Jis sėdėjo ant širmo žirgo, nekručiai stovin
prirengto žmogaus plauko (a), kadangi mat Ir kada mano akįs mirties bandė ką ten atsakyti, balsą pakėlęs, bet ge viai su pavydu žiurėją į lekiančius pro mus čio ir ausis pastačiusio ant muzikos ir įnirtu
plaukas drėgname ore labiau išlysta ir juo liūdnume pamatys tą vietą, nerolas užtrenkė Jį; buvo galima tik susipro prekių vagonus, pro kurių atviras duris ar- sių džiaugsmo rėkavimų. Apie jį buvo pui
ki palyda, bet iš viso to puošnaus raitelių *
oras drėgnesnis, juo* plaukas ištysta labiau, kur ji pražus, palikdama už tėti, kad Vencel pasakė ką-nors su nepagar kliai.savo snukius kaišiojo.
būrio nepamenu jokio, apart vieno tik žmo
o juo oras sausesnis, juo labiau susitraukia.
ba.
z
—
Tu
tik
matyk,
kokia
arkliams
pagosavęs,
kaip
šašą,
per
kurį,
gaus
sėdinčio ant širmo žirgo, prastoje manVienas galas plauko
— Da man kalbės!? Prieštaraus!? — donė; o mums reikia pėkstiems plukti!
deroj
ir baltoj kepurėje. Pamenu išbalusį,
putodamas, bėga kraujas,rau grovė generolas. — Molčat! Nuimkite
pritvirtintas pastopailsusį
veidą — pailsusį supratimu sunku
—
Arklys
neprotingas
sutvėrimas,
jis
> vi ai teip, kad nega
donas kraujas, tada.........
nuo jo kardą. Prie pinigų skrynios, į are veikiai sumenkėtų, — išvadžiojo ant to Va mo priimto savo nusprendimo. Pamenu,
li savo vietos perkei
Tada aš gryšiu atgal į pa štą! Paveizdas žmonėms...
Balos nusi
j Karpič: — o tu ant to esi žmogus, kad kaip jo skruostais riedėjo ašaros ir šviesiais,
sti, o kitas gali la
gando! Vaikai, paskui manę! Kaip kad gili
kalnę — '
blizgančiais lašais krito ant juodos munderos
save
apžiūrėti, kaip reikia.
biau ištysti arba su
Suvorovas darė!
Ant
mirties
....
mirties..
...
gelumbės;
pamenu nervišką krutėjimą ran
Sykį, laike atokios, pas musų vyriausy
sitraukti, tysdamas,
Generolas
greitai
pasuko
pro
batalijoną
kos,
laikančios
pavadį,: ir drebančias lupas,
Baltos,
šviesios
saulės
aš
bę atlėkė raitas kazokas su kokia tai svarbia
arba besitraukdanebmatysiu niekados, nieka ir nerangia eisena žmogaus ilgai vežime va žinia. Mus visus sukėlė ir sustatė į eilias be kažiką sakančias, galbūt sveikinančias tuk
mas, jis varo į vieną •
žiavusio, ėjo tiesiog prie vandens.
dėklų ir be ginklų, vienuose tik marškiniuo siančius jaunų, žųstančių gyvasčių,, kurių
ar kitą pusę atsu
dos!
—
Paskui
mane,
vaikučiai!
Suvorovo
se. Niekas musų nežinojo, kam tas daroma. jis verkė. Visa tas pasirodė ir pranyko, tar
kantį rodyklą (b),
bud
u!
—
atkartojo
jis
ir
savo
liakir
uotuose
kuris, besidauginant
Oficieriai apžiurėjo žmones; Vencel kaip pa tum žaibo ant valandėlės nušviestas, kuomet
Šiądien.
botfortuose
brido
į
vandenį.
prastai, rėkė ir keikė, tampydamas už nege aš, sunkiai kvėpuodamas ir dvasią gaudyda
drėgnumui, slenka į
Latviškai parašu K. JaKobMajoras, su piktumu akyse, atsižvelgė rai apsijuostų diržų ir kumsčiojimais liepda mas ne nuo bėgimo, bet nuo nežmoniško,
dešinę pusę, besima( son, verto J. Baniulis.
atgal ir žengė greta su generolu. Paskui mas pasitaisyti marškinius. Paskui nuvedė pasiutusio džiaugsmo, prabėgau pro jį, viena
žinant gi — į kairią
juodu
leidosi batalijonas. Nuo pradžios mus pas geležinkelio liniją, ir po ilgų tvar ranka iškėlęs augštin šautuvą, kita — mo
ją. Viršuj yra da-^
Aš žvelgiau į augšto kalno
vandens
buvo iki kelių, paskūi iki juostos, kymų ir statymų musų pulkas dviem eilėm juodamas viršum galvos kepure ir rėkdamas
linimai nuo 0 iki
galą, kur ledinės rožės saulėj
paskui
da
augščiau; augštas generolas ėjo išsitiesė išilgai geležinkelio. Visą varstą tę ausis užtrenkiančiu, bet nuo abelno riksmo
100, ant kurių ii- pa
mirga.
man pačiam negirdimu balsu, „ura!”
liuosai, bet mažiukas majorąs jau ir ranko sėsi baltų marškiniu ruožas.
rodo rodyklas. atsa
•
Ak,
kaip
aš
trokštu,
kaip
mis kapstėsi. Kareiviai, tartum varomų per
Visa tas šmėkštelėjo fr pragaišo. Dul
kantį oro drėgnumą
— Vaikai! — sušuko majoras: — pra
nygrometrus.
aš trokštu, ten nueiti.
upę avių buris, grūdosi, sttfmdėsi, klimpo į važiuos patsai viešpats ciesorius!
kių pilnos gatvės, aplietos karštų saulės
nuošimčiuose.
nusikankinę sujudimu ir viso var
Bet praeina metai po metų ištižusį dugno dumblą, traukdami kojas bla
Paskirtose valandose reikia peržiūrėti
Ir ėmėme laukti ciesoriaus. Musų divi spindulių;
škėsi
iš
vienos
pusės
į
kitą.
Rotų
komansto
kelio
bėgimu
kareiviai, beveik alpstanti
parodymus ma0ojančių oro drėgnumą in — kojos stojasi sunkesnėms,
zija, stovėjusi visada toli nuo Petropilio ir nuo troškulio; rėkavimas
duotojai
ir
batalijono
adjutaįntas,
keliavusie

oficierių, reikalau
strumentų. Ima pirmiausiai parodymus psi- plaukai jau žyla ir mąstis nu
nuo Maskvos, buvo gana užkurtus. Iš kar
chometro. Ant jų pirmiausiai atskaito pa vargsta, it laukų gėlės nuo ji raiti, kuriems butų buvę labai paranku eivių rasi tik viena dešimtdalis tematė carą, jančių, kad visi eitų glitose ir koja į koją,
balą perjoti, matydami prieš save generolo todėl visi su nekantrumu laukė ciesoriaus — štai ir visa, ką aš penkioms minutoms pra
rodymus sausojo termometro, taigi rodančio rudens ūkanų.
paveizdą, prisiartinę prie jos nmėdinėjo ir, traukinio. Praėjo pusvalandis; traukinys slinkus mačiau ir girdėjau. Ir kada praėjo
oro temperatūrą čieluose ir dešimtose dalyse
Ir
jau
seniau
aš
čia
žen

vesdami
arklius už pavadžio, brido į purviną, neėjo; žmonėms pavelyjo prisėsti. Prasidėjo me da du varstu troškiame miesto ore ir atė
laipsnio. Ant paveikslėlio perstatytas ter
šimtų
kareivių
kojų suplakta raudonį. Mu kalbos ir pasakojimai.
jome į ganyklą, paskirtą mums kaipo stoklos
giau
šituo
kalno
slėniu
ir
mometras, ant kurio vienas laipsnis padaly
vietą, aš, visai nusikankinęs ir kunu ir dva
tas į 5 dalis: jis rodo temperatūrą 15,7°. Pa žvelgiau, kaip ledinės rožės sų rota, susidedanti iš augaiočiausių visame
— Ar sustos? — kaži kas paklausė.
sia, kritau kaip negyvas ant žemės.
skui tokiu jau bodu atskaito pa- saulėj mirga. Ir šiądien aš batalijone žmonių,- ėjo visa) liuosai, bet ke
—
Išgriauš!
Dėl
kiekvieno
pulko
mat
liavusioji
greta
su
mumis
feiho
ūgio
aštunto

~ ĮIIĮ "7* rodymus šlapiojo termometro. dar vis tebežvelgiu.
stoviniuos! Paveizės į mus pro langelį, ir
Parodymas vieno ir antro Tiktai šiądien nebe tas pats ji rota, kurioje žmonės buvo vis 1—2 colių, tai gerai.
VI.
termometro suteikia mums galę, lūkestis — šiądien širdis su vos brido iki ausų vandenyje; kaip-kurie
—
Nė
nepažinsime,
brolyčiai,
kuris:
dagi
ir
nenorėdami
ragavo
vandens
ir
kabiSunkios
pereitys,
dulkės, karštis, nuo
surasti ne tik oro temperatūrą,
daugybė
generolų
drauge
su
juom
važiuoja.
nėjosi
musų.
Žemukas
kareivis-čigonas,
su
spausta,
šiądien
širdis
apmi

vargis,
pripluktos
iki
kraujo
kojos, trumpus
bet ir jo drėgnumą lygiai abso
— Aš tai pažinsiu. Aš pernai Chodin- pasilsiai dienos laike, negyvas miegas nakti
liutišką, kaip ir neabsoliutišką. rus — šiądien veidas sustin išblyškusiu veidu ir išplėstomis juodomis
akimis, metė savo šautuvą ir abiem rankom
mis, neapkenčiamas rago balsas, budinąs mui
Absoliutišku drėgnumu va gęs, šiądien krūtinė kvėpuo apsikabino dėdę Žitkovą už kaklo; ant Čigo ke mačiau jį ve kaip.
Ir kareivis ištiesė ranką, kad parodyti, vos tik dienai auštant.... Ir vis laukai ii
dina esančių ore garų spaudimą ja šalčiu — šiądien mirtis pu no laimės, kitas kareivis spėjo tą valstybės
kaip arti jis matė carą.
laukai, nepanašus į prigimtuosius laukus,
Apskaitymas prie atsakančios temperatūros; čia savo kvapu ir vaikščioja
iždo
savybę
pagauti
da
ore
ir
išgelbėti
nuo
apdengti
augštais, žaliais, balsiai savo ilgais
Antgalo, po dviejų valandų laukimo,
psichotaetro gpaudimą tą apskaito milimetrais
paskendimo. Apie dešimtį sieksnių toliaus tolumoj
ir
švelniais
lapais šlamančiais turkų kviečiais
parodymo.
-r barometro parodymuose. už nugaros.
durnai. Pulkas pakilo ir
bala tapo seklesnė, ir visi jau bepavojingai išsilyginopasirodė
Aš
tavę
mačiau
tada
ir
ma

