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Teip blogai, kaip yra da vantų komisijoj išdirbimui sterija nesirengia pertraukti Teismo rūmas Samko ištei TreČiamjame skyriuje -—
Iš Latvijos.
bar Maskolijoj, turbut, negal Lenkijos autonomijos pro- ryšio su Maakolija, nors tas sino. Gynė jį prie. adv. Vilkijos miest., Vilkijos, Se Vokiečių spauda kursto
redžiaus, Veliuonos, Raudo vokiečius prieš latvius. Jie ’
niekur būt. Žmonis kanki gramo? Užklausymai vienok Prancūzijai naudos neatga Vmblevskis.
Revoliucija MaskolijoJ. na ir persekioja valdžios tar išsiuntinėti tik turtingiau beno, vien Masholija savo , 2) Apie Vokietijos paval nių, Eirogalos ir Betigalos kviečia vokiečių jaunuomenę
Peterburge likosi suare nai su spaugų, neišmanančių sioms Lenkijos dvarponiams: siekiams išnaudojo Prancūzi dinį Reingoldą Naujoką, ku ▼aisčių naujokams — spalių stoti į policistų eile?, ir jau
rį suėmė Vilniaus stotyje ir 15 d., 1906 m..
štuotas prezidentas Lygos ką daro kareivių pagelba. Chelkovskiui, Dobieckiui, St. jos turtingumą. į
nuomenė noriai tą daro.
Kadangi Prancūzijoj pra- pas kurį rado daug Lietuvos Ketvirta m jame skyriuje — Latvių spauda nepasilieka
maskoliškos tautos Mogilevo Prie to prisideda dar ir gam Gavronskiui (Vilkaviškio pv.
kuopos, Davydov. Toks Pe tiškos nelaimės — badas ap Suv. gub.), Jezioranskiui, aidėjo agitacija,.reikalavimai Soc.-Demokratų Partijos at Kaune, Krasnosielsko, Ja na skolinga vokiečiams ir prane
terburgo policijos pasielgi imantis vis didesnį žmonių Ostrovskiui ir Steckini ir tū sumažinimo kariįumenės, tai sišaukimų. Teismas pasmer vos, Aleksandravo ir Rumši ša, kad vokiečiai ne tik nesi
mas baisiai suerzino tos Ly skaitlių. Kvaila valdžia dar liems advokatams, kuriems ant to Clemęnceąu atsakė, kė R. Naujoką ant 10 mėne škių valsčių naujokams —81 rūpina nuraminti kraštą, bet
gos sąnarius, kadangi jie lai įsireižusb stabdo šelpimą ba- pasiūlytos vietos komisijose jog besiginkiuojant kitiems sių / tvirtumon, priskaitant d. spalių, 1906 m..
eina prie; to, kad su karės
ko save už vienaitinius ma duolių, reikalauja, kad po apdirbimui miestų autonomi kraštams, Prancūzija negali tuos 84 mėnesius, kuriuos jis Penktamjame skyriuje — stovio pagėlba išnaikinti po.
skoliškus patrijotus, už vie- senovei pašelpa vien per jos jos. Čia reikia pridurti, kaė daryti priešingai, nes tas ga jau prabuvo kalėjime iki tei Keidanų mieste, Bobtų, Ja- litišką latvių konkurenciją.
naitiuą paramą caro sosto. tarnų rankas eitų, kad pusė pakviestos ypatos priguli lėtų užkenkti jos savistovy- smo.
svainių ir Krakių valsčių Pastariejie gi, susi vieny ją su
Jeigu, girdi, sutiks Gynė prisaikinto advokato naujokams — 25 d. spalių, rusais ir naudodamiesi 17 d.
Gelbėjimui to žmonių krauju žmonių pašeipai sudėtų aukų prie teip vadinamų lenku stei.
aplaistyto sosto jie iš visokių galėtų paskęsti sudemorali- „ugodovcų” partijos, taigi nusiginkluoti kiti kraštai, pagelbininkas Beskin.
1906 m..
spalių manifesto laisvėmis,
„V. 2.”
Kaltino prokuroro pagelbi
putų organizuoja juodašim zuotų urėdninkų kišeniuose. prie tos pačios, prie kokios Prancūzija darys tą patį.
tikrai, užims pirmąją vietą
čių pulkus, juos apginkluo Gaila, kad prieš tas skriau priguli Lietuvos dvarponiai Naujos ministerijos pro ninkas Kuzmin.
Iš Hazeupotho, Kuršo gb.. Pabalti jos krašte, kur iki šiol
ja kovai su laisvės ir žmoni das valdžios žmonės neranda dalyvavę prie atidengimo gramą parlamentas priėmė 27 d. rūgs, sustreikavo Neseniai Hazenpothė buvo šeimyninkavo vokiečiai,neat
keptuvių darbininkai. Rei
škų tiesų reikalaujančiais. kito išėjimo kaip išeivystą. Vilniuje paminklo Muravje- 895 balsais prieš 95.
viso pavieto dvarininkų skai kreipdami akies į vietinių
Jie siundo ant visų inteligen Dabar iš Maskolijos kasdie vo-Koriko; taigi pakviesti Taigi, kas naujos Pran kalavimai: dvi permaini, 9 tlingas susivažiavimas. Nu- krašfo gyventojų reikalus.
tų, ant visų nemaskolių, ant ną nešdinasi į užrubežius mat vien valdžios pataikiAai, cūzijos ministerijos pro- vai. darbo diena; -švęsti per
kentėjusiejie revoliucijos lai
visų nestačiatikių, vienu žo tūkstančiai žmonių, kitur ge paniekinti visų doresnių len grame, ypač užrubežinių da Velykas 3 d., per Kalėdas ir ke dvarponiai atvyko Į šį su
džiu, varo seną maskoliškų resnės laimės j ieškoti. Kiek kų.
Taigi reikia manyti, lykų reikaluose tikėjosi ko Sekmines po 2 d. — prieš tas
sivažiavimą pasidalyti terp
Iš Liepojaus.
Cle šventes darbas tūri baigtis 12
/ biurokratų politiką, daro mat vienas išeinantis iš Liepojaus kad komisijos, kurioj daly naujo, tas apsiriko.
savęs 20000 rbl., kuriuos su Liepojaus karo general-gu .
tą, ką per metų eiles darė ca ar Odesos garlaivys gabena vaus minėti „ugodov^ai”, menceau teipgi. rengiasi lai- vai. ryto. Vieton šeimyįlin
teikė jiems vyriausybė. Pa bematorius į?akė ištremti iš
ro valdžia. Randas, ypač gi mažiausiai po 800 maskoli apdirbta Lenkijos autonomi kytiesi Maskolijos skverno. ko užlaikymo, darbininkai
sirodė, kad ši pinigų suma miesto visus, kurie neturi
nori 12 rubl. mėnesiui pragy
ja neužganėdys nė lenkų
tūli caro jenerolai, kaip an škųjų išeivių į Ameriką.
Prusai.
padengia tik 80% nukentė
tai jenerolas Kaulbars Ode Valdžia negali sušelpti ba- daugumos, apie užganėdini- Traukiasi Prusnose dar vis venimui ir 3 rubl. butui. jusiųjų pavieto dvarininkų darbo ir yra neištikimi val
džiai. Drauge su tuom įsa
soj, rėmė tą lygą, teisino ją duojančių žmonių, nes ir no mą lietuvių Suvalkų guber kova lenkų su randu už mo Alga turi būti mokama kas nuostolių.
kymu padaugėjo čia ir nak
ir gyrė. Nors visur už ne rėdama negali rasti tam tik nijoj, rodosi, nėra nė ką kal kinimą tikėjimo vokiškoj kal dvi sanvaiti. Keptuvių už
Iš visų Kuršo gubernijos tinių žvalgų skaičius. Žval
šiojimą ginklų areštuoja žmo slui pinigų, surinkimų neuž bėti.
boj. Randas bandė išmelsti laikymas turi būti higienos pavietų revoliucijos laike y- gai krato kiekvieną įtariamą
nis, pas ką randa,kad ir atsi tenka nė algoms urėdninkų Peterburge daug triukšmo popiežiaus pagalbą suvaldy atvėjuje pagerintas. Be to
pač nukentėjo Hazenpotho jį praeivį. Kratos daromos
gynimui, kokį surūdijusį re ir kareivių.
Vietoj šelpti padarė pasielgimas didžiau mui lenkų kuųigų, ypač gi dar reikalaujama užmokesuio pavietas, nes čia smarkiai tėippat k rasoj e ir geležinke
volverį, tuos nubaudimui ati baduojančius, apversti nors sio kalėjimo užveizdos. čia Poznauiaus
arkivyskupo mokiniams, trečiųjų teismo apsireiškė revoliucijos judė lio stotyse.
duoda kariškiems Būdams, dalį surinkimų žmonių nau mat politiškuosius sukimšo Stablewskio, (kuris, randui ir tt.. Straikas vis dar tę
jimas.
Vietinė valdžia paliepė
Lygai gi maskoliškos tautos dai, Stolypin, su caru susita drauge su valkatoms, terp reikalaujant, aUisakė liepti siasi. Reikalavimai neišpil
,V.Ž.’
(ant
keršto socijal-demokratų
valdžios daleidžia organizuo'. rę, didina vien šnipų skai kurių buvo ir serganti viso kunigams kalbinti vaikus dyti.
nutarimo), kad visos sankro
i Iš Suvalkų gub..
ti ir apginkluoti niekiausios tlių ir didina senųjų algas. kioms . limpančioms ligoms. mokytiesi tikėjimo vokiškai, Kelios dienos atgal buvo
doriškos veislės ypatas, juo Teip darant, žinoma, randas Visokioms limpančioms li bet dar išleido < aplinkraštį į kratos pas miestelėnų valdy Suvalkų gub. valsčiai ne vos, kur pardavinėjami sti
dašimčius. Kada tie niekšai negali tvarką įvesti, negali goms, ypač niežais, užsikrėtė dvasiškiją, kdriame reikalau bos viršininką Butkevičių ir moki algos rusų mokytojams prus gėrymai (degtinė, alus), .
skerdžia inteligentus ir žy nuraminti žmonių.
ir reikalauja lietuvių moky šventadieniais butų atdaros. .
Nors nuo valkatų kalėjiman paso- ja mokinimo tikėjimo pridus, randas jų nebaudžia, pastatytų dabojimui žmonių dyti: vienas išvaikytos du
Nė pas vieną, nė pas antrąjį tojų. Dėl to daug mokyto Kas pasipriešintų tam palie
nieko įtariamo nerado.
bet stato po sudu nuo jų be žingsnių ir kuodaugiausiai rnos sąnarys ir daug Peter
jų metė tarnavę, kitigi prašė pimui, to sankrova butų už
daryti visiškai ir uždrau
auginančius. Teip padarė
šnipų, tuom juk ne šnipų ne- burgo laikraštininkų. Ma atsisakė paremti, pripažin Girdėjome, kad Kalėdoms perkelti juos į kur kitur. stas pardavinėjimas.
juk su žydai? Baltstogėj ir užganėdys. Žmonės ne prie tyt valdžia, dar didesniam damas Stoblew&kiui tiesą. bus surengta Vilniuje lietu Keli toki pavaryti mokytojai
Sedlecuose. Žydus, kurie vartos, ne šnipų reikalauja, suerzinimui
vių dailininkų paroda. Šiuo atvyko Varšuvon ir prašė Liepojaus degtukų fabriko
inteligentijos,
gynėsi ir atsigynimui turėjo bet laisvės, nes laisvi pats tuos jos reprezentantus ty
laiku organizuojasi parodos valdžios duoti ten vietą. Val darbininkai dvi su puse smrevolverius, nubaudimui ati- geriau, už sudemoralizuotą čia, jų didesniam pažemini
komitetas.
džia gi patarė jiems pasilai vaitės straikavo ir iškovojo
’ davė kariškiems sudams. valdžią mokės savo reikalus mui, sukišo drauge su nie29 d. rūgs., naktį, Vil kyti iki galo savo vietose, dienos darbo sutrumpinimą
Baudė ne užpuolikus, bet už aprūpinti. Valdžia gi, apart žuotais valkatoms. Mat val
niaus apsaugos skyrius suė nes „litvomanija” ir „polako- (ant pusantros valandos) ir
Iš
Vilniaus.
pultus. Ir dabar, ant syk, prievartos ir drausmių nieko džia pati nežino, ką daro!
mė Kaune 17 soc.-revoliuci- mauija” greitai pasibaigsian algos pridėjimą.
Rugsėjo 25 d. kasžinkas
Užsibaigė
Lietuvos
Socijalatkakusį į Peterburgą Lygos kito žmonių užganėdiuimui Iš Peterburgo ir Maskvos,
jonierių ir 3 anarchistus. čios.
,V.Ž ’
nušovė
Liepojaus geležinke
Demokratų
partijos
susiva