arba
tarpiais
pūrais, kai-kur jau pradėju
eilėse.
Pirmiausia
praduzgė
trau

Neabsoliutišką drėgnumu vadina proporciją
skubinosi juogreičiau išbristi, kits-kitą stum kinys su tarnais ir virtuve. Virėjai ir jų pa- siais gelsti.
tau
tavę
šiądien.
tų garų, koki reikalingi pilnam pasotinimui
ir besi kol lodami. Mūsiškių daige
Tie patys veidai, tas pats keliaujamo
Ir atsidarė man vaizdas iš dydami
baltuose kalpokuose žiurėjo pro
oro.
*
lis juokėsi; kareiviams gi aštuntos rotos bu gelbininkai
Rasos tašku vadina temperatūrą, prie mano gimtynės miškų, — o vo ne juokai: daugelio jų veidai pamėlynavo langus į mus ir kažiko juokėsi. Du šimtu pulko gyvenimas, tos pačios kalbos ir pasa
kurios esanti ore vandens garai persikeičia į dabar merkiasi akių blak ne vien nuo šalčio. Iš užpakalio ant jų grū sieksnių paskui bėgo caro traukinys. Maši koj imar apie namus, apie atokią gubernijos
nistas, pastebėjęs eilėse stovintį pulką, su-i mieste, tos pačios kalbos oficierių.
vandens lašus, į ledą arba sniegą. Tas apsi stienai nuo skausmo ir smau dosi šauliai.
mažino bėgį ir vagonai, išlėto dūzgėdami,
reiškimas visiems žinomas kaipo pasirodymas
Apie ateitį buvo kalbama retai ir su ne
— Na, pilvūzai, greičiau repečkiuokitės! slinko kits paskui kitą pro akis, godžiai į- noru. Kam einame į karę — menkai težino
ant žolės rasos arba šalnos, rasojimas langų, giančio gailesčio.
smeigtaS į langus. Vienok jie visi buvo už ta, neveizint ant to, kad netoli Kišinevo sto
besidarymas miglos ir tt.. Prie atsakančios Mes jau matome musų ka Prilaksite! — rėkė jie.
— Juoktis nėra ko, prilakti čia labai dangstyti; kazokas ir oficierius, stovėjusieji vėjo kareiviai visą pusmetį prisirengę karatemperatūros rasos taškas būva juo žeme pinių kalvas, bet tuomlaik
snis, juo mažiau garų yra ore, paveikslan, mes tiktai — vieninteliai ma lengva! — atsiliepė aštuntoje rotoje. — Jam ant užpakalio vagono platformos, buvo vie- žygin; tame laike buvo galima išaiškinti
prie temperatūros 20° C. neabsoliutiško drėg tėme apšviestą pievą su bal gera eiti: ana va, ką-tik savo bakabardus su nintėliai traukinyje žmonės, kuriuos matė žmonėms rengiamosios karės priežastis, bet,
numo 55%, rasos taškas būva prie 10,8°, o toms ir margoms peteliš šlapino. Didvyris mat atsirado, kaipgi! me. Pažiūrėjome į vis greičiau ir greičiau turi būt, to niekas neskaitė reikalingu. Pa
Čia gali žmones ir prigirdyti!
toliu bėgantį traukinį, pastovėjome da apie menu, sykį paklausė manęs kareivis:
prie tos jau temperatūros ir neabsoliutiško
kėms.
— O tu butum galėjęs įsisėsti į mano tris minutas i sugryžome stoklon. Karei • — Kaip tamistai rodosi, Vladimir Midrėgnumo 40% rasos taškas būva prie 5,8°.
viai jautėsi visai apsivylę ir guodėsi:
chailič, ar greitai pribusime į bucliarų žemę?
Hygrometras rodo neabsoliutišką oro Mes ėjome: tu ir aš. Juo katiluką, tai bučiau sausutėlį pernešęs.
kėmės.
Ir
pilna
visur
buvo
— Dievai žiu, kada męs dabar jį bepa— Tas ir yra, broleli, kad nesusipratau,
drėgnumą.
Iškarto man pasirodė, kad aš negerai
— labaširdingai atsakė ant pašiepimo mažas matysime!
nugirdau, bet kada jis savo klausimą atkar
Matavimui garavimo vandens vartojami gyvybės ir saulėta.
Bet pamatėme greit. Prieš įeisiant į tojo, atsakiau, kad bucliarų žemė raudasi už
du instrumentai. Vienas iš jų parodo sva Šiądien aš žvelgiu į augšto kareivis.
Kaltininkas viso to sumišimo, jau spėjęs Plojėštį mums pranešė, kad tame mieste žiū dviejų jūrių, kad iki jos bus apie keturi tūk
rumą išgaravusio vandens, kitas gi jo apėmį. kalno galą, kur ledenės rožės
ištraukti kojas iš klampaus dugno ir išeiti iš rėsiąs mus caras.
stančiai vafstų, ir kad mums vargiai bau
Tankiausiai vienok vartoja sveriančią prie saulėj mirga.
vandens, išdidžiai stovėjo ant krašto ir žiu
Ėjome pro jį teip, kaip buvome iš kelio kada-nors teks ten pakliūti.
taisą teip vadinamą evaporometru VYildo.
Svarbiausia jo dalis yra svarsty klas (A), ant Redakcijos atsakymai. rėjo į besikapstančią vandenyje žmonių (jau- nės: tuose-pat purvinuose baltuose marški
— Ne, Michailič, tamista dabar neteip
gybę. Jis peršlapo iki siūlo galo ir ištikrO niuose ir kelinėse, tuose-pat parudavusiuose, kalba. Man antai raštininkas pasakojo.
Gavliui. Aukautojų pra sumirkė dagi ir savo ilgus bakenbardus. apskrętusiuose čebatuose, su tais-pat ant ku Pereisime, sako, Dunojų, ten tuojau, sako,
vardes ir jų aukas garsina Vanduo bėgo nuo jo drabužių, vandens pil pros aspsikrautuose dėkluose, džiovimų krep ir busianti bucharų žemė.
tik priėmęs pinigus, kitaip ni liakiruoti aulai išsipūtė, o jis vis rėkė, šiais ir virvelių buteliais. Kareiviai neturė
— Tai bulgarų, ne bucharų! — sušu
jo savyje nieko puikaus, narsaus, didvyri kau.
tokios gąlamatijos užgimtų, kareivius graudendamas:
— Pirmyn, vaikučiai! Suvorovo budu! ško; kiekvienas buvo labiau panašus į pa
kad aukų nieks negalėtų su
— Na, bulgarų, ar bucharų, kaip ten
Visi šlapi oficieriai, sii apsiblaususiais prastą kaimietį, tik šautuvas ir krepšiai su jus ją ne vadintumėte. Lig tai ne vistiek! ■
kontroliuoti, jeigu tas pačias
patronais rodė, kad tas kaimietis išsirengė į
aukas garsintų keli laikraš veidais, rinkosi apie generblą. 1 Čia buvo ir karę. Mus sustatė siaura koliumna po ke
Ir jis nutilo, matomai labai nepatenkin
Vencel su persimainiusiu ve i d d, ir jau be
tas.
čiai. Todėl Tamistos atsių kardo. Tuo tarpu generolo;vežėjas, pavaik turis, žmones glitoj: kitaip negalima buvo ei
Žinojome tik, kad einame turkų mušti,
stų aukautojų pravardžių ne-, ščiojęs pakraščiu ir pabadęą botkočiu, sėdo ti siauromis miesto gatvėmis. Aš ėjau nuo
garsysim. Pinigus gavę apie ant 'ožių ir laimingai perx£žiay) vandeniu krašto, stengiausi, kaip galėdamas, nesukly kadangi jie daug kraujo esą pralieję. Ir no
sumušti turkus netik už tą nežinia
jų gavimą pagarsys, nes tą truputį į šalį nuo tos vietos, kuria męs bri- sti kojomis, užlaikyti glitos lygumą ir mą rėjome
keno
pralietą
kraują, kiek už tai, kad jie
sčiau apie tai, kad jeigu ciesorius su savo padome; vanduo vos vežimo ašis siekė.
daryti jų yra priderystė.
sukrutino tiek daug žmonių, kad dėl tų pa
lydininkais
stovės
nuo
mano
pusės,
tai
man
— Štai kur mums reikėjo eiti, jūsų vir»
Rymo Katalikui. Atsaky šenybe,—tarė ramiai majoras.3— Ar pa priseis visai arti pro jį eiti, visai jam aut čių turkų priseina tiek daug vargo pakęsti
akių. Tik d vilgterėjęs į greta einantį Žit toje sunkioj kelionėj (—„kelintą varstų
mas paremtas- ant asabiško liepsite žmonėms išsidžiovinti? ■
kovą, į jo veidą, kaip paprastai apsiblaususį tūkstantį pas juos, pagoniu s, besi velk apamato, o ypatų reikalai
—
Žinoma,
žinoma,
Sergi
e
j
N
i
kola
j
ič,
laikraščius ne apeina; kad iš —r taikiai atsakė generolas:i • Šiitas vanduo ir rustų, bet sujudintą, aš pajutau, kad da me!” —), bilietuotiems kareiviams prisėjo pa
atsakymo „Žvaigždės” kores atvėdino jo karštį. Jis įsirito į savo vežimą, lis abelno sujudimo persiduoda ir man, ir likti namus ir šeimynas, o visiems-drauge ei
pondentui galima būt pada išpradžių atsisėdo, paskui vąl atsistojo ir vi kad mano širdis pradėjo smarkiau plakti. ti aut kulkų ir armotų bombų. Turkai bu
Ir staiga man pasirodė, kad nuo to, kaip pa vo suprantami kaipo maištininkai, ardytojai
ryti tinkamą
laikraščiui sa savo milžiniško balso galia suriko:
Evaporometr&s Wildo.
sižiūrės į mus ciesorius, priguli mums visa. ramybes, kurie būtent reikia apmalšinti ir
straipsnį, rašte nėra reika
—
Spasibo,
štarobielcy!
Molodcami!
Į
,. H
Kada man vėliaus prisiėjo pirmą sykį eitį apkariauti.
jo padėtas indelis (C), turintis 17,8 centime lingos medegos. Išmetus
Daug
daugiau
męs
buvom/
užimti
savo
;
—
Rady
staratsia,
vaši
prevoscKodiitlzvo!
ant
kulkų,
aš
jaučiau
savyje
beveik
tą
patį.
trų diametro, o gilumo — 2,5centim.. Ro Tamistos,kaip, ypatos, reika — nesutariamais balsais sugriovė kareiviai.
šeimynų,
batalijono
ir
rotoš^rg/kalais,
negu
lus
ir
^reikalus
„Žvaigždės
”
Žmonės vis greičiau ir greičiau ėjo, žing
dyklas (D) eina išilgai paženklinimų, kurių
Ir šlapias generolas nudardėjo toliau?.
snis darėsi didesnis, eisena liuosesnė ir tvir kare. Musų rotoje visa buvo tylu ir ramu,
kiekvienas atsako išgaravimui iš indelio (C) korespondento kaipo ypatos,
Saulė da buvo augšlai; eiti pasiliko uk tesne. Man jau nereikėjo taikytis prie abel šaulių gi dalykai ėjo vis niekiu ir niekiu.
vandens 0,2 milimetro. Svarstyklas telpa mažai kas lieka. Todėl at
sakymo sunaudoti negalime- penki varstai. Majoras sukomandavo di no takto; nuovargis praėjo. Tartum butų Vencel nesiliovė; slepiamas pasipiktinimas
itiklinėj skrynutėj (E).
LaikraŠčiai užsiima tik visuo. džiąją atokią. Męs nusirėdėme, suki'-ėmė sparnai išaugę ir nešė vis toliu, ten, kur augo, ir po vieno atsitikimo, kurio aš ir da
(Toliaus bus.)
menėa o ne ypatų reikalais. ugnis, apdžiovinome drapanas, čebatus, dė gaudė muzika ir skambėjo ausis užtrenkiąs bar, penkiems metams praslinkus, negaliu
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| Lenkijoj, mieste Siedlecuo,
| Randas republikos San
atminti bę šiurpuliavimo, priėjo iki pilnos žingsnių, eina ordinaras,^ mažas azijietis
| Odesoj jenerolas Kaulneapkantoj.
-•reitos subatos dieną ka
ka- Saįvador, vidurinėj Ameri- bars pavedė kariškam sudui
se pereitos
datuotoje skraistėje ir muturu ant galvos,
■m
n*
reiviai parengė žmonių sker
Męs tik-ką perėjome kokį ten miestą ir sji dideliu kardu ir - revolveriu pajuostėje.
susekė prieš savę sukal- nubaudimą *2 oficieru ir 40
|
Japonija
Visokiais nusi- dynes, skerdė lygiai žydus
Generolas,
galvą
augštin
iškėlęs
ir
beskirtinišėjome į pieskas, kur pryŠakyje ėjęs pirmabį.
Todėl visoj republikoj kareivių Vilniaus regimento,
• <816 pulkas aprištojo jau ant pasilsio. • Viete gai linksmai žiūrėdamas į'jam iš kelio besi leukimaisnsteugtasi patraukti kaip ir krikščionis lenkus,
likosi
pagarsintos karės laiko kurie iš savo kazarmių šau
lė buvo graži: iš vienos pusės upė, iš kitos — traukiančius ir garbę atiduodančius karei Prancūziją priė ryšio anglišplėšė
namus
ir
kromus.
Už

tiesos,
bet jos iki 30 d. lap dė į kareivius atsiųstus juos,
senas, švarus ąžuolų gegis, turbut miestelio vius, eina viešbutin. Čiajau, kamputyje, kai-japoni^ko^fii Jeigu tas pa
mušė
arba
sužeidė
su
viršum
kričio turi būt atšauktos, ka suvaldyti ir užmušė 4 karei
gyventojų vaikščiojamoji vieta.- Buvo gra prisiglaudėme ir męs bu Ivanu Platoniču ir sisektų, tąfeyk tas ryšis būti,
žimtą beginklių žmonių. Trįs dangi tą dieną atsibus prezi viusžus, šiltas vakaras. Saulė leidosi. Pulkas Stebelkovu, kimšdami sau į burną kokį tai
ir kitiems miesto gatvės su visu sunai- dento rinkimai.
suklojo, sustatė šautuvus. Mudu su Žttko- vietinį valgį, susidedantį iš raudonų pipirų galingiausias
Vienuose namuose laike .
vu ėmėmės tempti šėtrą: pastatėme stiebe ir mėsos. Apdraskytas kambarys, pristaty tiesiog įjįlėtų“ prisakymus kytos. Pradžią padarė tikri
vestuvių
atėjo 30 anarchistų
lius, aš laikiau vieną palos kraštą, o Žitkov, tas stalelių, pilnas žmonių. Indų skambėji] davinėti. is-Ir prekystoj šitos, ar netikri revoliucijonieriai,
|
Vengrijoj,
kaime
Ludusir su revolveriais rankoj
mas, kamščių šaudymas, blaivus ir girti bal susirišusičfe tei^) savęs tautos
paėmęs pagalį, įkalinėjo kuolelius.
kurie nušavė du kareiviu puša, žandaras Koraks, įga pareikalavo pinigų. Nežinia
sai
—
visa
užtrenkiama
orkestru,
pasislėpu

—.Stipriau, stipriau tempk, Micbailiė
kitas galėtų į šalį nustumti.
vęs proto sumaišymą, paėmė kas apie tai pranešė policijai.
— (Jis jau kelinta diena pradėjo sakyti man siu kokiame ten sienos įdubime, papuoštame Japoniškasis dipliomatas Ta- stovinčiu ant sargybos prie
raudonomis
užlaidomis.
Muzikantų
peukia120 patronų, stojo ant kaimo Policistai apsiautė namus ir
rando
karčiamos.
Užtai
ka

„tu”). — Ot, teip, ot teip!
tas: du smulkiai rėžia su didžiausiu įnirtimu, kehoshi užtikrina, kad 1881 reivių patrolės atkersyjo gy gatvės ir pradėjo šaudyti į suėmė 24 anarchistus.
Tuo tarpu užpakalyje pasigirdo kokie vijoliončėlė vienokiom^ žemomis- notomis m. Prancūzijos užrubežinh
ventojams, šaudė į pulkus einančius. Užmušė jis septai keisti, nuomatingi pliauškėjimo garsai. pritaria, kontrabasas baubia, bet visi tie in
reikalų
ministeris
Freycinet
Aš atsigryžau.
kur nors patiktų ne kareivių, ty nes y pa ta b, o kelias mirtinai
| Šiaurinėj Afrikoj, Mostrumentai tveria tik pagrindą penktamjam.
Sauliai stovėjo frontu. Vencel, kažiką Tamsiaveidis, garbiniuotas vengras, beveik siūlė Japonijai padarymą su plėšė jų namus, gėdino mote pašovė. Atbigusems jį su rokko sultanate, aplinkinėse
užkimusiu balsu rėkdamas, skaldė vienam da vaikas, sėdi visų pryšakyje; už plačios jo sirišimo, bet tąsyk Japonija ris.
imti žandarams neliko nieko Magador pasikėlė gyventojai
kareiviui veidan. Su išbalusiu, ,it numirė akspminio žakietėlio apykaklės užkištas kei ant to nasutįko. Gaila. Jei
daugiau, kaip beprotį nušau prieš sultano valdžią. Pran
lio, veidu, laikydamas šautuvą prie kojos ir stas instrumentis, senovės vamzdinė, lygiai gu tas butų atsitikęs, gal ir
| Odesoj likosi suareštuoti ti, ką jie ir padarė; kitaip cūzija į Morokko pakrantes,
neišdrysdamas išsilenkti smūgių, kareivis tokia, su kokia piešiama Paną ir faunus. Maskolija ne butų drysusi naujiejie darbininkų organi
prie jo nieks negalėjo prisi ginti prancūzus, atsiuntė ka
stovėjo ir drebėjo visu kunu. • Vencel gi, vi Yra tai eilė nelygaus ilgumo medinių vamz karę pradėti; jeigu Maskolizacijų
viršininkai
ir
atiduoti
artinti.
rišką laivą.
su savo sulietusiu ir nedideliu liemeniu pasi- delių, sudėtų drauge, teip kad atvirieji jų
sverdydamas, abiem rankom pliekė nelaimin galai randasi priešais artisto lupas. Ven ja karę pradėjo, tai tik pasi kariškam sudui. Juos ap
gąjį tai iš dešinės, tai iš kairios. Aplinkui gras, sukiodamas galvą tai į vieną pusę, tai į tikėdama, kad Japonijai skundžia už rinkimą pinigu
| Kubos revoliucijonierių
| Podoliaus gubernijoj su
visi tylėjo; buvo girdėt:s tik pliauškėjimas kitą, pučia į tuos vamzdelius ir išgauna iš jų nieks ne padės, o vieną Japo apginklavimui darbininkų. kilę kaimiečiai išdegino žydų vadovai gavo prisakymą apir kimus įdukusio 'komanduotojo niurnėji stiprius, meliodingus garsus, nepanašius nė niją ji tikėjosi pergalėti; jei Valdžioms sunku vienok su
apgyventą miestą Kapiną. stabdyti mūšius ir palaukti
mas. Man akyse tamsu pasidarė; truktelė į fleitos nė į kliarneto balsą. Juoprašmat- gu butų žinojusi, kad Pran
organizuoti
kariškus
sudus,
Daug žmonių pražuvo ugny pasekmių tarpiniukystės Su
jau ton pusėn. Žitkov suprato mano žing niausius ir sunkius garsų perėjimus išdaro cūzija gali remti Japoniją,
kadangi
visi
oficieraif
ku

snį ir visu vieku patraukė už drobulės.
je, o dar daugiau besisten vienytų Valstijų Šiaurinės
jis kraipydamas galva; juodi riebus plaukai karęs nebūtų pradėjus.
riems tik pasiūlė pildyti Bu giančių pabėgti patrakę kai Amerikos prie sutaikymo re
— Laikyk gi, nugrubnagi, kad tave.... šokinėja ant jo galvos ir puola ant kaktos;
džių pareigas, atsisakė jas pi miečiai išskerdė. Kiek čia voliucijonierių su Kubos ran
— suriko jis ir iškoliojo mane juo niekiau veidas prakaituotas ir raudonas, ant kaklo
siais žodžiais. — Rankos nudžiūvo, ar kas?.. gyslos išsipūtė. Buvo matyti, kad jam ne | 16 d. rugsėjo staiga pasi dyti, jie su visu pasitraukė žmonių pražuvo, nežinia.
du.
Kur žiopsais? Ko nematei?
lengva.... Ant nesutariančio styginių in mirė pagarsėjęs kraugerys, iš kariumenės.
Smūgiai vis girdėjos. Kareivio viršuti strumentų pagrindo vamzdinės garsas skam caro ypatos dabotojas Tre| Maskoliškas randas pa • | Mieste Kelciuose, pieti
ne lupa ir smakru bėgo kraujas. Galinus jis bėjo aštriai, aiškiai ir nuožmiai.
pov. Tarnai rado jį bu laik | Ant Baltiško geležinke
nėj Lenkijoj, apsirgo 150
parpuolė ant žemės. Vencel atsisuko, ap
Generolas užėmė vietą prie jam pažysta raščiu rankoj gulintį kamba lio, netoli Peterburgo, 15 garsino, jog laike paskuti kareivių ten stovinčio regi
nių
skerdynių
Sedlecuose
žvelgė akimis visą rotą ir suriko:
mų oficierių stalo, linktelėjo galva visiems ryj. Rods randas garsina,
Mena, kad jiems
— Jei da kas-nors išdrys rūkyti fronte jam įeinant sustojusiems ir tarė: ,,sėskitės, jog daktarai pripažino Tre- ginkluotų vyrų užpuolė am: pražuvo 44 ypatos, bet laik mento.
geležinkelio
trūkio,
bet
ne

valgyti
duota
buvo užnuodinsumušiu da labiau nenaudėlį. Pakelkite jį vyručiai!” kas atsinešė į žemuosius urėdus.
raščių korespondentai su
povo
mirtį
naturališka,
bet
pasisekė
trūkį
išpiešti.
Rods
nuplaukite snukį.ir paguldykite šėtroj. Te Tyloms pabaigėme pietauti; Ivan Platonič
skaitė 62 kunu - palaidotu ta mėsa.
gul atsigulės. Ginklus statyk! — sukoman pašaukė raudono rumuniško vyno, ir po an kad revoliucijonieriai jam jie nuo kasieriaus paėmė pi ant kapinių. Skaitlių sude
tro butelio, kada veidas jo palinksmėjo, pirma pranešė, jog jis žus ne nigus, bet užtai apsiautė
davo jis rotai.
| Valdžios laukia žydų sker
skruostai
ir nosis paraudo, jis atsiliepė į ma nuo bombos ir kulkos, bet juos saugojanti trūkį karei gusių namuose skaito ant 20 dynių Plocke. Kariumenė
Jo rankos drebėjo; jos buvo subrinkę,
ypatų.
raudonos,ir kruvinos. Jis išsiėmė skepetai ne:
savo namuose, tai daugumas viai. Du užpuolikai likosi
apsiautė žydu apgyventą mie
— Jus, jaunikaiti, pasakykite man.... žmonių mnno, jog prie sutę. nusišluostė rankas ir nuėjo šalin nuo besto
dalį, daro kratas po na
užmušti, vienas mirtinai pa | Ant Kaukazo, jeneral
statančii> į rikes šautuvus ir sunkiai tylinčių Pamenate, didelė buvo pereitis?
skubinimo
galo
garsaus
bu

šautas, kiti gi tapo suimti.
gubernatorius, negalėdamas mus. Gal kareiviai pirma
kareivių. Keletas žmonių, kurčiu balsu tarp
— Pamenu, Ivan Platonič.
delio
grei&a
nėjai
revoliuci

savęs besišnekėdami, trusėsi apie sumuštąjį.
suvaldyti sukilimo Gruzijoj, nori ginklus nuo žydų atim
— Jus tuomet su Venceliu šnekėjotės? jonieriai bus ranką pridėję,
|
Samaros
gubernijoj,
kai

Vencel ėjo nerviška, pailsusia eisena; jis bu
Imeretijoj ir Mingrelijoj, at ti, kad jie negalėtų gintiesi,
— Šnekėjaus.
vo išblyškęs, jo akys blizgėjo; pa^al krutan
kad čia įhtarbavo nuodai. me Norecki policija stengėsi sišaukė prie caro su prašymu, jeigu ant jų caro apginėjai
— Jus pastvėrėte jį už rankos? — pa- Greičiausiai tame bus gal
čius veido raumenis buyo galima matyti,
išvaikyti susirinkusius kai kad jį paliuosuotų nuo vie užsimanytų užpulti.
dausė
nepaprastai rimtu balsu kapitonas.
kaip jis laikė dantis sukandęs. Jis praėjo
šiek tiek ‘teisybės, kadangi, miečius, bet tie caro tarnus tos, ant kurios jis neįstengia
.
r
kada
aš
atsakiau,
kad
ištikro
buvau
pa

pro mus ir, susitikęs su mano įsmeigtomis į
| Varšavoj, ant Lešno gat
jį akimis, nepaprastai nusišypsojo vienomis stvėręs, jis giliai ir garsiai atsiduso ir nera kaip sako, likosi suareštuoti patiko fu akmenims ir laz savo pareigų išpildyti. Mi
vės
policija užtiko revoliucimiai
ėmė
mirkčioti
akimis.
keli
virtuves
tarnai
garsaus
doms. . Pagelbon policijai nėti kraštai gruzinų apgy
tik savo plonomis lupomis ir, kažiką sušnab
jonierių
susirinkimo vietą.
—
Blogai
jus
padarėte.
...
Kvailai
pa

jenerolo.
»q
Tnom
tarpu
jo
ždėjęs, nuėjo toliu.
pašaukė kareivius, kurie pra venti.
darėte!
Matote,
aš
ne
barti
jus
noriu.
Jus
Rado Čia teipgi daug ginklų
pareigas jfFįdoJfitas budelis, dėjo tuojaus šaudyti į pulkus
— Kraujagėrys! — pilnu neapgautos
balsu tarė Žitkov. — Ir tu, ponuli, teipgi!.. padarėte puikiai.... tai yra priešingai di .garsus ramintojas latvių, je- beginklių žmonių., Daug
| Netoli ’Osterodės, Pru ir gatavų bombų. Pereitos
Ko lysti? Nori gal,-kad sušaudytų? Pa sciplinai.... Velniai žin’, ką aš čia pliau-; ’nėrolaFOrfbv, tnrinite teipgi žmonių likosi užmuštų arba suose, vienoj oloj rado už stfbatos dieną Varšavos cita
škiu! Atleiskite man....
lauk, atras ir ant jo teisybę!
Jis nutilo, žiūrėdamas į grindas ir pūkš nekaltų žmonių krauju su pašautų, bet tikro užmuštų muštą našlę Reinhard ir jos delėj likosi pakarti du .revo
— Skųsis ant jo? — paklausiau: —
damas. Aš teipjau tylėjau. Ivan Platonič teptus nagus, bet Jau Trepo- skaitliaus valdžios negarsi na, giminaitę. Užmušėju pasi liucijonieriai.
kam?
išmovė pusę stiklinės ir, sudavęs man per ke vo vietoj likosi paskirtas da matyt jis ne mažas, o randas rodė jos augintinis, neseniai
— Ne, nesiskųs niekam.... Ir patys lį,
tarė:
boti ir ginti caro y patą jene- mat gėdisi savo kareivių nar atkakęs atsilankyti iš Ame | Prancūzijoj, Paryžiaus
juk veiksime!
— Prižadėkite man, kad daugiau nieka rolas Dėduliu, bet ir šitas sumo. .
rikos. Atlikęs savo biaurų tvirtynės forte Montiancon
Ir jis suniurzgėjo kažiką sau po nosim. da teip nepadarysite. Suprantu patsai.... paskirtas vien tuomtarpu
darbą, jis vėl išdūmė į Ame perkūnas uždegė parako
Aš bijojau jį suprasti. Fiodorov, jau spė Naujam žmogui sunku. Bet ką gi su juo pildyti pareigas, kol caras ne
krautuves.
Expliozijos 7
■I Lwowo lenkiškas laikraš- riką.
jęs pasistumdyti tarp šaulių ir iškvosti juos, padarysi? Toks jau pasiutęs šuva, tas Ven
ypatos likosi užmuštos, p
tis „Slovvo Polėkio”, užtikri
sugrįž iš kelionės.
sugryžo pas mus.
cel! Taigį, matote....
daug
tapo sužeistų.
na, jog Varšavoj jeneral-gu| Laike Vokietijos kari li
— Už nieką žmones kankina! — tarė
Ivan Platonič matomai pritruko žodžių
| Vokietijos ciecorius, lai bernatoriaus prisakyta karių- menęs manevrų,netoli Triero,
jis. — Einant, kelionėje, ta? kareivis, vardu. ir, padaręs ilgą pauzą, kreipėsi vėl prie sti
| Caro medžionės giriose
ke manevrų mieste Breslau menęi subomborduoti tą mie expliodavo vežimas gabenan
Matiuškin, rūkė cigarėlį. Sustojo — jis klo.
Baltbokštyj,
Gardino, guber
šautuvą pristatė prie kojos, o cigarėlį tarp
— Jis, matote.... jis žmogus ne blogas, laikė kalbą, kurioje terp kit sto dalį, kur atsitiks koks tis granatus, plyšo 80 grana
pirštų laikė; matyt, nabagas, visai užmiršo. ištikro geras žmogus. Tik tas jo papaiki- ko pasakė: „Juodai žiūrin nors pasikėsinimas ant gyva tų, kurių šukių daugybė ar nijoj, sukilo kaimiečiai, už
Vencel ir pamatė....
mas, ar kas, velniai jį žin’.... Patys matė čių aš nekenčiu. Kas prie sties caro urėdninko. Teisy tilerijos kareivių likosi su mušė vieną girios sargą ir
— Žvėris! — pridūrė jis, guldamas pa- te. aš teipjau nesenei kumšterėjau kareivį. darbo netinka, gali išsikrau bė, caro tarnai daug kvaily žeistų ir daug arklių tapo su pavojingai sumušė du policireugtoj jau šėtroj. — Ir cigarėlis jau užgę- Žinoma, išlengvo. Na, jeigu kvailys patsai
stu.
80; matyt, kad vargšas užmiršo.
savo niekšystės nesupranta, žinote, kkip koks styti ir jieškoti sau geresnės stę papildo, bet visgi dar draskytų.
| Siberijoj, netoli Krasno
stuobris.... Bet juk aš, Vladimir Michai- tėviškės”. .Mat ciecoriui ro apie teisingumą šitokio pa| Ant Filipinų salų Pula- jarsko, ginkluoti revoliucijo
ličų kaip tėvas....
Be piktumo, dievaž, dosi, kad Vokietija tai jo sa davadijimo galima abejoti.
Už keleto dienų pribuvome Į Aleksan nors kartais ir įširsti. O jau ans — į siste- vastis, kad žmonis Dievas
jonai vėl subruzdo. Pulkas nieriai sulaikė geležinkelio
driją, kur buvo jau daugybė kariaunų susi nifį įvedė. Ei, tu! —■ šūkterėjo jis tarnui* Į vien jo naudai sutveri. Tuom
jų
užpuolė ant amerikoniš- trūkį, užmušė trūkio tarnus
| Varšavoj, žydiškoj mie
rinkę. Da nulipat nuo kalno matėme milži rumunui, oiU vin nign! Davyno!.... Ir tarpu yra atbulai: valdonai
sto daly j kareiviai darė kra cos kariumenės stovyklų, už ir paėmė 4000 dol. rando pi
nišką plotą marguojantį baltomis šėtromis, kada-nors paklius teisman; o ne, tai ir da Į
'yra
žmonėms,
o
ne
žmonės
tas po namus, jiėškojo bom mušė vieną oficierą ir kelis nigų- .
juodais žmonių pavidalais, ilgais arklių sai- blogiau bus: žmonės įpyks ir pirmame susi
valdonams;
žmonės
juos
ken