Mogilevo kuopos prezidentą surasti ar nemoka, ar neno ant prisakymo vidaus miniVilniuje suimtas soc.-demo
Iš
Senapytes,
Suv.
gub..
.
lio
dirbtuvės
direktorių, be
’ Davydovą suareštavo! Na, ri.
sterio, likosi išvyti šviežiai žiavimas, kuria buvo viena kratų ginkluotos kuopos va
D-ras Grinevičia su žmona einantį tarnystėm Šovėjas
argi tas negali suerzinti dorų
atkakę pastoti universitetan me Lietuvos lųieste ir tąsėsi das Volpe.
tapo
paleisti iš Kalvarijos nesuimtas.
Ne
bereikalo
patarlė
sako,
8
dienas.
'
fepsivažiavimas
patrijotų, besivadinančių sa
Vidaus dalykų ministeris
žydai studentai.
|
kalėjimo,
22 d. rūgs., palie 6 d. rūgs, žmonės, apsigin
ve tikrais maskoliais, gelbė jog kur valdžia priešinasi Vokietijos rando laikra nutarė dalyvauti Valstybės pranešė Vilniaus gubernato
pus
Vilniaus
apsargos sky klavę revolveriais, užpuolė
tojais Maskolijos? Kadangi žmonių reikalaujamoms re ščiai užtikrina, jog Berly Dūmon rinkimuose ir pasta riui, kad buvusio Valst. Du
valdžios, išėmus Lygos ma formoms, ten juo blogiau, nan atsilankė Maskolijos už- tyti savo kandidatą.
rnos iš Vilniaus atstovas Le riaus viršininkui Šebeko. Iš Ramsai ir K-o bravoro kqnjuo
žmonėms
geriau.
Tik
Iš
policijos
kalėjimo
pabė