Užpuolimą jų ' | Ryme buvo rinkimai
turais ir kai-kur blizgančiomis vario armotų, rėmime. ... Gaila bus, nes vis-tik jis, žino
bų. Susirėmimuose su ka careivius.
amerikonai
atmušė,
bet nak naujo jėzuitų jenerolo. Iš
čia,
kol
jie
stengiasi
jiems
ką
žalių lafetų ir skrynių eilėmis. Miesto ga te, geras žmogus. Ir dagi jautrios širdies
reiviais, 2 žydai likosi užmuš
tvėmis vaikščiojo tuntai oficierių ir kareivių. žmogus.
.
>
gero padaryti. Maskolijos ti, o 11 tapo sužeistų; 42 su tyj jie atnaujino užpuolimą rinktas likosi kunigas Wernz,
Pro atvirus aukščių ir purvinų viešna
— Jau, jau! — pramykė Stebelkov. — paveikslas, rodosi ir Vokieti areštavo.
:ir paveržė amerikonų stovy - kaip pravardė rodo, vokie
mių langus girdėjos klaiki ir narsi vengrų Koks jau jautrios širdies žmogus teip mušis! jos ciecorių galėtų pamoky
Varšavoj padaryta kratos
tis.
muzika, indų skambėjimas ir garsios kalbos.
— Jus būtumėt matę, Ivan Platonič, ką ti. Gal ateiti laikai, kad 200 namų; suareštuota 1000
Krautuvės buvo kimšti nai prisikimšę rusų- tas jūsų jautraširdis žmogus nesenei išdarė.
| 12 d. rugsėjo kariški sū
| Amerikos randas išsiun
ir jam reiks rinkti vaisius ypatų neištikimų, terp tų
pirkėjų. lįits-kito nesuprantanti musų kar
dai 12 ypatų, už užpuolimus
Ir aš papasakojau kapitonui, kaip Ven atkaklumo ir nesupratimo sa
eiviai, rumunai, vokiečiai ir žydai garsiai rė cel sumušė kareivį už cigaretę.
yra daug vaikų, kurie, ma tė du karišku laivu į Kubos am poli cistų, nusprendė ant
vo pareigų. Užtai laikraš tyt, teipgi neištikimi. Terp pakrantes ginti amerikonų
kavo. Ginčai dėl popierinio rublio kurso bu
— Na, matote, matote.... visada teip!
vo girdėtis ant kiekvieno žingsnio.
reikalus. Matyt Suvienytos pakorimo. 8 Mintaujoj, 2
— Ivan Platonič raudo, pukščiojo, ir vėl kal čiai, net tarnaujanti randui, suareštuotų daugiausiai yra Valstijos jle&ko atsakančios Varšavoj ir 2 Rygoj.
— Tu kodėl duodi man ,,dou galogari”, bėjo. — Tečiaus jis vistik ne žvėris. Keuo ciecoriui gana naudigų pamo žydų.
tu, velnio puse?.... Duok griveną! Ar gir žmonės
progos įsikišti į Kubos revo | Varšavoj, 12 d. rugsėjo,
geriausiai papenėti? Vencelio. Ke- kinimu suteikia.
3
di, tu, domnul!
no geriausiai išlavinti? Vencelio. Keno be
| 12 d. rugsėjo socijal-re- liuciją, stengiasi xiš jos pasi likosi nušautas perdėtinis
— Undė ėste postą? — su perdėtu man veik visai nėra baustų? Kas niekada neati | Odesoj -šydus apėmė bai
voliucijonieriai atlaikė Mas naudoti išplatinimui eavo kriminališkojo kalė i i mb, pul
dagumu, paliesdamas pirštais šliko, klausia duos teisman — nebent jau perdaug didelę
kininkas Jakovlev.
puošnaus rumuno oficierius, apsiginklavęs niekšystę kareivis padarytų? Vis tas pats mė, jie bijoki tojtių jau sker kvoj susirinkimą, ant kurio įtekmės.
„Kariškuoju Tulku” — knygute, kuria tuo Vencel. Ištikto, jeigu ne tas Jo nelaimingas dynių, kokias pereitą sanvai- pripažino vodingais revoliu
| Pietinėj Amerikoj vulka
met buvo kariaunos aprūpintos. Rumunas silpnumas, tai kareiviai jį ant rankų nešio tę buvo SetHecnfoe. Mieste cijai bankų ir namų plėšimus
| Mieste Charbine, Man nai traukia savo naikinantį
aiškina jam; oficierius varto knygutę, j ieško tų.
rando agentų, arba su rando ir kitokius darbus. Kadan džurijoj, politiškiejie kai i- darbą toliau, nepasikakina
damas nesuprantamų jam žodžių, ir nieko
— Ar jus kalbėjotės bu juo apie tai. pritarimu, jam tarnaujančių gi toki darbai daromi revo niai, suvaldę sargus, stengėsi išnaikinimu vieno miesto
nesupranta, tečiaus mandagiai dėkavoją ir Ivan Platonič? .
juodašimčiu,' vadinančių sa- liucijonierių vardu, tai rei ištrukti, bet lauke juos už Valparaiso. Provincijoj Nieheina toliaus.
— Kalbėjaus ir bariaus dešimt sykių. vę , ,Lyga maskoliškosios tau
kia manyti, kad arba juos klupo kareivių patrolė, kuri le atsidarė naujas metantis
— Tfiu, kad tu skradžiais, kokie čia Ką su juo padarysi! „Arba, girdi, kariau
žmonės! Rodos ir popai mūsiški, ir cerkvės na, arba milicija.” Vis kažin kokius kvai tos”, likosi išlipinėti atsišau papildo ne revoliucijonieriai, pradėjo šaudyti į bėgančius. ugnį krateras.
mūsiškos, o supratimo neturi apie nieką! Si lus sakymus pramano. ,,Karė, girdi, teip kimai, kuritfbse Msi masko arba kad revoliucijonieriškos Penki politiškiejie nusidėjė
| Mieste Chihuahua, Medi
dabro muštinį nori? — laikydamas rankose žiauri, kad jei aš esmių žiaurus su kareiviais, liški patrijolai kviečiami su partijos savo sąnarių neįsten liai likosi užmušti, o 14 tapo
ke, sugriuvo kotelis. Iš bu
marškinius* rėkia visa gerkle kareivis rumu tai tas tik lašas Jūrėse.... Jie, girdi, stovi sijungti į vieną ryšį ir iš gia suvaldyti. •*
sužeistų.
vusiu jame 42 apsistojusių
nui, pardavojančiam atviroj krautuvėlėj. — ant teip žemo iškilavinimo laipsnio....” Žo skersti visus žydus. Pasek
Už marškinius? Patru franku? Keturis džiu sakant, velniai žin’, ką pliauškia! O
svečių,
4 likosi užmušti,
| Laikraštis „Russkyj Inmių tų kvailų atsišaukimų su
frankus?
| Nuspręsta ant pakorimo daug tapo sužeistų.
tuo tarpu jis puikiausias žmogus. Negeria,
Jis išsiima pinigą, rodo jį, ir derybos nekortuoja, dalykus veda sąžiniškai, seną baime laukia ne vien žydai, _valid” pagarsino naujas tie užmušėja jenerolo Min, mer
| Danijos policija ant salaimingai pasibaigia.
tėvą ir seserį šelpia, ir draugas jis juogeriau- bet ir visi doresniejie krikš sas apie kareivišką tarnystę. gina Zenaida Konoplianiko— Traukitės, traukitės, vyručiai, gene sias! Prie to ir žmogus apšviestas! Kito to čionys.
losBornholm
surado, maskoliš
Sulyg naujų tiesų, už prasi- va, kaip paduoda rando laik
rolas ateina!
kų revoliucijonierių ginklų
kio visame pulke nėra. Ir atminkite mano
šalinimą nuo tarnystes kariuAugštas jaunas generolas, pasirėdęs žodį: arba jis teisman pateks, arba anie t—
| Italijoj siautė žemės dre menėj, tą padarę turi būt raštis , J*ravitelstvennyj Ves- krautuvę ir bombų dirbtuvę.
tnik”, 12 d. rugsėjo likosi Suareštavo čia 21 maskolių
puošniu švarku, čebatuose sn ilgais aulais ir jis mostelėjo galva į kareivių pusę — su juo bėjimai, kurte" ypač mieste
baudžiami
6
metais
kalėjimo
ant diržu pasirištu per petį bizūnų, greitai
pakarta Petro ir Povilo tvir- ir rastus ginklus sukoufiska*
Traora, ant salos Sicilijos, ir nužudymu ukėso tiesų.
*) Perdavėju viriininko pritakymų etc..
praeina gatve. Paskui jį, atokume keleto
daug
triobių
pagadino.
tynėj.
vo.
(Toliaus bus«J

® YteOB.
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- APGARSINIMAI.
Visuomet pasirengęs.

burg, Pa. ir Antano Gumuliausko gyve
nusio Joliet, III. Jie patys ar kaa kitas
teiksis duoti žine adresu:
Jos. Hichneviozia,
Bell Clothing Lietuviuku Drapanų
Chicago, III.
Sztoras atsidarys apie pradžia lapkri- 130 Canalport av.,
czio menesio. Korporacija jau turi di
Pajieezkau savo giminiu. Vincento
duma tavoro supi rkusi, tik laukia kada Pudžunio, Juozapo Daijoro ir Onos M i Įi
kontraktorial narna užbaigs. Žmones mti tęs. po vyrui Rudiene, visi Kviedaidabar akcijas gerai perka ir kaip rodosi nes parapijos, Raseinių pav,, Kauno
tai Iki atidarymui jas visas iszpirks. gub., 4 metai kaip jie gyvenoWaterbury
Todėl kurie mislijate prie lietuviai ko Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
sstoro prigulėti. Ui pasiskubinkite akci adresu:
jas nusipirkti kol dar yra gaunamos po
Pranciszkus Venckus,
110.00. Akcijas galite u iii ra styti pas 4545 8. Hermitage av.,
Chicago, III.
sstoro
direktorių
KAZIMIERA
Pajieszkau
savo
brolio
Vinco
TarnoSLUŽLNSKA, kuris turi savo va
szaiezio,
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
landas „Lietuvos'' redakcijoje ketvergaiš nuo 6 lai 9 vakarais ir nedalioms Jurbarko vol., 4 metai kaip Amerikoje.
nuo 9 iki 12 rytais, arba pas korporaci Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine
jos representanta
DOMININKĄ adresu:
Jurgis Tamoszaitis,
ENDZELI 144 Wabansia avė.
150 18 st,
Chicago, UL
(28—IX)
, „LIETUVOS ŪKININKAS“
Pajieszkau Julijono Pupazio,, Kauno
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasstis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms. gub., Telssiu pav., apie 50 metu am
*
kaip Amerikoje.
Lueina du kartus per savaite isz Vil žiaus, antri molai
Kas spie ji praneša žemiau paduotu ad
niaus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingos žinios isz visos resu, gaus 85.00 dovanu.
Juzefą Kavallauoklene,
Lietuvos ir kitu krasztu sv eto. Lietuvoj
Chicago, III.
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50 108 W. 14th st,

Bell Clothing Co.

Yra sena patarlė, kad tik
tie turi pasekmę, kurie savo
pasiėmimuose visuomet yra
pasirengusiais sutikti nelai
mę. Jie tankiai gali jų pra
šalinti ar bent jų sumažinti;
kas neatboja ant pirmutinio
apsireiškimo ateinančios ne
laimės, tas žūva kovoje.
Tas pats yra su visukuom
gyvenime. Tu gali gyventi
sau linksmai be mažiausios
rupesties apie ateitę, apie
galimų nelaimę, kuri gali iš
tikti tave iš nežinių; tu gali
praleisti pirmutinius apsi
reiškimus ligos ir ji tuojaus
tave paveiks. Sumaninga
Kam yra miela prigimta ssalis tevynešeimyna visuomet skaito ant Lietuva, tai uisiraszykit minėtąjį įsik
ateities ir užlaiko Trinerio rauti, o žinosi t kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laiko. Vienas num.
Amerikoniškų Eliksyrų Kar ant
pamatymo S centai. Adresas:
čiojo Vyno namuose, žinoda
M. J. Damijonaitis,
ma gerai, jog daugelis ligų 3120 S.Hatsted at., Chlcago.Dl.
bus prašalinta jį vartojant.
Kų tai stovi netekimas valgumo, ar apklotas liežuvis,
išblyškęs veidas, lengvas ne Prakalbos ir dekliamacijos.
smagumas, užkietėjimas? Ši Torrington, Conn. 37 kuopa L. 8. P.
*
jas
tie apsireiškimai tankiai atei A. parengs prakalbas ir dekliamac
nedalioje, 23 rugsėjo 2 vai. po pietų,
na ir nueina, bet ar tu tikrai svetainėje Mc.Carthy Hali, N. 92 E.
tiki, kad jie visuomet nueis? Maine st. Inžanga visiems dovanai.
ir visas kuoskattlingiausiai atsilan
Jie gali būti apreiškėjais Visus
kyti užkviesta.
Komitetas.
sunkios ligos ir Trinerio A

Draugysčių Reikalai.

revoliucijai L. 8. D. P.
A.Križinauckaa, J.Vanagas, J. Miknakaa, J. Grigaleviczius, J. Žiulis, M. Aleszkauckas, A. Klombauckaa, K. Bziszkute, N. Szlszkutis, A. Klembauskiuto, M.
Klombauskiono po 25c.Viso 82.73, 5 cen
tai persiuntimo kasztu, lieka 82.70. '

Reikalauta 100 darbininku prie akme
nų skaldtnyczloe tuojaus. Atsiszaukite
P“
Artesian Stovo and Limo Works Grand
and Campbell avės.

Laivu Kalendorius.
Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Šifkortės nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iŠ kur laivą gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos.

J

LAIVO VARDAS

Kompanijos vardas

ARARIC................................
AMERICA............................
BLUECHER........................
BARBARO8SA.....................
BREMEN..............................
BRESLAU................
BALTIC................................
CELT1C........... :................ .
CYMRIC................................
CEDRIC.............................. .
CARMANIA.............. j....
CARONIA........................ .
CAMPANIA..........................
DOMINION..........................
EMPRE88OF IRELAND..
EMPRE'S OF BRITAIN...
ETRURIA........................ .
FRIE8LAND....................
FINLAN1)............................
FRIEDRICHd GROSSE..
GROSSER KURFUER8T..
HAVERFORD ....................
IVERNIA......... . ...................'
KRONPRINZ tfILHELM.
KAISERNVIL. d GROSSE.
KA18ER 1VILHELM II....
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VICTORIA
LAKE MANITOBA......... .
LAKE CHAMPLA1N.........
LAKE ERIE......................
LOCANIA............................
MAIN.................... ................
MA.IESTIC............................
MERION..............................
NECKAR..............................
NEW YORK ......................
NORDLAND........................
0TTAWA..............................
OCEANIC....... .....r...........
PH1LADELPHIA...............
PENNHYLVANIA .............
PATRICIA........................ .
RHEIN..................................
RE PUBLIC........... ......
8AXONIA ............................
8AINT PAUL...............
8AINT IZJUIS.....................
8OUTHWARK.....................
TEUTONIC..........................
UMBRIA........................... .
VADERLAND.....................
WE8TERLAND................
ZEELAND ..........................
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Boaton Mass.
New York
•>
••
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P«r įtek drtnų
parplaukia maro

Pajieszkau savo puseeeses Agotos BakInnsbrucke, pietinėj merikoniškasis EliksyrasKar- Philadelphia, Pa. Vietine L 8. P.A. szikes,
szi pavasari pribuvo isz Lietuvos
kuopa parengia 23 rugsėjo (nedalioj) di
Ausrijoj, nusišovė pagar čiojo Vyno visuomet išsklai- deli viena susirinkimą, su prakalboms, in Amerika; paeina isz rftuno gub., Ra
sėjęs akių daktaras, profeso dis jų. Vartok jį visoms ne dainoms ir dekliamacljoms. Prasidės seinių pav„» Baltųjų tol., Varnaictiu
2 po pietų, atsibus Washington salėja kaimo. Ji pati
kas kitas teiksis
rius Pragos ‘universiteto Dr. galėms skilvio ir vidurių, South
ir 4 gatvių. Kalbėtojai bus isz duoti žinia adresu?
,
A. Baksės^
Cermak.
nerviškumui ir užterštam svetur. Yra paskirtos syecsiams 6 bran
*
gia
dovanos, kurias kožnas teeidamas Box 2,
.j
j^endall, Monl.
Į Netoli Salonikų, Turki ar silpnam kraujui kūne. salen turi proga ingyti. Pelnas revoliu
Pajieezkau
apsivedimųL,
merginos liejoj, susirėmime grekonių ir Gaunamas aptiekose, arba cijai. Visus mielai užkvieesiam. ' In tuvaites ne jaunesnes kalo 20 ir nė se
nesnes kaip 80 meili a&i'aus. Artes
turkų su bulgarais, 30 bul pas patį fabrikantų Juozapų žengs tik 10c.
Komitetas.
nėms žinioms metanas kreiptis adresu:
Trinerį,
799
S.
Ashland
av.,
garų likosi užmuštų. Tur
J. 8. Naženoų^s.
Teatras.
būt turkai ir grekonys šaudė Chicago, III.
Chicago,'IIL
Chicago.
Dr-te Bzv. Franciszkaus 10628 Kurtis avė., ,
Serali cino rengia loszti teatre po vardu
į bulgarus.
Pajieszkau savo draugo Juozapo PuUž gerą noriu blogu m ne- „Betlejaus Stonais” 80 d. gruodžio, 1906 plenio, Kauno gub., Panevėžio pav., Ga| Žemės drebėjimai nuolam , paskutine nedelia priesz naujus me tauczlu kaimo, Lingavos parap., du me
a t mokėt.
tui, todėl meldžia visu guodotinu drau tai Amerikoje, pirmiau gyveno Wortai pasitaiko ir Ecuadore,
Nekartų teko girdėt nuo gybeii u ir kliubu nedaryti toje dienoje
Mass. Jis pats ar kaa kitas
pietinėj Amerikoj, bet kaip žmonių ir laikraščiuose skai teatru na balių, idant tuomi vieni ki cesteryj,
teiksis duoti žinia adresu:
?*
iki šiol, jie nelaimių nepa- tyk jog yra toks Institutas, tiems neužkenktume. Teatras bus lo
' Jos. Geoejkis,
sziamas No
*
School Hali, kerte 48toa ir 225 Millbury, st.,
VVoręęst^, Mass.
gimdė.
kuriam nėsų tokios ligos, ku Honore st.
Pajieszkau savo Mvogerfo, -ir. PetKomitetas.
| Pietinėj** Amerikoj, ap rios jis negalėtų išgydyti.
ralczio, Kauno gub., Raseinių p&v., VaChicago.
Dr-te
szv.
Jono
Krikštyto lusku kaimo, 15 metu Amerikoje, ap e
linkinėse Innsbrucko užki Nors aš daug visokių dak
jo rengiasi tureli bailu 27 d. sausio,
metu amžiaus, 19 d. rugptucio jis
lo ypatingas debesis, ku tarų net pagirtų perleidau, 1907 m. Freiheit Turner salėja, 3417 S. 40
praslszalino ir iszsinesze 860 ŽveOirfru piris uždengė saulę. Pasirodė, vartojau jųjų liekarotas, bet Halstad at ir meldžia visu kitu drau- n’gu, jis yra 5į pėdu auktzczio, prflgo
ta diena nedaryti balių ne teat veido, smailos nosies, tiesaus vqįdo, ant
Kad tas debesis susideda iš man nepamačijo, o kad tų gysczlu
ru ta diena, idant tuomi vieni kitiems nosies turi randa ir ant kalriojKyeido
milijonų lakiojančių skruz sunkių ligų ir kankinimus neužkenktume. Su guodont
pilku plauku, nemoka jokiu svetimu
Komitetas.
vilkau net per du metus ir
kalbu, labai mėgsta n.eluot, apsivilkes
dėlių.
languotu siutu, raudoni czever>kai, ru
gydžiausi,
ne
tik
negelbėjo,
| Iš Peterburgo kalėjimų
da ungiriszka skrybėlė; turi su savim
mėlyna valiza. Rodosi, kad jis nuvažia
nežinia kokiu budu pabėgo bet vis ėjau menkyn, tai jau
vo in minksztas aoglis kur apie PitUir
visai
netikėjau,
kad
kas
Pajieszkoįimal.
daug politiškųjų nusidėjėlių;
burga. Kas ji kur patemis, malones
nors
galėtų
manę
išgydyt
Pajieszkau gero lletuviszko barzda- man pranuztl, už ka busiu dėkingas.
terp jų buvo daug pašautų.
pas
P. V. Zomby<,
Kalėjimų užveizdos nežino, nuo moteriško pasigadinimo, skuczio. Atsiszaukite
Joną Jankų,
227 Pearl st.,
Hartford, Cocn.
o
ir
skaudėjimo
po
krutinę,
kaip tas galėjo atsitikti.
123 Canalport avė.,
Chicago, III
Pajieszkau
Juozapo
8arkano,
Kauno
šonuose, diegimo kojų ir Pajleszkau Jono Raltruszaiczip, vidu
gub., Panevėžio pav.,Subacziaus parap.,
| Kanados laikraščiai gar rankų, vidurių skaudėjimo. tinio
ūgio, kreivoms kojoms (kliszas),
vol., Patraktu kaimo, pir
sina, jog netoli Ontario gele Galva nuolatos . svaigo ir tamsaus veido, juodi plaukai, juodi an Siutnbriskio
miau gyveno Glenvrood, O.; turiu pis ji
žinkelio, prie Hudsono jūrių skaudėjo teip labai, kad ro takiai ir ūsai, pailga smaila ir biski svarbu reikalą. Jis pats ar kas kitas
kumpa nbsis ir labai sznypszczia per no teiksis duoti žino adresu:
kojos, surado labai turtingus dos kūjais mušė; net akis sį,
viena ranka mėgsta laikyti keliniu
K. Ramanauckas,
aukso laukus.
kiszenej, eidams labai sviruoja. Pati 821 st.,
VYaterbury, Conn.
bijojau užmerkt ar atmerkt, jo
szviesaus veido,Juodi plaukai, labai
| Pietinėj Amerikoj, re- kad nepadidint skausmų. O menkoms krūtims, biski kuprota. Tur1 Pajieszkau Antano Sztmku, Kauno
Raseinių pav., Szvleksznos parap.,
publikoj Chili, provincijose mėnesinės teip baisei mane du sūnūs, — senesnysis Jonas 9 metu, gub.,
tamsaus veido, juodu plauku: jaunesny apie 8 menesiai kaip apsirodė Piltetone,
Santiago ir Manula,vėl siau įbaugino, kurių labiau bijo sis 3 metu, szviesaus veido, g: i ton i plau Pa ; turiu įsi j| labai svarbu reikalą,
tė gana smarkus žemės dre- jau kaip gimdymo, tai po to kai. Jo tikra pravarde isz Lietuves Jo Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
nas Bizss, Anglijote, Silvertown'e per adresu:
■bėjimai.
kios skausmiiigos mėnesinės savo
Ant. Bsirdonss,
vestuves, persikriktztyjo in J. BalFaxboro, Mass.
| 16 d. rugsėjo republika vėl baltosios vargino, rodos, truszaiti. Afrikoj (Transvaaliuje) gy Box 702,
veno
po
pravarde
Kellor,
dveji
metai
at

Pajieszkau
savo
byolio
Jono Maozlulo
Meziko iškilmingai apvaikš kad paskutinė gyvastis ište gal, buvo malonaus budo, dievobaimin ,ir Juozapo Gre'ciio, abydu
Jurbarko
čiojo sukaktuves savo užsi- kės iš manęs.
gas (fanatikas) ir ilga laika gy veno suti parap., Kumriu kaimo Ir Domininko
Tad nors kiti daktarai ir kime su savo tautieczlais, per ka ingavo Greiczio Pantvardimtkiu i kaimo, Skirsdėjimo ir pasiliuosavimo nuo
visu užsitikejima.
Naudodamosi isz nemunio J a ra p., Raseinių pav., Kauno g.
Hospitalė, kurioj .gulėjau, užsitikejimo
Ispanijos jungo.
užsidėjo prie aukso kasyklų Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
negalėjo išgydyt manęs, bet valginyczia (Boardin house) dėl kurios adresu:
'C
Antanas Maczti|lis,
pagal mano vyrelio geriausių prisiskolino nuo draugu lietuviu nema
, Chicago, 111.
Redakcijos Atsakymai. • rodų, aprašiau savo ligų, kaip žai pinigu. Palaikes ta bizni apie G me 3324 8. Halsted st.,
nesius, pardavė slapta už maža preke, ir
Pajieszkau Benedikto Paulauskio,
Senam Krivaičiui. Atskai viršui pasakojau, Dr. Uollins neattilygines sp sko.lninkals nei su Kauno gub., Telszit/ pav., Varnių parap.
ta telpa. Todėl talpinti at Medikališkam Institutui New „sztorninkais", kurioms daug buvo sko 5 motai atgal kaip raoze paskutine grolingas; — tokiu budu surinkęs apie 2000
siųstų raštų apie jos nepasi- Yorke, kurio apgarsinimas svaru sterlingu pabėgo pirma in Londo mata isz Chicagoe.r Jis p>ts ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:
rodymų jau nėra reikalo. Be yra šitam laikraštyje ir jųjų ną, o isz ten in Amerika ir no jokioo ži
Jonas Knitelie,
nios nedavė skolintojams apie save. Da
je. dar vienas. Kapitalizmo specijališkai pritaikitus vai bar eina gandas kad jis gyvena Brookly- 1211 Leely Kw., ■, j j -.Oamdan, N. J.
priespaudų sunku pataisyti. stus kaip sakė atsiųstus man ne, N. Y. ir laiko saliuna, todėl prano Pajieszkau savo.dedeo Stanislovo
Kauno gub., Panevėžio pav.,
Didžiausias to rašto silpnu suvartojau, tai net pati ne kiame guodotiniems lietuviams, kad ap RMonlvllo,
žalimo parap., Žementisrklu sodos.
sisaugotumėte nuo tokio lapes su dievomas yra, kad jame per daug galiu atsidyvyt, kad teip-pa tiszka iszkalba, ir jokiu reikalu su to 16 melu kaip Amerikoje, gyvena Oonyra frozų visai nesirišančių sekmingai į trumpų laikų iš kiu neturetnmete. Podraug praszome neotikuto valstijoj. Jis pats ar kas ki
maloniu tautiecziu, j>i kaa apie ji tikrai tas teiksis duoti žinia adresu:
su rašto užduote. Kiekvieno gijau kaip rodos pirmiaus dažlnotu,
Marcele Montvilai te,
duokite žinia žemiau padėtu
Pbiladoiphia, Pa.
rašto svarbumas remiasi ne niekad nesirgus, nors pir adresu, už ka mes busim jums labai dė 927 So. 6th st.,
Pajieezkau savo brolio Vincento Poant frazų, bet ant mislies, miaus kaip su viena koja gra kingi.
Skolitojal:
vllaiczlo ir szvogerio Stanislovo Adobiofrazos daro raštų ne supran be stovėjau.
D. Lavkutls, A. Skrtpko, A. Matuzas. kio, abudu Kauno gub., Sziaullu pav.,
tam u, ypač jeigu negerai pri Kad iš pradžios bučia krei 8. Chasinski, A. Kaezar, K., J.Juraazka, gyveno apie Szaukteta Lilijai miesteli.
P. O Box 2722, Johannesbnrg, Trans- Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži
taikytos ir išverstos. Rašy pusi į tų Institutų, tai ne tik vaal,
8. Africa.
(IX—21) ~
damas todėl, mesk Tamieta jau bučia buvus senei sveika Pajieszkau savo vyro Andriaus Rima- nia adresu:
Keži m teras Povilaitis,
*
Ne
Britain, Conn.
tuščių frazeoliogijų, o rašyk ir laiminga kaip dabar, bet vieziaus, pamėlusio mano 2 d. rugpiu- 61 Shepfeld su,
ežio
ežiu
metu;
jis
yra
neauksztas,
sto