vin. patrauktas teisman už buvo kalėjime išviso 12 die torą. Bravoro tarnai sužei
skoliškos tautos ir jos suor
rubežinių
dalykų
ministeris
ganizuotų juodašimčių, dau blogas žmonių protą apšvie Izvolskyj ne prašyti Vokieti go studentas Vigilev, kuris pasirašymą po Viborgo atsi nų. Kodėl juodu tapo suim dė du užpuolėju, vienas bu
ti,, niekas nežino, nes bekra- vo suimtas.
giau liuosų ^arėmėjų neturi, čia, tik,prispaudimas, drau jos ciecorių priimti Maskoli- buvo žymiausiu vietinės dar šaukimu.
tydami, nieko ypatingo nera
,L.U.’
smės
parodo
kaip
brangi
ir
bininkų
partijos
vadu.
Iš
tai nusigando Lygos prote
ją prie vidurinės Europos policijos už tą pabėgimą pa- Duonkepių streikas, kuris do. Tik tarpe šnipų Kaune
geradėjinga
yra
laisvė.
prasidėjo 28 d. rūgs., tęsiasi.
stų ir Davydovą paleido.
viešpatysčių ryšio, bet su vi liuosavoS žemsargius.
Skriaudos
žmonis
traukia
į
Nežiūrint
Į tą, daug keptu einąs paskalas, buk iš SePolicijos viršininkas teisina
sai kitokiais reikalais. Laik
Iš Rygos.
gimdo
kovą
su
vienybę,
29
d.
rūgs,
iš
kalėjimo,
vių, ypač miesto centre, lai napylės į Kauną buvę gabe
si , jog jį suareštavo per apsi
raščiai
tie
užtikrina,
jog
ap

Nežiūrint
į vartojamas aš
skriaudėjais.
Juo labiau
Vilniuje, paleido 89 žmones, svai pardavinėja.
Uždary nami revolveriai. Tai gal
rikimą.
kalbėti
visokį
bėganti
reika

triausias
priemones
prieš te
Bet kodėl valdžios teisinasi sius Stolypin ar kokis kitas, lai ir prašalinta daug nesusi kuriuos 28 d. policija buvo tos tiktai pakraščių keptu buvo spėjama, kad tai Grine rorą, teroristų užpuldinėji
vičių darbas. Gal iš to, o
vien prieš visų doresnių žmo jeigu šitą išvytų kur ožių ga pratimų. Taigi, be abejo suėmusi Novgųrodskoje gat vės.
gal
iš ko kito pradžia pasida mai visgi nesiliauja.
nyti,
juo
geriau.
Gaila
rods
vėje,
sinagogoje.
, ,Vil. Viestnik” praneša,
nių paniekintą Lygą masko
nės,
apkalbėti
ir
revoliucijos
Rugsėjo 22 d. apie, 10 vai.
rė.
Lapas.
liškos tautos ir vien prieš ją tų visų nekaltų aukų, bet ką reikalai. Gailu tik, kad ran Kelios dienos atgal buvo kad didžiausios keptuvės sa
vakare,
buvo užpuolimas ant
,L.U.’
prie apsirikimų prisipažysta? gi daryti, jeigu be aukų ne do laikraščiai negarsina, koks kratos pas miestelėnų valdy vininkas, gr. Tiškevičius, jei
patrolės. Žvalgai, apžiurėją
Kodėl nesiteisina prieš kitus galima gerų vaisių sulaukti! padarytas sutarimas išriši bos viršininką Butkevičių ir gu straikas tęstus, mano ne Iš Pinsko, Minsko gub.. paskirtą jiems miesto dalį,
14 d. spalių, kaime „Žobi- laimingai gryžo į nuovadą;
jų skriaudžiamus Maskolijos Aukos ant laisvės aukuro pa mui tų reikalų, ypač gi išri pas akušerę tierčanskieną. belaikyti daugiau keptuvės,
žmonis? Kodėl nesiteisina, dėtos, nekaltas kraujas išmo šimui revoliucijos klausymo. Nė pas vieną, nė pas antrąjį ir jau pradėjo mažinti darbi ci” nežinomi žmonės užpuolė ant kertės Mintaujos plianto
nieko įtariamo nerado.
ant valsčiaus valdybos, pa įr Gimnastiškos gatvės paste
ninkų skaičių.
jeigu kvaili oficierpalaikiai, kina žmonis branginti tą lai
[»
„Vln.
Ža.
”
].
svę.
Juo
už
kokį
daiktą
rei

Girdėjome,
kad
Kalėdoms
pjovė raštininko pagelbinin- bėjo jie žmonių kuopą. Ka,
sanariai valdžių sutvertų
Prancūzija.
bus surengta Vilniuje lietu
ką ir sargą ir pavogė 1,900’.jdangi buvo labai tamsu, tai
kariškų sudų tūkstančius kia brangiau mokėti, juo
Iš Kauno.
rublių. Plėšikai pasislėpė. žvalgai ne išsykio juos pama
visai nekaltų žmonių, tikrai žmonės labiau jį brangina. Stojo jau prieš parlamentą vių dailininkų paroda. Žiū
„V. 2.”
daugiau už visus juodašim Jeigu deimantai voliotųsi nauja Prancūzijos ministeri rai laiku organizuojasi paro Kauno duonkepių straikaa
tė, o tik priėję arti. Nespė-, /J
pasibūgė;
reikalavimai
iš