viskų kuo suprantamiausiai, ir daug pinigų bučia sučėdiras, gelsvu plauku, biski raupuotas, pa
tųsyk raštui galės ir kiti su jus. Dabar persitikrinau, kad eina isz Suvalkų gub., turi skaudama
prasti. Imk teipgi Tamista Dr. Collinso Institutas yra pi rėžta tieseses rankos. Teisybe, jis ma Aukos reikalams revotlucijinio
ne pamėtė, kad esz jam nebuvau prilau
svarbesnius dalykus, dabar geriausias Amerikoje ir siun ki,
judėjimo MaskolIJoJ.
bet asz to labai gailiuosi ir praazsn
tankiausiai
smulkmenoms čiu viešų širdingiausių padė atleidimo. Jis pats ar kas kitas teiksis AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON
duoti žinia adresu:
ATĖJUSIOS.
per daug darbo pašventį, o ka vonę už sveikatų. ’
Antele Rimavicsieno,
Chlcagos Lietuviu Nepngulmingas
svarbesnius klausymus palie Aš Teresė Kupčenė ir ma 1364 Stale st.,
Bridgeport, Conn. Kllubas 81.05. Skiria L. 8. D. P.
ki, ne kliudai jų.
no vyras Povilas, 29 Whin- Pajieszkau Karolio Michnevicziaus ir Sprlngfleld, III. Už P. Urbanto tikin
field st., Poughkeepsie, N.Y. Tedeuszo Januszkoo gyvenusiu Pilte- tus sugražintus mums pinigus skiriame
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Šifkortf kaitnoja
nuo Porto į

Tilž,

Eydtkumt

36.65 36.70
37.80 37.95
37.80 37.95
39.15 39.20
39.15 39.20
36.65 30 7o
41.80 41.95
41.80 41.95
37.80 37.95
41.80 41,95
41.80 41.95
41.80 41.95
43.80 43.95
36.65 36.70
37.90 37.95
37.90 37.95
41.80 41 95
38.65 36.70
W80 39.95
39.15 39.30
39.15 39 20
36.65 36.70
36.30 36.45
44.15 44.20
44.15 44.20
44.15 44.20
39.80 39.95
37.80 37 95
36.05 38.70
36.65 36 70
36.65 36.70
43.80 43.95
39.15 39.20
43.80 43.95
36.65 36.7.)
36.05 36,70
43.80 43.95
36.65 36.70
36.65 36.70
43 80 43.95
43.80 43 05
37.80 37 95
37.80 37.95
36.05 36.70
36.65 36.70
36.30 36 45
43.80 43.95
43.80 43.95
36.65 36.70
43.80 43 05
41.80 41.95
30.80 39.95
36.65 - 36.70
39.80 39 95

Viri parodytos prekčs yra už vaftdenj ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.- Žemiau paro
dytos prekfts yra už Amerikos geležinkelį nuo:
7-

•

Cbicagos į New Yorką........ . ..................... 816.00
„
„ Bostoną.......................................... f 16.00
„
,, Philadelphią................................. 815.50
,,
„ Baltimorę.............. . .............
£15.00
„
„Montreal..........................
£15.00

Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Cbicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Cbicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortą pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau £50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur uerasi kaip pas:

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street Station 60, Chicago, IIL
Kas nori važiuoti į Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike, greitą ir gerą laivą.
*
Ar tari gera vieta?
Ar kalbi anglizzkai? Jei ne, tai mes
izzmokyzime tave toe kai bot in trumpa
laika ir pasirūpinsime apie geriaua ap
mokama vieta, kaip tik nors isz dalies
pramoksi. Kožnas gali (sunokti taituo nauju budu, daugumas tu, kurie
naudojosi azituo nauju budu, lazmoko
kalbėt, raazyt ir skaityt su pirmu mene
siu, be knygų, be valkszcziojltno mo
kyklon, Jei nori pagerint savo padėji
mą, savo mokesti, raszyk pas musjomee
pasiusimo tau visas žinias. Adresuok:
Inter.-Slovanic Co.,
1314 Polk ak,
Chicago, UI.

Farmos, Farmos.
Apgarsinu savo tautiocslams, kurie
nenori vežti svetima vežime, tai yra pas
kita dirbti, -kad dabar galima pigiai nu
pirkti gera ferma valstijoje Misouri, Co.
Texas, kur gali sau ramiai gyventi ir
lengvai dirbti. Czia yra sveikas oras,
žiemos vidutines, vasaros tokios kaip
Lietuvoje. Žemei preke su missku nuo
82.00 iki 85.00 už akeri, o iazdirbta žeme
nuo 85.00 iki 830.00 už akeri. Jau mes
tris lietuviai ežia pirkome ir norėtume
gauti daugiau nu kaiminu su mumis
gyventi. Del platesnes informacijos
kreipkitės indedami 2c. marke prie
Joseph Žymontis,
31 W. 14 Plaoe,
Chicago, UL
Paikus Lietuvinkas Balionas ir
(28—IX)
didele graži sale.
Praneszamo guodė žinomo draugystėms
jog mes turime didele, gražia salo, apazvisata elektrikos žiburiais. Jeigu ku
I
rios Dr-tęs norėtu pedaryti balių, mel
džiu pasiskubinti, nes vėliaus, kad ne
būtu užimta. Salo yra labai graži ir
gera mitingams, vosolljoms, prakalboms
ir tu Teipgi ozion randasi ir saliunas,
kur užlaiko szalta alų,1 gorus cigarus ir
Rūpintis visokiais užsisakymais ve
užkandi. Žodžiu sakant, saliunas yra stuvėms ir pakasynoms, taipgi parsldanumerio pirmo.
vinea labai pigiai poodines gėlės.
JOS. ŽILIS,

Reikalaujame 500 daibininku in Michigano miszkus, mokestis nuo 828 iki
835 ant menesio ir pragyvenimas, pas
kolinsimo ant keliones isz Chlcagos; 1000
vyru ir amatininku~ln Kalifornijos val
stija, dideles mokestis, kAŪono isz Chi
*
cagos 883; 2000 darbininku prie geležin
kelio darbu Washingtouo valstijoje mo
kestis nuo 82.25 iki 83.00 Ant dienos, ke
lione lu Chlcagos UA; teipgi reikalau
jamo moterų ir merginu prie visokiu
užsiėmimu szi tame ^miem. Lietuvi at
kas agentas; ateik tojaus, nrba raižyk,
tededamas ui 2c patine stempa atsa
kymui. Adresas:
1 W. 24 ak,
Chicago, UL
J. Dbcaa,B<
(X-5)
Pajieszkau savo draugu Meteuizo
666 MU
aukee
*
ave^j
įj Chicago, III.
Liūno ir Jono Anoi.o, Kauno gub.,
Reikalingas
s?manpp
vyras, mo
Bziaullu pav., Papyles pa rap., Trlszkiu
Ant pardavimo sankrova valgomu
sodos. Pirmiaus gyveno Oglesby, IIL kantis gerai taisyti autoyaatisskas madaiktu geroje vietoje, per septynis me
styuelos
Ir
muziksliizkuž
instrumentus,
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
lenku,
kaip Ir laikrodėlius ir U. Atsiszauklt tus biznis lizdirbtas terp
adresu:
lietuviu, Slavicku ir chorvatu; 84 kostupw
Antanas Melžia,
SMriai, kuriems reikia nuvežiotL Par
M. J. Damijonaiti,
448 Oollinsville av.,
E. St Louis, DL
8120 Bo. Halsted st.,
Chiovgo, III. duodu dėlto, kad tunu kita.blzni; visas
biznis už91700. Atsizzaukti adrssu:
Pajieszkau savo szvogerio Juozo Juno(»1-1X)
Fol. No
acki,
*
viczlaus, Suvalkų gub.. Beinu pav.,
Kenosha, Wls.
Miszkiniu kaimo. J s pala ar kak kitas y Reikalingas tuojaus aptiekorlaus pa- 464 Pine st.,
geibiu inkis arba mokinys mokantis ge
(5-X)
teiksis duoti žinia adresu:
rai lietuviszkąi, ienkiszkai ir augliukai
Ted. Franckitir,
kalbėti. Gera vieta. Reikataijamss
309 Frankhn si..
Joliet, III.
Marija Do
latt
*
Ustavlu Daktaras
paMudljimaa
,
Kauno gub., Sslauliu pavieto.' 728 W.
Pajieszkau savo draugo Juozapo Re
Stefan K. 8a
* , afAlekorius,
meikos; turiu pas ji labai svarbu teikeis. 749 W. 18<h St.,
Chicago, III. Iftth su Telefonas Canal 1203, Telsfo
nas Canal 7082. Telsfonuot galima Isz
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
Reikalauja liejiku ir liejonu dirbėju, kiek vienos aptiekus. Psgrisz J7hlgwm
*
adresu
atoistaukti ruiman 503—134 E Van Bu apie pradžia rugsėjo asegesio ir pflds
Autanss Liįgis,
z
(28—IX)
gydyme ligsalu kaip pirmiau.
1
2825 109 et,
Roseland, Chicago, UL sta ak

NKW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee 8tM

BALTIMORE. MD.
L. *
lts,
Ga
2018 N. Washlngton at
Jonas Želvls,
711 W. Lombard st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 Bo. 2nd 8k
PITT8BURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S. 3.
L M. Maskeliūnas. 2187 5-th Avė.
ELIZA BETH. N. J.
J)om. Boczkus,
211 First st.

VVESTVILLE, ILL
V. 8. Kreivėnas.
KENSINGTON, ILL.
Mikolai Valeckas, 2461 Kenaington ava.
BROCKTON, MAS3.S
Petras Marctnonis,
63 Blendale, St

Al sidare Lietuviszkąi

' MINERBVILLE,
J uozas Ramanauskas,

-Lenkiszkas Gėlynas

8PR1NGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2028 Peoria Road

(Kvietkų sankrova).

WILKESBARRE PA.
A. P. Ąleek, 71 N. Hancock at
WORCESTER, MASS
Ant Bernotas, 12 Harlem st
GILBERTO?, PA.
J. Ambrazevioziut Box 4

8202 South Halsted ak, kerte 82 ui.
Chicago, Di.

.'

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK, N. T.
JL *
sLesnle
kK
144 E.Houston 84.

8o. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gendrolls. 287 3-rd Street
NEWARK, N. J.
V. Ambracevicsia, 178 Ferry sk
A. Stanelis, 66 West Bu

BROOKLYN. M. Y.
Btaa. *
lRinke
czius,
78 Graad st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 181 8. Mainau
WATE&BUBY, CONN.
Vincas žubriokaa
esąs Že mantauckas, 39 W. Porte? St.

PA.

Mc KEES ROCKS, PA.
Fort. J. Bagoczius, 149 Ohio St
NEVY HAVEN, CONN.
K. Biažaitis, 524 Best St
MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis
Boa 541

KelistujAntl Ageabei
Jur. Kazakeviczla
Jossph Petrikis,
S. J. Kasputis
Folik. J. Gelmines
Stanislovas Valaskas.
NaąJsM Fortepijoną Natos.
• LietuvluHymsas. Žodžiai ir meliodija V. Kudirkos. Fortspijosai pr.rno
sze A.KączMorakis, Ryaeja, 1906..30c
XOLeZEW«^
•04 88*4SU

CMuaco»lB> ,

—■L -

I

AŠ ATGRIEBIU SERGANČIUS VYRUS.
Naiank, kol tavo visas organizmų* bos apimtas ligos, kol tavo

ir protlszksi sunykusiu, net i u kan ošiu prie darbo, vokale ar draagijitin pareigu ir privatai
Meili
a* M e kokis gyŠratas gali tik užkenkti. Arssl

manų*, kRI buvo apluoeriatt amt viso ju gyvenimo d*l netik u*ta
ehirurgiitku taisymu. Asz gydau atgriebdamas ir uĄ’alkydsmas.
Asz neskelbiu plaustymo (r naikinimo, kad atsiekti greita tssgydyma. Ketau serganti* vyras prikiša o nuo savęs, ksd bu U Issgydytu
gerai ir priderauczlai. Asz iszgj dau ant visados.
UŽN UODU MA KRAUJO su 90 d asu be gyvsidabrio ar potaszc.
HYDROCELE su M valandoms be operarimo.
SZLAPYKLINES KLIAUTYS su 10 dieno be planatymo ar skausmo.
ECZEMA, spuogai, dedervines, niežai ir visokios odos ligos iszgyd.mo* greitai ir vi
si* zkai.
NUŽUDYMAS VYRY BES atitaisoma su 14 dienu.
INKSTU, PŪSLES IR PROS'iATINF.8 LIGOS. Mes hzgydome visekia iri locija, tan
ku ezlapinlma, užsistojimą, skaudejima strėnų, menka bėgimą ir katariszka stovi.
ALMANCZtOS OPOS. Mes nepaisėme, kaip ligai jo* bus storoje, ar korio* jos, musu
būda* gydymr iszdžiovin* ja* tuojau*.

D-ras LOREITZ 614 Peno Avė. ap*L^^^

PA.

OfFtno valandoj: Nuo 9ryto tki 9 vakaro šiokiom* dienoms; uuo9 ryto iki 4 po pietų
šventdieniais. Parašyk, jei ovgait ateiti Į ofisų.