ja.
Perskaitęs
savo
progra

ant
gatvių
teip
kaip
sąšlavos,
dos
komitetas.
čius labo geidžiančių pasmer
Iš Baltstogės, Gardino gb.. jo žvalgų viršininkas surik
kia ant sušaudymo arba pa nieks jų nebrangintų. Teip mą, minieterių perdėtinis ■ > 80 d. ruga, teismo rūmas pildyti; straikas tęsėsi apie
Bylos apie Baltstogės sker- ti „rankas augštyn”, kaip į
korimo? Kodėl nesiteisina, yra su laisve, kurios be dide Clemenceau apreiškė, jog nagrinėjo šias bylas: 1) apie dvi sanvaite?.
dyną tardymas tęsiasi. Iki žvalgus pradėjo nepažystajeigu juodašimčiai arba ir ti lių aukų nieks žmonėms ne svarbiausi naujos ministeri S. Ostanovą- už dalyvavimą „Koveusk. Telegraf” pra
šiol teisman pašaukti 26 kal miejie žmonės šaudyti. Vie
kri. uniformuoti caro tarnai duoda. Juo žmonės jos ap jos siekiai yra: įvykdinti tie draugijoje,.^ęk^as kurios nu neša, kad 18 d. spalių Kau
tininkai,
jų tarpe Baltstogės nas policistas ant vietos bu
versti d abatijoj valdžią ir už ne buvo dvarponių rinkikų
parengia visai nekaltų žmo turėjimui daugiau paauka sas visiško atidalinimo baž
apsvarstyti stoties viršininkas. Ištirti" vo užmuštas, antram polieinių skerdynes, neaplenkia vo, juo sunkiau, jos neduo nyčios nuo rando, atėmimo pasikėsinimą ant policisto, susivažiavimas
visą dalyką trukdo nukentės stui peršauta ranka ir koja ir
nė moterių, nė mažų vaikų? dant, juos nuraminti, kadan algų dvasiškijos iš iždo pini 2) £pie Judrą Vnitkuną- už klausymą apie naujus rinki jusių bailumas, kurie.bijod&^vjenam kareiviui sunkiai suKodėl Stolypino ministerija gi jiems gaila to kraujo at- gų ir atidavimo’ bažnyčių agitaciją tarp valstiečių ir mus į valstybės durną.
Kauno pavieto kareiviavi mi represijų už savo parody žeista koja. Sveiki liko tik
nebaudžia tikrų žmogžudžių, siekimui laisvės pralieto. turtų priežiūrai rando. To kareivių.
vienas kareivis ir nuovados
o nesidrc^i bausti jų aukų? Tegul siunta todėl carai ir liau pasakė, jog ministerija 28 d. rūgs., teismo /rūmas mo biuras paskyrė rinktiee mus, išvažiavo užsienin. Val
užveizda,
kurie pradėjo- šau
stijos durnos komisijos refe
Nors valdžios visur gana tan Stolypinai, tas jų siutimas rupysis pagerinimu darbi nagrinėjo 2 bylas: 1) apie 20 jauniems vyrams:
m. valstietį SaĮnfco, kurį kal Pirmamjame skyriuje — ratas apie skerdyną visiškai dyti į bėgančius užpuolikus,
kiai laužo išdirbtus gyveni jiems greičiau galą, o žmo ninkų būvio.
Ijonišką kur Kaune, Kauno gyventojams pasitvirtina. Nežiūrint į vi bet, dėl nakties tamsumo —
Užrubetinėj politikoj, ap ina uš revoliuėijouišką
mo doros principus, bet teip nėms laisvą atgabąs!
sas kliūtis, ketinama rasti be pasekmių.
TėJ ie pasirodė, 6 d. lapkričio, 1906 m..
sudemoralizuotos, teip my- Stolypin užklausė Varša- reiškė, jog seks tuos pačius stymą/
tad Samko' viski nebuvo kur- Antramjame skyriuje — tikriejie skerdynių kaltinin . Užgirdąs šaudymą, gy ve- *
niojančios visus žmonių guojenefal_’gnbe5na^™”’ mierius ką ir pasitraukusi stygoj'u,
’ njfejJ gi ttk suor Keidanų mieste!., Keidanų, kai. Pagal tardytojų žodžių, nantis netoli tos vietos ve- ‘
dojamus principus valdžios, kaip Jis mano apie įvedimą ministerija, palaikys tuos ry
ganizuoti vietinius valstie- Surviliškiu ir Žeimsiškių val ketinama patraukti teisman liavininkas Zaslavskis išbėgo
kaip Stolypino valdžia, tur autonomijos Lenkijoj? J e- šius, kurie padėjo Prancūzi
iš buto ir ėjo į tą vietą, kur
iius, kad atimti perdirbtą į sčių valstiečiams — spalių 4 skerdynių įrengėjai.
but niekur ant svieto nebuvo neral gubernatorius užklau jai išvengti karių. Taigi iš
girdėjosi šūviai.
,V. 2.’
sė tūlų lenkų, ar jie daly- puola, jog Clemenceau mini- cerkvę katalikų bažnyčią.
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5 San FrangIbco, Cal. Su darbininkų vargingą gyveni
istai veikia slapta ir ką jie
Žvalgų viršininkas, išgir veidžių. Gal tas ir teisybė, | parvlai atsisako dirbti ten,
K ritteton, Pa.
įnori
užslėpti. Socijalizmas
važiavo M* iš visų Amerikos mą, revoliucijos bėgį ir tt
dęs prisiartinančio žmogaus bet ue reikia užmiršti, kad i kur dirba japoniečiai.
Kaip kitais metais teip ir
kraštų
daiigybi
darbininkų,
ant
svieto
juk pirmiau gy
Kalba
jo
klausytojams
pati

lingsnius, suriko, kad tas su pirma tą patį darė baltpar- 5 Bkbwick, Pa. Darbai
šįmet, Simano Daukanto
todėl
čia
daug
amonių
dabar
ko, ką liudijo plojimai delnų. draugystė, 28 d. spalių, ap vuoja ne kaip minėtos Ame
stotų. Reikia pastebėt, kad viai. Pikta sėkla mat nie karų dirbtuvėse eina gerai ir
Paskui lietuviški kankli vaikščiojo gimimo dieną mu rikoj lietuviškos organizaci
dėlei tamsumo, nuovados už kur gerų vaisių neišduoda, o iš kitur pribuvę darbininkai yra be dafbo.- dl .
ninkai
ant kanklių skambi sų garsaus istoriko Simano jos (teip, bet lietuvių socijavaizdą nepamatė, kad prie jo čia ne negrai bet baltveidžiai gali gaut darbą.
Old Foru^PPa. Vėtras
no.
listų partija Amerikoj susi
artinasi oficieras. Pastarasis pradėjo sėti tą piktą sėklą,
5 Lancaster, Pa. Štrai- išgriovė &tosdn aplinkinėse Drg. A. Žagaras aiškino Daukanto. ApvaikšČiojimas tvėrė vėliau. Ir kitur pana
gi, nesupratęs kame dalykas, nepritinkančią civilizuotiems į kuoja darbininkai čianykš- kelis brėkšti us£* Kol nebus
atsibuvo ant Armory Hali.
revoliucijos bėgį, valdžios Buvo kalbos ir dekliamaci- šios 8. L. A. ir T. M. D. or
žengė tolyn- ir, tuo laiku vi- žmonėms.
atstatyti,
ahglėk.isiai
neturi
čių geležies dirbtuvių. Dirb
pasielgimą su kovojančiais jos; dainoriai buvo užprašy ganizacijos susitvėrė kur kas
sas kruvinas krito ant žemės:
čia darbo?“
'
tuvės stovi.
Indijonų
maištai.
•
oi;
»
i
n,
■
■
už laisvę ir daug kitokių da ti iŠ Plymoutho, bet dėl I pirmiau negu sočijalistiškos.
nuovados užveizda peršovė
J
oliet
,
III.
Dirbtuvėse
lykų.
Ant galo teisingai su y vairių priežasčių nepribuvo. Rd.), tą žino kiekvienas pro
S
heriean
,
W
yo
.
Buvo
ši

jam koją.
Phoenii
Horsesboe
Co.
dirba
kirto
dvasiškiems
tėveliams Kalbėtojai buvo keturi: J. taujantis; tegul į tą pažiūri
Visą tą miesto dalį tuojaus tose aplinkinėse pirmutinis
su
dviem
darbininkų
atmai

už jų pasielgimą. Ricbmon- Kazaievfčia, A. Paeeckas, plačiau ir p. 8.
apsupo policija ir kariume- susirėmimas Ute indijonų su
do
Šv. Jurgio parapijos kle F. Živatkauckas ir D-ras
K. Senkus.
nė. Padarė daug kratų, bet kariuroene. Kareiviai raite nom, kitose dalyse dirba su
Iš Duųuoin, III.
viena
atmaina.
bonas,
kurs
šalia
kalbančio
be pasekmių. Jieškojo už liai atėmė indijonams 50
, Čianykščiąi lietuviai suėjo sėdėjo, teipgi norėjo ką nors Šliupas. Dekliamatoriai bu Užgimusiuose ginčuose terp
Danville, Pa. Štrai* ’
puolikų iki pat ryto, tačiaus arklių, bet paskui indijonai
vo penki: J. Jasaitukas, P. užtarėjų 8. L. A. ir T. M. D.
į vieną vietą ir sutvėrė Susijuos atgal atėmė. Iki šiol kuoja darbininkai Howes vienyjimo Lietuvių Ameri papasakoti, bet išgirdęs tei Jasaičiukė, K. Valaičiutė, ir socijalizmo abidvi pusės
nė vieno jų nesurado.
„V.Ž.” ’ nė kareiviai nešaudo į indi- dirbtuvėse ir pertai dirbtu- koj kuopą. (Susiorganizavę, sybės žodžius,movė kepurę ir Adelė ir Ona Tolubiutės. turi tiesą ir jos neturi; tas
smuko iš svetainės, kas, ži
-jonus, nė.tie į kareivius. vės stovi.
tikimės, kad ir mes galėsime noma, padarė juokingą įspū Žmonių prisirinko ne mažai, paeina nuo to, kaip anV vis
Prie besipriešinančių Ute in
daugeliui reikėjo stovėt.
Columbus, Oh. Standard pasidarbuoti musų tėvynės
ko žiūrėti. Jeigu minėtos
dį: vieni pradėjo šaipytis, o Susirinkimą atidarė drau-.
dijonų nori prisidėti Cheyen- dirbtuvėse dirba prie dvieorganizacijos
tiesiok - ne
labui.
Prie organizacijos
ne indijonai.
jų pečių, Visose dirbtuvėse prisidėjo ir musų moterys, karšti parapijonai kasžin ką gystės pirmsėdis Toluba. platina socijalizmo, tai jos
Visų kalbėtojų kalbos buvo kitokiu bud u galėjo prisidė
dirba su dviem darbininkų jos pasidarbavo ir betveriant bambėjo.
Ko aš reikalauju,to kitiems nePasimirė kongresmenas.
Ant
galo
nuliudusius
pa

vieno turinio, išėmus D-ro
atmainom. Prie darbo čia
pripažystu.
Worcester, Mas. 1 d. lap vienok gali patilpti tik pri kuopą. Garbė joms užtai!
linksmino lietuviški daini Šliupo, kuris kalbėjo prieš ti prie jo sudrutinimo.
Naujas ideas gimdo pats
Jonas Klimas. ninkai savo gražiais balsais.
Amerikos randas stengiasi, kričio pasimirė čia kongres gulinti į uniją darbininkai.
socijalizmą, bet, kaip jis sakė, gyvenimas ir jos prisiima
pabėgusius į kitus kraštus menas Rockwood-Hoar, iš
Pelno turėjome diktai: ap vien prieš lietuvišką (ar čia
Iš Hazleton, Pa.
New Akbany, Ind. Ge
savo nusidėjėlius išgauti iš rinktas į kongresą 3 distrikte
mokėjus visus kaštus, revo ne klaida? Socijalizmas vi- greičiau ten, kur žmonių ap-,
Šis
miestelis
iki
paskuti

kitų kraštų, bet jeigu kiti šteto Massacliusets. Numirė ležies dirbtuvės© Ohio Faile
liucijos reikalams liko $51.80. suf tas pats. Gal buvo kal švietimas stovi augščiau, tai
nių
metų
ne
pagarsėjo
lietu-,
Co.
dirba
visi
pečiai;
prie
to paties reikalauja, Ameri jis nuo suminkštinimo sme
Kolektos laike prakalbų su bėta apie socijalizmo pasekė gi išpuola, kad organizacijos
vių
darbais
tautiškam
krutė

visų
dirba
su
dviem
darbi

kos valdžios remiasi visai ant genų.
rinkta $18.82, viso pelno bu jus ir vadovus? Rd.). Vi platinančios terp žmonių ir
jime.
Čia
yra
apie
5
—
6
šim

ninkų
atmainom.
kitokių tiesų. Štai keli ame
vo $70.62. Pinigus tuos Ukė duryj kalbos, dvi tautietės, be partišką apšvietimą, lavi
tai
lietuvių;
jie
turi
savo
Toliausiai
nusiyrė
į
šiaurius.
rikonai, nusidėję Meksike,
Kewanee, III. čianykšsų kliubas paskyrė L. S. D. M. Klimiutė ir M . RaŠinavi- nančios žmonių protą, taiso
bažnyčią
ir
prie
jos
kelias
perbėgo į Texasą. Meksiko New York. Iškeliavęs į čiose dūdų dirbtuvėse dar
Partijai, kaipo smarkiausiai Čiutė perėjo per susirinku kelius naujoms ideomš, taigi
draugystėles,
bet
jos
priguli
valdžios, pasiremdamos ant šiaurinius ledinius apskri- bai pradėjo eiti silpniau, ka
kovojančiai už laisvę; tiki sius ir surinko aukų $5.81, ir socijalizmui. Tik apsi
daugiaus
nuo
parapijos
ir
švietęs protas gali patėmyti
terptauliškų tiesų, pareika čius koinandorius Peary pra dangi mat dirbtuvės negali
kunigo. Čia jau nuo seniai mės, kad ir Gedimino kliu kurias aukautojai paskyrė blogą ir stengiasi blogą pa
lavo išdavimo pabėgusiu, ka nešė, jog jo expedicija prisi gaut pakaktinai medegos.
yra 45 kuopa 8. L. A., kuri bas tam pritars.
pavargusiam lietuviškam raš taisyti, tamsus ne viską gali
dangi juos apkaltina ūž plė griebė iki 87° šiaurinės geo
East Chicago, Ind. Dar apie 1903—4905 vos ne išny Viešiems' kalbėtojams ir tininkui.
suprasti, 'O tankiausiai su
timus. Texaso gubernato-i grafiškos platumos, taigi vos bai čianykščiose geležies
dainoriams, teipgi dalyvavu
rius vienok atsisakė juos iš 45 mylios nuo šiaurinio žem dirbtuvėse eina gerai, dau ko, bet per paskutinius me siems tame susirinkime, išta Kalbos ir dekliamacijos, pranta atbulai. Kad naujos
rodosi, visiems patiko, ką ro ideos išduotų vaisius, reikia
duoti, kol jų kaltė nebus da- galio.
Taigi Peary prisi gume dirbtuvių dirba su tus ji sulaukė didžiausio riame širdingą ačiū.
dė delnų plojimai. Pasku pirma jam dirvą prirengti,
rodyta 'Lexaso suduose. Bet griebė toliau negu kas nors Itrįms darbininkų atmainoms. skaitliaus sąnarių. Virš mi Ukėsų Kliubo sekr.
nėta
kuopa
paskutiniu
laiku
tiniame laike Pittstono mo
jeigu ant tokių argumentų kitas: toliausiai iki šiol į
8. Kišonas. terys ir merginos pamėgo su kur dirva neprirengta, o ją
5
O
akland
,
C
al
.
Gele