LIETUVIU GYDYTOJAS

A.LGraiczunas, Ph. G. M. D.
3202 S. Halsted st., korte 32os gat.,
TeL 789B Yards.

ADRESAI

SU RAVO NESVEIKUMAIS

■v«*wv .

išskyrus UtaruĮkų ir Ketvertų, puo 7 iki S Nedaliom nuo 10 iki ii

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

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

Guodotiniems Kunigams uždir

Guodotinoms tautisrkom* ir bož-i
u-tinem* 'draugystėms midirba:-]

ba:- Kąntų, Aruntnz, Dalmati
kas, Albas- Mulas irvvuusbai-

Kainai, Amerikouisckaa,
Wellawae, Szarpaa, Jnos-'
tas, Kukardas, Zeakleiitas,;
Kepures
__ Ir dėl Marszalku,
parėdus.
d’taTbLta priderančiai atliktas

nytinius paredis*. Visokį darbj at
lieka artistini kai in laik|-.

i Norėdamos guodotinos Dr-tes,
„'*rb* guodotini Kunigai, kad J asu
uvo tautetj, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ S CO.
Chicago, Iii,

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI

Conn.

Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

Kasierius = J. Skrltulskas,

26 Broad St,

New Britain, Conn.

GLOBĖJAI:

A. Ramanauskas, 10 Henderson St,

Somerville Sta Boston, Mass.

A. J. Povilaika,.

824 Bank St,

Waterbury, Conn.
Knygius = M. Paltanavičia,

28 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Sergantiems
Mes atkreipiame visa atyda.

Vyrams Tiktai!
Kaip būti Chlcagoj tai atsilankyk tn

NAUJI TAUT1SZKI

PAVEIKSLAI
Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (abrozai).
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis -Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis.
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
* ' Paveikslų miera 22x28 colių.

Pssek mingiausial gydau visokias paslaptis ir
pavimzutines ligas, kaip antai ligas szlrdiesį
plaucziu, lakštu, pilvo, galvos akaudejimus,silpnybes atminties, dvasi saka n u* 11 pa ima, lyties- 344 South SUK St. Chlca«o, III.
Ineiiznna Dykaikas silpnybes, saleivuma, sutinimą, veži, bllksz>e pas moteris, kraujavime ir U., nervu ligas,
Patemyk stebuklus Ozteologljoa
podagra, reumatizme, dusinimą parahšiu tr tt.
,,
„
Fiziologijos
PrasveRun rumba, gydau gimdymo ilgas, viso
„
„
Neurologijos
kias sutinimus tr tt Nervtszkas ligas gydau aa
„
„
Pat h oi ogi jot
pagelba geriausiu elektriszku prietaisu.
Mokykis pradžia žmogitzkos rasos nuo

GALERIJA MOKSLO

LYTISZKU DALIU LIGAS.

L&ftrodolis ant Viso Amžiaus tik $5.96,

Dr. Landės
SZPiTOLINIS SPECIALISTAS

140 East 22nd st. NEW YORK.

Nusipirk po vieną šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui
mą.
Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEWSKI,
924 33rd st.,
Chicago, III.

Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vakare.
Neįeitoms nuo 8 ryte iki 4 po pietų.
Negalinti aszbiszkal atsilankyti, gali parassyt
laiszka; butinei reik alau)* me pacijentu in*lllkejimo. Szneku viioie kalbose. Turiu praktika.
Lebanon Bellevue PostGrsduųtc Uaiversity Hts
pital— Direktorius M-dicIniszko institeto.
Priatunsk ta marke, o aplalkysi ta nuodinga
knyga dykai.

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.kataHkizzka maldų kas
trate. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie
spawiednea, komunijos, miežiu, miszpsru ir
daugybe kitu; mlszln maldos su sbrozeliais;
nusipurai giedami lietuwiszki ir iotlmszki;
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszstatymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapimmo ir tt. Yra 8 litanijos: psalmes si. Marijos
P. Ir Karaliaus Dovrido; aktai, rašaneziai,
stacijos, karunka. keliolika *zwentu giesmių
t irtt Yra tai naujausia ir gražiausia knygele
isz. wisu lletuiriszku maldaknygių, daili, bal
ta, alldi popiete; stambus, atezku* d rūkas
Miera 35<x4H coliai. Szitu knygeliu apdarai
D prekes yra sekanezios:

lopszio iki grabui.
• Milžiniszkumai ir kaistu m ai gamtos.

Stengiuosi visoms pajiegoms iszgydy* ligonius
Atdara kasdien nuo R ryto Iki 12 vidurnakcslo.
trumpam laike kraujo užnuodvjimus. odoe ilgas, Papraasyk dailu retojo prie (Juru imtavisakos
semeas beginta, iatoda r gerklėj Ir bnmoj, nosy], Kaygoa, visai dykail Ataiszaukitazladlea.
akyse ir ausyse, netekimą vynsskumo.lycziu no- 344 Souttt State St. »rtt Harriaon
CHICAGO, ILL.
•ilpMjima ir tt gydau kuopa*ekmtnglausiai ir
gvarautuoju jog stengsime* visoms pajiegoms
Iszgydyt.Chronissko* ilges yra mano spooialisakumu. Gyvsidabrio nevartojo. Nuodugnu* lazegzaminavimas ligonio ir isigydyma* yra mano
Tikras lės. swž«i>d ^'pšZyrss •
neaptrauktu* laikrodėlia,alšklai
pridarysiu.
C 74Z
Įbriežta viduryj lukštų ..H k
guarauteed %> ycars" nuo iMIru*jų- Išrodo irdėvl»i kaiptižva*
(iuAziam laikrodėli., tikyradru-

Preke 35c kožnas.

Dr. J. Kulis

*tTir,‘ '
grszisi gravįruoW tas, arlvuns. sdaorųl* anserlkluiais nikelio viduriai*, pilnai
akmeniuofus. rreltelni*, Bre3neto plunksna, balta amai 111 nė rodyklė, visokio
ytdžio, moteriškas, ar vyriškas. 18 didi*, ar d- ;
dutinis 1& o moterų 6. ar magesnysis O didi*. '
Me* siunčiame e.xpresu C.O.D. ir duodame apžiu
rtu pirma užmoki-limo: jei matysi, kad laikrodė- I
lis už tuo* pinigus yra ([oriausias, u> užmokėk .
agentui 1696 ir espreso kaitų*. Pulkų retežėli
pricknžno laikrodėlio siunčiame dytai, <t jei pini-;
gal yra prisiųsti iš kalno nžčėdijaut mums laikų,
tai mes duodame gero juode gurno Trvklhae Pldksnų, ar Auksinį Retežėli, ir Kryželį tžyfai. livru■
giant expreso kaltus. Nesibijok Mfs Ir lųomlsi to
kųsakoihe. Bitas laikrodėli* su Elgluo viduriai*
•100 daugiau. Raėyk aiškiai ko nori. CROlVN
J E W E LR Y CO. Dtp. Ml. M £. BaMolpk Str.,
CMcago, Ilk
r&f

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas
3255 S.Halsted st., Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, valku ir
vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanczlas,
užsisenejusias ir paslaptingas vyru ligas,
litro operacijas pasekmingai.
KOZMINSKI & YONDOKF,

1808

Mažas Aukso Altorius,
prastais drūtais, apdarais, auk
sintais kraštais, apkaustytoms
briaunoms
pasidabruotomis
blėtelžmis, su kabute.... 7So

1803 Mažas Aukso Altorius,
morokoskuros minkštais apda
rais, apvaliais kampais, auk
sinti kraštai, su parašais tr

kvietka.................. tl.gg

1804 Mažas Aukso Altorius,
trancuzižkos gluodnios skureKs apdarais, apvaliais kam
pais, auksinė kvietka, kryžius
ir kraštai................. »1.5O

D ra kuoj aruos Maszinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Maszina.
Maszina Odeli Typewriter No. 4,
kurios ikzziolei preke buvo 310.00, dabar
Ja galite pirkti už........................... .$0.90
Mat mea nupirkome zzitu maszina
1000 isz vienos subankrutyjustos firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
giai. Massinos yra nan j uteles, tik ka
isz fabriko paimtos.
Km reikalaujate geros drukuojamoe
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduosime, ui jau
kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasztuoja po 810.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 36.95 pas:
A. OLSZEVSKI,
924 33rd St.
Chicago, III

Kaulai kur tu
begi? Nugi pat
Petrą Beleki ne<
.»Izbai isztroszkes, c
pas ji galima atsi
vedytl, dm jis tur
puiku ir szalta bafc k
v»rsk» »ln, gardžli
rus^& oczikzczeni
arielka, cigarus nei
iss Havanos, o iszsigerus gauni žmogui
puiku užkandi kiekviena diena, tai jai
ilgiau su ta m 1sta kalbėti negaliu. Lili
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl veseliu Ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumoczn
susikalbėti angliukai. Ateikite pas aaa
ne, o asz Jum jMttarnnusiu už dyka viso
kluone reikaluose ir provose. Atvaiiavt
isz kitu miestu galite gauti pas marv
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8821 Aubum av.,
Chicago, Iii.
(Tarpe 33-ios ui. ir 33-lo P .)
Telephonaa Yards 6012.

Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?
Jei taip, tai pirk
nlrk lota ant At
Aubųrn ulyczios arba ant 33rd ui. priMzai azv. Jur
gio bažnycsla. Lotai dideli, turi dvi
kilęs, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieezai lictuviszka baž
nyozis.
Lotu prekes nuo $900 ir augszcsiau.
Szie lotai už metu bus verti 31200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, gerojo
vietoje lota, pakol dar yra Isz ko pasi
rinkti,
Lotu agentai:
A. 01szewskis, 924 83rd st.
Felix J.Wengierski, 3187 8. Morgan at.
J. M. Tananeviczia, 8244 8. Morgan st.

lėtam branginti Mano patamaeimų tau. Al ne
siunčia nieko apmokėsiIn ir neturiu jokie samlsto
ilgautl pinigus ar parduoti vaistų, kurio ta nerei
kalauji, o jei tnTasl mane neteisingo, tai tiesiog
gali mane apskelbti per šitų laikraštį.
Rašyk liųdten, kadangi šita žinia gal neatstkartos daugiau. Atmink, kad gaust receptų ir visus
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti SOc
kol nepasveikti. Adresas:

;LIETUVIŠKA PREKYSTE:
Visokio skyriaus laikrodėlių, žie
dų, lenciūgėlių, špilkų, armonikų,
klarnetų, skripkų. phonographų
K virčiu brolius lie-

cdgslfffcA-.. tuvius atsilankyti ir
persitikrinti kalnas
RSaKeaM (prekes). Į visus Amenkos miestus prisiunčiu daiktus per
EKpresą arba k rasa.
Katalioga ant parei
kalavimo prisiunčiu dovanai.
M. J. DAMIJONAITIS,
3120 8. Halsted SL, CHICAGO, ILL

LAW

Lietuvys advokatas, baigęs mokai*
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provaa, civiliškas ir krimina
li Akas, visuose teismuose (suduoee).
Gyv. 3112 S. Halsted Si., art! 81 mos galvis

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės uisišiki mums ir musų
gyduolėms, ton rietus duodame teisingiausi} rodfųpter laM<| dykai.
Kaip itslgytfrti Rtpiurą, Akių liga,
Galvos lig}, aėiokitaą plaukų ir Pliki
mą. Pučkus. žtaulėrĮdegimą. Didervines, Niežus talyiiHsajį bruda. Gyduo
lės nuo dantą geri austos už 20c. Nuo ko
lą užtriną tik Wc Męs turime apie pu
sę milijono taMkų au padėkavonėmis
nuo žmonių visokiųtautysčių. Rąžyk
pas mus: J.< BRMDZA CO.,
996-998 Broodway. 0
Brooklyn, N.Y.

•LAUKAI
selank kol jie visisakal
(linkt. Dailus. tankui
ilgi plaukai padabina

DENTISTAS

grožybe* turtu. Joba s
"raitai r tavigorator su\laiko slinkimą plauku.
sutvirtina szak n Is. insteigia spartu auginta
į te vieton Užpuolusiu attaugiua naujus. asvelnius,
rrdaiiius ir ilgus plaukus.
7ilsznatkiną piel»kauus ir
/ visokius neczy stumus
/ galvoje. Kilus
Jilua plaukus
plaukas
—„____ , in natūrai iszka payra. 'Tnkstaneriai
tmoniii apsisaugojo no°
praplikimo vartodami
Joti n't Hair Inslgorator.
Kam vaiksscztot su ne
dailiais, retais, nutrtu»z tįsiais plaukais ar pra-

OFFISAS—Kampas 81-mop ir
South Haistri Gatvių ::::::

C H I C A G O, ILL.
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEK08

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

Darba

cvarantuoja.

::

£7T
*

7^44^

į/

k
flbl

vK
už bu
. W ***y- » buteliai ui
85.<xt Didelis erduo
liu katuIh.;: s dykai.

Wi Supply Boise, 22 Sta. H,%hfcafo.

arti Barrison nl., ■

CHICAGO,

VAISIAI SVEIKATOS
>
>
>
>
>
(
į
j
l
'
*

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, i— kurie
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Daktaras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu silpnybiu—'vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražynant gera sveikata.
z
Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik būt labai atsargiu,
kad nepatekt 1 šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi,
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas,
bet teisyngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas patentuotas vanduo vadinamas vaistai* vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.
Nuo tokiu Šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs
ant sveikatos.
Nors ir tada jeigu dar atsiduos giobau tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.
J
Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru
ir tikru Specialistu, kurie beąbejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugražyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS MEDICAL IN8TITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In*
stjtuto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
ąavo gerą pirmutinę sveikat , kaio pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi
v ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padekavontu; pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, Štai jepats kalba;
Minias Daktaria Profesoriau I
Tau kaip Profssaoriui žinoma, kad labai sir
gau ant kataro plautių trumpo kvėpavimo,
skausmu ir dieglio krūtinei bjauraus skrvptia-

CHICAGO, ILL.

Dr.O.C.HEINE

nori.