gana
smaukei
organizuojasi
remsis ir kiti kraštai, Ame šiaurius prisigriebė kuni
paprastai rengia kiti, nė
sirinkimus, gal suprato jų karščiausia
rika negalės reikalauti išda gaikštis Abrnzzų, kuris pa žies dirbtuvių darbininkai ir platina fferp vietinių lietu
pasišventusių
Iš P hi lodei pili a, Pa.
pareikalavo
algų
po
$4.50
vių
suslpiUtimą;
ji
keletą
naudingumą.
Tas
keli
me

vimo svetur pabėgusių savo siekė 86° ir 34 minutas.
darbininkų agitacija ne iš
ant dienos.^
kartų pakvietė %ia kalbėto* NedėlioJ, 28 d. spalių, pas tai atgal joms visai nerūpė duos vaisių. Kiekvienos tau
nusidėjėlių.
Nelaimės ant geležinkelių.
<[ Pittsburg, Pa. Veik vi jus, kurie savo kalboms su Joną Staniškį, ant krikštynų jo, o dabar jų susirenka tos gyvenimas eina laips
sunaus Jono, besišnekučiuo daugiau negu vyrų ir visos niais. Laipsniškai prie soci
Baltrus nusidėjo, o baudžia
Iron Mountain, Mich. Ne sos čianykščios geležies dirb- judino hazletoniėčius.
Joną.
toli nuo čia susimušė tavori- įtuvės dirba. Byerso dirbtu 21d. spalių buvo Čia mi jant, likosi užmanyta paau su atida klauso prakalbų. jalizmo žengeme ir mes,
Franklin, Oh. Čia, likosi nis trūkis su darbininkišku. vėse dirba su dviem darbi tingas čianykštės 45 kuopos kauti revoliucijai.Nors atsira Jeigu musų vyrai ir toliau kol jį galėjome supra
užmuštas baltparvis Mar Prie to 8 ypatos likosi už ninkų atmainom. Joneso ir 8. L. A. su prakalboms. do nenorinti duoti nė cento, teip laikysis įsikabinę į šin- sti. Kur žmonių protas ne
sh ai E Užmušė jį negras muštos, o tūlas skaitlius tapo Laughlino dirbtuvėse priima Kalbėtojai kovo iš Shenan- bet didesnė dalie svečių auti- korių barus, skaldys viens prirengtas, ten socijalizmas
White. Tas teip įerzino balt sužeistų.
prie darbo vis daugiau darbi doah, Pa.': „VHtiės” -redakto ko padaryt kolektą. Sudė kitam galvas, tai rengimas ne prisiima. Įeikime į baž
rius ir prež’. 8. IaA- p. Birš jo išviso $2.65. Skiriame susirinkimų su prakalboms nyčią, kur susirenka toki
par vius, kad jie iš miesto iš
ninkų.
Gaisrai.
tonas. Mitingą atidarė Mo tuos pinigus socijal-demokra- pamokinimui girtuokliaujan-l pats darbininkai kaip ir sovijo visus negrus, nedavė
T
Kittaning, Pa. čia
tiejus Merkevičia, prez. 45 tų partijai. Pinigai pasiųsti čių vyrų guls ant moterų cijalistai, bandykime aiš
jiems laiko savo reikalus at Columbia, Pa. Sudegė čia
nykščiose geležies dirbtuvėse
„Lietuvos” redakcijom
likti.
krautuvės Mutt & Houd. darbai eina mažyn, dabar sto kuopos S. L. A.
sprando. Butų tai didelis kinti socijalizmą ir kalbinki
Antanas Staniškis.
Pirmas kalbėjo „Vilties”
Nuostolius gaisro padarytus
moterų ir merginų nuopel-1 me prigulėti prie socijalivi čia 11 pečių.
.Nuplikino.
redaktorius apie darbininkų
skaito ant 150000 dol.
nas. Jos su girtuokliaujan stiškų organizacijų, o pama
Waynesburg, Pa. Čia- klausimą, revoliuciją, socija
New Orleans, La. Išsi
Iš VVest Lynn, Mass.
čiais galėtų vengti draugau t tysime, kokius tas vaisiui
veržusių garų iš perplyšusio Dickinson, N. D. Šitose nykščios geležies dirbtuvės lizmą ir apie teip vadinamus 28 d.spalių, Lietuvių Ukė ti, o tuom geriausiai atpra išduos! Terp musų soči jaliz
katilo cukraus dirbtuvėse aplinkinėse dega prairijos. dirba, bet blėtos dirbimo da „bedievius”.
sų Kliubas parengė prakal tintų juos nuo pikto papra’l mas neseniai atsirado: pir
Vacherioj penki darbininkai Ugnis išdegino viską ant lis stovi.
Antras kalbėjo prez. 8. L. bas.
Susirinkimą atidarė timo.
miausiai labiausiai mums rū
teip snukiai likosi nuplikyti, juostos 7 mylių pločio. Ant
Cumberland, Md. Tay- A. p. Birštonas, daugiausia A. Budrevičia ir paaiškino Kalbėtojams ir dekliama- pėjo tikėjimas ir bažnyčia;
kad tuojaus pasimirė; nupli Galligan Ranch išdegė visos loro blėtos dirbtuvės priėmė apie 8. L. A. ir jo naudą.
toriams ištariame širdingą labiau žmonėms apsišvietus
jo mierį.
kytų yra ir daugiau darbi- triobos; sudegė ir daug avių. daugiau darbininkų; darbai Abiejų kalbėtojų kalbos
Pirmiausia kalbėjo ,, Kelei ačiū.
— jie, žinoma, tik labiau ap
susirinkusius užganėdino ir vio” redaktorius,M. PaltanaM. Gramas.
Leipsic, Oh. Sudegė Čia įeina jose labai gerai.
sišvietę, suprato jau ir kito
visas operos *blokas. Nuo 5 Steubenville, Oh. Po- jie gausiais plojimais delnų vičia. Jis aiškino, kad lietu
kius reikalus, o tas pagimdė
Indijonai nenusilenkia.
stolius gaisro padarytus skai peš blėtos dirbtuvėse tik iš jiems dėkavojo. Prisirašė viai turi dalyvauti politikoj,
laisvamanius ir tautiečius,
Sheridan, Wyo. Ute in to ant 150000 dol.
naujų
sąnarių
net
17;
dabar
Ar
teisybė?
lavinti
savo
protą,
kad
galėtų
dalies dirba ir tas darbas, ro
bet iš pradžių ir terp tų bu
dijonai reikalauja, kad jiemskuopa turi 53 sąnarius.
atskirti
gerą
nuo
blogo.
Aiš

Nt.
43
„Lietuvos
”
patilpo
dosi,
neilgai
trauksis.
vo
svyruojančių daug: kar
H
illsbobo
,
T
ex
.
Išdegė
butų pavesta Powder River
Apmokėjimui kelionės kal- kino, kas yra reikalingiausiu straipsnis p. Strimaičio, ku tais smarkiausiai koliojanti
klonis, kitaip jie nenori pa čia visas triobų blokas Gra •T Knoaville, Ten. Štrai- kėtojams šie sanariai sudėjo
sitraukti iš baltveidžiams liam Drygoods Co. ir minė kuoja čia darbininkai South 6 dol.: Adomas Remeikis lietuviams dabartiniame lai riame rašantis bando pertik „Romos krokodilių”, vėl grį
rinti, buk 8. L.A. ir T. M. D. žo prie bažnytinių, jeigu
atiduotų žemės plotų. Ame tos kompanijos krautuvės. ern geležinkelio varstotuose. • 1 dol., Kazys Merkevyčius 2 ke.
rikos randas atsiuntė kariu- Nuostolius gaisro padarytus Kompanija, aušt raibavusių dol., Vincas Mačys 1 dol., . Advokatas Philipp Kiliy palaiko socijalizmą; ir kad proga pasitaikė; šiądien to
angliškoj kalboj nurodė, „Kova” to ne nori suprasti kių jau mažai yra. Iš tau
vietoj, gabena seabsus.
menę ' priversti indijonus skaito ant 200000 dol.
Antanas Šergalis 1 dol. ir kad reikia laikytis blai vy ir talpina priešingas toms tiečių ir laisvamanių užgimė
grįžti į savo kaimus, bet jie New York. Sudegė čia
Pittsburg, Pa. Pasibai Motiejus Merkevičia 1 dol.
polemikas. čia Amerikoj lietuviški socineklauso kareivių. 30 d. įtaisos New York Vitrifed gė štrai kai mašinistų ir kai* Kalbėtojai jų ne priėmė, bet stės, stengtis įgaut apšvieti organizacijoms
spalių be mažo neužgimė mu Tile Co. ir Pilgrim Steam vių varstotuose Wabash gele paskyrė pusiau — revoliuci mą, pastot Amerikos ūkė- Todėl aš norėčiau, kad p. S. jalistai, bet ir terp jų dar
sais, išsiimt politikos reika paaiškintų daugiau apie dar dabar, kaip matyt iš siunčia
šis terp indijonų ir kareivių. Loundry. Gesinant ugnį, vie žinkelio.
jai (L. 8. D. P.) ir „Tautiš lai*. Girdi, nereikia manyt, bus tų dviejų organizacijų, mų redakcijoms raštų, daug
Tas vienok vėliau gali atsi nas ugnagesys likosi užmuš
Viršininkai kad lietuviai negali užimt ką jos veikia naudai socija- yra nepažystančių gerai pa
New Castle, Pa. Blė kam namui”.
tikti. Prie Ute indijonų tas, o keturi sunkiai sužei
kuopos
pinigus
nusiuntė urėdų: reikia darbuotis, lai- lizmo? "Man nepasitaikė dar
tos dirbtuvėse Greero ir Shematų socijalizmo, taigi dar
pristojo ir kiti, neužganėdin sti.
„Vilties
”
redakcijon.
kytiesi vienybės, o laikui bė patėmyti, kad tos organizaci netvirtų, kovojančių labiau
I nango darbai eina gerai.
ti indijonai. Gal todėl už
Motiejus Dainorų.
gant, ir lietuviai gali susily- jos butų pakėlusio* kada žodžiais, tuščiais šauksmais,
gimti vėl kruvinos karės terp Pittsburg, Pa. Sudegė Carnegies dirbtuvėse štraigint su amerikonais. Pri klausymą sudrutinimo soci negu giliau suprantančių pa
indijonų ir rando kareivių. čia arklininkai Hamiltono & kuoja organizuoti darbinin
Iš Philadelphios, Pa.
minė, kad nereikia užmiršt jalizmo, arba kad jį butų su čią ideą; taigi ir čia mat yra
kai,
jų
vietoj
kompanija
ga

Sūnų.
Uguyje
pražuvo
89
Indijonai reikalauja atidavi
tėvynės
Lietuvos, kurią da šelpusios pinigiškai, kad bu svyruojanti, ant. pastovumo
arkliai
ir
86
karietos.
Ark

bena
seabus,
daugiausiai
ita24
d.
spalių
atsibuvo
pra

mo jiems Cheyenne rezerva
li
jonus.
bar
valdo
caras; o ne lietu tų sušelpusios piuigiškai so* tokių negalima per daug už
lių
prižiūrėtojo
pačią
bu
vai

kalbos
ir
bhliusi
parengti
cijos, kadangi Utahoj jie ne
viai.
cijalistišką literatūrą. Man eiti kėti. Juk nepažystantis
kais pusgyvius išgelbėjo ugranda pakaktinai maisto.
Pittsburg, Pa. Visi tar Ukėsų ir Gedimhio Kliubų
Emelija
Žalnieraičiutė
denaudai
kovojaučių*
už
laisvę
nagesiai.
rodosi, kad nė viena iš minė gerai, viSopusiškai pačios
naujanti ant Pennsylvania
kliamavo
eiles:
„Ak
žmo

musų
broliųh
I
tų organizacijų nesutvėrė L. ideos, negali už ją galvą gul
geležinkelio į vakarus nuo
Prieštvaninių žvėrių kaulai.
nės
”
,
kuriose
parodyta,
kaip
Išgirdus
apie
.tai
moterų
S. P. A., tiktai pasišventę dyti. Tas neužtenkantis su
Pittsburgo gaus didesnes
El. Paso, Tex. Sąnarys
kapitalistai
skriaudžia
varg

draugystė,
į-n
orėdama
už

draugai
darbininkai (siekiant pratimas pačios ideos net
algas nuo 1 d. gruodžio: gau
Londono geoliogiškos drau
šus.
kenkti,
parengė
balių
viena
giliau,
prieitume prie to, terp jos pasekėjų gimdo ne
nantiems mažiau negu 500
gystės ir sąnarys Amerikos
3.
Gilius
aiškino
turčių
ne

diena
pirmiau;
toje
pačioje
kad
istikro
socijalizmą su vienodumą nuomonių. Vie
dol. ant metų pakeltos ant
matavimo biuro Rechardson,
dorybes
ir
darbininkų
var