344 S. State Street,

C. Bentson, P. H. Box 655, Chicago III.

IQU SLENKA

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

CHicago IVledical dinicų

geras vaistas, nan korto busi sveikas, tvirtas ir
laimingas. Al Wd seto patarnavimų reikalauja
«0c taa pasvvikns. Niekuomet oš norelkaianja

■susu vaistai yra paaekmtngiaust, gydo daugybe
ilgu. Plaukus tikrai ataugina, slink.ma, pleis
kanas, papuorku* ir. daugel kita ilgu su naujau
siu būda Radtkal gydymas, paraižykite pa*

Naw York ABrooklyn, U. 8 A

Ofllsas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietų Ir vC
nuo 6 Iki 7 vakaro. Nedaliom tr šventadlenom nuo 10 iki 12.

Žinodamas. kakpsuakiaUslgjdytl šitoje Balyje,
ai užsimaniau pdgblblt i Mtlems ir koinam relkalanjančiatn tokiovalstu paraiuslam pas mane, ai
pasiųsiu nnoralųtatto recepto ir reikalingus pata
rimus užpečėtytaSM laiške dykai. Receptų gali
sutaisyti geroje aftieltojomž mažus pinigas. Klaif-

Chain ber M Cemmerce BMg., Roem 709

Prol. J. M. Brandus

Raszyk klausymo taksėto Ir gausi ro<lQ« y .

mo, stokos ainbMjoa. lūlurkn) bės, n-drųsumo,
skaudėjimo strėnose, ahetao nes velkamo ir tt., ku-

ATTORNEY & COUNSELOR at

Mm skolijame PINIGUS ant turtany-

1801 Mažas Aukso Altorius, pra
stais. drūtais apdarais, auk
sintais kraitais, be apkali
mo...... ..................... SOo

' Al turiu savo nuosavybėj® receptų brangintinam
vaistai, prirašomam garsaus daktaro, kūrinai tei
ravausi atlankydamas senųjų šalį. Al žinau iš
patyrimo, kad vaistas padirbta* pagal Altų receptų
yra šiųdlen geriausiu (lipniems, nerviškiems ir
besveikačiams vyrams. Aš Žinau dėlto, kad jis
man sugrąžino sveikatų pa ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nerviškumu ir al*taa nesveikata Ir tt. Aš
pirma to išmėginau šprotai litus ir Įvairius vaistus
bei gydymas be matoma pagerėjimo. Taipgi ži
nau, kad daugelisšrttų «Ugu»lų ta ar kita liga nuo
persldlrbtmo, jnia^atė* paklydimų, prasižengimų
ar perdėjimų, kaipbervtakumo, auobėgių, suny-

F. P. Bradchulis

73 Dearborn st.

blu ir jei tu rengiesi turte n y be pirkti
mes su džiaugsmu prlgelbMime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos Įsa lygos. Agentai
apmokami dosniai.

■

DR. B. M. ROSS

Sekretorius — M. J. Dami)onaitis,
3120 So. Halsted St., Chicago, III.

KASOS

■■

ANT KAMRO MONROI 3TR1ST. UZSIK.LK ELaVSITORIUM *HT Bvo FLORO
Drįso ValaNMI:*
00° ® rYt0
P° Pie^ V

Vice-Prezid. = J. Tareila,
Ansonia,

!

344 So. State St, Chicago, III.

Prezidentas = P. W. Birštonas.

22 Star St.,

<11

Chicago MČiical Clinic

o jis jumi iiKydyl ^rB y1*“*1 MapamEpi® insiB
gydytojų Chicagoj. Tyri »2 meta patyrimo,
svaigimą, užimą ir skaudBiimą galvos, prastą i
□egalėjimą suvienyti mishų ant vieno dalyko,
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuo
paakių, spuogus ir plėmas ant veido ir Kūno, katarą
nosies ii gerklės, užimą ir spingimą ausvse, sunkumą V
ant krutinės ir skausmą duobiukeje, negalėjimą vajgyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą Širdies,
ausuli, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių, *
skaudčiimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
krauio ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų
^Vaij^užnuo^v/imą, paslaptingas ligas kaipo tai: iankerĮ, syfilĮ ir
tnperį, nesveikumus k via nč i us nuo patžagystės jaunose d£n<^’
ir Stninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą,
šaunus, gėdingumą, nusiminimą, susiiiapinuną lovoje ir seip tankų slapi
Smą silpnumą Miškų dalių, kylą, .silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltuna rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Je,Ku
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuoj aus kreipkis pas Dr.
B M. Ross, kuris yra speciialistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą- V ra
vAatinvai oasišventes išgydyme ligų kurių paprasti daktarai nemstengia
IKSm“ RSaSMSp- laiKl.
kS«<4 -Mk‘4 “<

115 W. DiVision St,

CENTRALIŠKU VIRŠININKU
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

■-

Pasirodavyk su. Lietuviszku Daktaru

EIKITE PAS DR. B M.’ROSS

Chicago, III.

Lietuv.al, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams Ir azundakiariama pas
kuriuos tik pinigus tukiazate. o sveikatos ir teisingos rodos negaunate. Jei sargi kokia liga, eik
Čss Dr. A. L. Graicfuns, Us dues tau teisinga rona DYTKATl, ir pasakis ar ga'lma iszgydyti ir
atp ilgai gydymas trauksis.
Dr. A L. Graužuose nesuv.dž’ojo dar jokio ligonio ir isz pirmi pamatyme pasako, ar
ligonis yra isz.'ydomas, ar ne; kuri apsiima isz žyd y ti, iasgydo greitai ir už maža užmolesti,
turedaniaz metine alga nuo lig-inbuczio ir nereikalaudamas savo už.ilaikymui ligonio klszenius
tusziinti.
Gydo visokias ligas be skirtumo: Vyriszkas, moteriszkas ir valku ligas.
Neiszteklingus gydo ir reikalui porejus ope.-ecija padaro DY’KAI nuo 8 iki 9 vai.
' ryto kasdien.
Vslandos priėmimo ligoniu kasdien M nedelioms: Nuo 8 iki 10 vai. ryto; nuo iŠ iki 1 vai.
pe pietų ir nuo 6 iki 10 vai. vakare.

'

Nors pss daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu
lieksrslu prigėriau bet via man darėsi aršiau*,
taip Kad iau buvau xi*ai nustoja* vilties itgydimo Skaitant lūs apgarsinima pe antgalvia
■ šaltinis Sveikatos“ ir atradan kad Jus išgy
dyto viseke* liga* prašvito mano akie ir vilti*
kad tar galiu bet sveika ir išgyditu O kaip tik
peHatikų aprašiau savo liga ir kankioimua,
tad liekarstži aurų* |us atsiuntetų ir aavartojaq tuos va'istu* pasijutau dideli pasigerinim*

esu persitikrenųi kad likausi pamatiškai išgy
dyta* ir liga neatsinauji*. Siunčiu širdingiau**
psdekovaaia us sugvatintmasveikatos, linkė
dami )um* ko didžiausio* laimes; ir kad gelbetamet mus brolius nuo kankiniu ligos.
►

Su guedone dėkingas

M. A. Degntto, bost*. Piekering. La.

Daugai togas Profescriaa Instituto I

Msšoaus Profeaoriau ir kiti daktarai I -

Kalą Tams žinoma nuo pirmiaus aprašyto*
mano Ilgo*. Kurie per du metu* kankino, vidu
riu sloga, skaudenmas po krutinu. širdies liga
su abelnu nusilpnyneįimu kankino, galvos sva
igimas. negaleiimas kvapo atgaut. vaikčioian*
ti diegtai po visų kūnų dusinant ir skaus
mingu nereguiiarisku mėnesiniu ir tekiiamas.
baltum
andrapaniu — nors
gydžiausi i
pas daugeli daktaru, bet toliau* pąyveikimo. mano ligų vi* eio blogin, ir vilti* ifcyjimo
nustoiau. Bet kaip parašiau Jum* anie liga ir
alsinsiu* vaistus ėmiau varto*, iš kart pasiju
tau savije kaip ir revoliociia. bet tolaias varto
jant jaučiau* lengviau ir geriau ir kaip suvar
tojau paskutiniu*. pasilikau sveika kaip nie
kad nesirgus, nors jau praėjo S nedėlios esą
persitikrinus, kad mano liga pilnai išgydit*.
Užtaki skarba sveikatos tūkstančiais kartu
dėka vaja, nes pirma buvau ne gyva ne namirua,
o dabar aveika ir laimina, tegul bus palai
mi at a motina iš kurios vaisiaus, išaugo toks
gelbėtojas neiamiogu. sutiktu talentu dakta
rystes Mano dėkingumą teiksitės pagarsint,
kad serganti kaip už buvau, žinota kur rast
tikra pagalba.
- ■
I. MOckene.

Tai dabar tai su dtiagstnu rašau šita gro*
matų, bo iau mane išgydit nue taip didelio
kenteiimo. lytiška dalia akandenmo. ir nusilpnenmo o tankusšlapinimaat kaip su peiliais
reta, blogia sapnu ir sektos nnbetimo sbelno
ntmlpneumo. aervlskumo. skaude įima po virų
kaaųir labiau! tonuose ir viduriuose, kaip ir
svaicyma su skuudejima galvos, užima ausnę
ir didelio nusiminimo, mislnau kad iš ptoto
išeisią, kaip jums buvau pirmiau* tašęs Nors
pssdanteli daktaru nrdtiaasi ir buvau peš
sava vadinančiais iš Rot opos ptofesoriais tad
ir persitikrinau, kad nėra profesoriais, bet ne
daktarais O tik tnndsktst Ist- dsut visokiu liga
Hmislino o ne vienos išeydit netah. O kaiĘ
per.kačiau jų* parašyta VadovAs In Sveikata
tai pažinau savo iaunistes kladiat ir litą su priežasčta. Jums aprašiau ir p<įsiustus vaistus
nors dar nteuvartoiaa visus, knvious tnan pa
taikėt, bet pasilikau sveikas kaip nauiai atsi
gimęs. už kų netiltu surast taip grasia žodtiu
au kuriai* lūs aukštam tikrarnjasokslul in u*
gerus vaistus, galečia atidekauot. Bet kur tik
ttiesiu jus varde auyitisiu. kad visi Šmotu
aip nieks negili pagelbėt tai Jus tšgydite,

XM Lteigbtoa St.. Fitchborg. Mas*.

Chicago, III.

Labai sirgęs per 6 menesius,
išgyditas nuo: ūžimo,skaudėjimo
svaigimo galvos ir cipitno ausise, blogios atminties, nervišku
mo, abelno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti išgydit negalėjo*

So. Yordan Street.

" - A!ientown. Pa.

M. Makravickene,

Antanag Kavaliauskas,
JIOJ So Halųjed Street.

jji

45 5th Street,

Pasaaic, N. J.

Širdies, viduriu, pasigadinu
mo, gumbo, diegliu visam kunęĄ
plaučiu ir inkstu ligą per du metus sirgus, Waršuwoje ir niekur J
Europoj daktarai negalėj išgydit. 2
Collinso Institutas in 4 sanvai- *
tęs, pilnai pamatiškai išgydė.
_____________________________________________

Skaitytoiau ieigu Tan nieks nepagelbejo arba niekur dar nesigydei o jautiesi savije nesveiknma. tai netvot i k taiko ne pinigu dovanai, jei ne
ntabtsskai tai per gromata auiiauk aplašant liga o bs apsiriki n> bu >i išgriūa* nuo: plaučiu nsiveikamo, dasulio, trumpo kvėpavimo greito
(susimo kosalio. kepenų, inkstą (kidneys). dispepsijos, viduriu Ilgis, kaip ažkiųteiitno. n (dirbimo, taipat pilvo kataro, galvos skandenmo
m ugitno ir ūžimo austau, krauio nečystumo. niežu, parku ir išbertojo odos ilgu, neurųstenuoa, neuralgijos, reumatizmo ir vaikščtoiančia
et.s minu po visų kūnų, geltliges lytiško nutilpnentne (nemeilei), sekles nubsgimo. biogiu sapnu, nerviškumo, pr i e puo los. Nuomario, sbelno
susilpnėjimo. Irtrik a piktu užsikrečiamu ligtff limpančiu) kokio skiriant ir vv-D
asbutu. taipzt ir per jaunutes klaidas bei savtagystes
pr.ttasti sugriovimą sveikatos, slogos puste* ligas, tankaus šlapinimosi it skėtis ningo. pasigadiuima. patrūkimų, nutirpimą kūno daliu, nemiesanmo sunkutųa kolos* bei rankose rarmatlivuma. lenkimąsi draonijo*. pagadintojo atminties, net ar* ims vaisiaus, visokias slaptas liga* ir
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skansimingaa neregulianškas mėnesines, bet neturaiima andrapain. kpip ir bajsa kenkimą segime baltum tekėji
mų tr kurio*tik ligos ant įmonių varginimo atsiranda po ištyrimai, kaip apisima išgydit, ir daooda vaistus, til ngtikrintasveikam ir išgydima*-

VAISTUS IŠSIUNČIA PO Vls‘AS DALIS AMERIKOS per Ezpccsa ir kitas šųlis pasaulės.’ Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj
vyikoj kalboj savo tausotu*, geriau** gali iškretktt Daktarui.
•
<
tr ,

lietu

Dr. Prtaeunrisss CMHn* dėl labo visuomene* paraše knyga Vadovu* in Sraikat t*8 poslapiu, ]! yra labai naudinga sveiku
U išaiškins apie visokia* liga* ir kaip būt sveika ir apstserget noo liga. loję yra koieravoti paveikslai perstatant peslapųs žmogų
nu meti no* vidurioase isudiki. nuo apsireiškimo ik atgimimo Dovanai aptarė* kožaa* tų knyga -kuris, .tik atstu* keletą
prisiuntimo kaštus,
’
T« •

Kodėl sirgt ir b«t varginamas ligoms, kad lengvai gali bnt išgyditas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, ■

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

__
.p^jSASADARAS. (tarp Broadway ir y Av.) tasdien nuo 10 iki s po ptot, šventam* dienom* nuo ta iki o vakarius nuo 7 ik i 8 vaL
Dtatnike Petnytauta

Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio.
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