svetainėje
(jeigu
ii
ne
viena
tvėrė kapitalistiška tvarka: niems rodosi mokslas ne rei
T Chicago, III. Dirban
šitose aplinkinėse atkasė čios Chieagos dirbtuvėse mer 10%. • diena, tai jacbjų pasielgimo gingą padėjimą.
ne kas kitas, tik kapitalistų kalingu, pripažysta vieną
kaulus žvėries ta'pyro, gyve ginos darbininkės sutvėrė 5 South Shabon, Pa. Vi- negalima vadyti užbėginė* 8. Danilevičia kalbėjo apie skriaudos pagimdė pasišven
ekonomijos mokslą; tuom
nusio Texase 25000 metų at
uniją ir pareikalavo mažiau sos čianykščios geležies dirb jimu už akių. Rd.) ir jos iš dabartinį Lietuvos padėjimą tusius darbininkus besidar tarpti net geram supratimui
gal ir drumblo dantį, kuris
tuvės dirba ir darbo užteks savo vakaro naudos neturėjo, ir ragino lietuvius aukaut buojančius ' visų darbininkų socijalizmo reikalingas paži
siai 10 dol. ant sanvaitės.
čia gyveno 12000 metų atant ilgesnio laiko.
o mums viskas kuo geriausiai revoliucijos naudai.
labui. Rd.), kurių daugu nimas ir gamtos mokslų ir
5 Buffalo, N. Y. Čiapasisekė.
t
mas gal nepriguli prie pami istorijos ir daugelio kitų.
Susirinkę
sudėjo
$9.84.
Gbeenbburg, Pa. An
nykščiai barzdaskučiai iško
Žmonių
prisirinko
teip
Pinigai nusiųsti Londonan, nėtų augščiau organizacijų. Literatūrą pripažįsta tik par
Rasų nesikentlmas.
vojo pakilimą algų ant 2| glių kastynės vidurinėjPenndaug,
kad
net
stačių
prisi

(pravardžių
aukautojų ne Kaip matosi laikraščiuose, tišką, apie kitokią daugelis
sylvanijoj, dėl stokos karų,
.
Nashville, Ten. Laikraš dol. sanvaitėj.
pildė
pilna
svetainė.
Visi
garsiname.
Pagarsys
jas pi kur tik rengiamos prakalbos mano teip kaip Kalifas
čiai rašo, buk negrai aplinki T San Francisco, Gal. Čia sustojo.
laukė kalbėtojų. Pirmiau nigus gavę. Rd.).
kokių agitatorių, apie ką mi Omar apie raštus Aleksan
nėse Brookhaven suorganiza terp baltparvių darbininkų 5 CoNNELL8VILLE,PA.JameS siai kalbėjo F. Bagočius iš
Aukautojams
ištariame
širni
ir p. 8., tai daugiausiai drijos knygyne.
Kitiems
į vo ^baltkepurių” pulkus ir apsireiškė didelis nekentimas Hogg pirko čia anglių plo Pittsburgo, Pa. parkviestas.
dingą ačiū.
yra
darbas
pačios
8.
D.
Ę.
tautystė,
prigimta
kalba
yra
| rengia užpuolimus ant balt- ĮjiponieČių darbininkų; balt tus ir parengs kastynės.
ISavo ilgoj kalboj a'škino I
▲. Budrevičia.
Aš norėčiau žinoti, ką socijali tik senos šašlavos, kurias

LIETDVIAI AMERIKOJ.

IŠ AMERIKOS.

I

IŠ DARBO LAUKO.
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reikia kuo greičiausiai iššluo- visai ne reikalingi. Jie ne- Rusijoje ir Lietuvoje ir mie ja, kokia josime , pešitika 4r-tuvių’skaito laikraštį voMĮjair. jus neužganėdinti, pa me, bet nieks apie musų Ibi
ti, nors prigimta kalba labai pertikrys nė vieno’, nė kitos tai aukavo parėmimui tos di klek ji yra verta. <*ę
žmones! Kągi veikia kiti sakiau aš, kad musų trūky J kimą nežinojo ir vieną sykį
svarbią rolę lošia žmonių gy- pusės. Geriau todėl Jų liau- delės vargdienių žmonių ko Tokias tai pšstehtjau ypa 96? . Iš 400000 Amerikos lie ankšta — kodėl gi areštuo mums grėsė net dviguba
■ venimę ir proto besilavini- ties! ir sykį užbaigti laisty vos. Bet kada pasirengiau tybes* vienos iš „didžiųjų” tuvių, me? atrandam, kad tus ne nugabenti šituom tru bausmė. Mat mus priskaitė
me. Kiti vėl su pagelba so- mą iš sauso į tuščią. Pas mus pratart keletą žodžių apie lietuviškų orgauizabijų, at 384000 budavoja bažnyčias, kiu į Irkucko kalėjimą? Žan tai prie vieno užkariautojo,
cijalizmo žada sutverti dan daug vaidų gema visai ne revoliują susirinkimuose 8. keliavęs į šį „liuosybės kraš pasistato jose kunigus, ku darams mano užmanymas pa tai prie vietinio gubernato
gų ant žemės, įvykdinti tikrą reikalingų, kokių ne sunku L. A. kuopų, pagelbinių tą”, kur tautiškam -^ir viso rie pasakoja, kad San Fran- tiko ir jie pradėjo jį perkra riaus, tai jeneral-gubernatovienybę, brolystę, pastatyti butų išvengti ir vaidus tuos draugysčių, tai man buvo at kiam plėtojimuįsi plekas ne ciske žemės drebėjimas, ėsąs tinėti, bet ilgą laiką nė vie riaus, tai vėl prie kito užka
musų tėvynę Lietuvą eilėse palaiko ne ideos, bet idėjų sakyta. Jeigu kur tiesiog ir daro kliūčių tęip į^ip Rusi tai „Dievo bausmė už žmo nas ne norėjo eiti apie tai riautojo. Ir tas antrasis už
tvirčiausių žemės kraštų. pasekėjai net ten, kur ideą ne atsakė, tai stengėsi išvest joj. Tas man,|davėJ.šiek-tiek nių griekus”.
Bažnyčios pranešti, nurodydami, kad kariautojas kartą mums ap
Tie prieštaravimai, priešta įie sunku sutaikyti, kur jai dalykus teip, kad aš neturė suprast lietuvių amerikiečių šauja bokštais į padanges, oficierai persigėrę ir įeiti to reiškė, jog jeigu kas išdryraujanti vieni kitiems žadė nieks kelio neužstoja.
čiau kaip prakalbėt, arba lei padėjimą ir jų besiorganiza- žmonės jas remia ir daugina, kiame laike pas juos gana stų pasikėsinti ant Jo,arba jo.
jimai, geriausiai rodo, kad ir
Red.
do tada, kada žmonės jau iš- vimą: daugumas visai ne mą o nepasistatė nė vienos Ame pavojinga. Paskui žandarai pagelbininkų gyvasties,tai vi
terp pačių socijalistų ne visi
siskirtydavo.
sto protu; jeigu mąsto, tai rikoje geros mokyklos. Čia pradėjo išmėtinėti * vyres- si sėdintiejie kalėjime....
pažysta ganėtinai jo pama
Toliau. Laike 21 seimo vien teip kaip įsakyta, pa T. M. D. gal ir nekalta. Bet niamjam jo bailumą ir tuom bus sušaudyti. Tokiu budu
tus ir siekius. Laikui bė Tiems, kurie k ovaja rėka
Pavyzdin: vadovai kas tat kaltas! Gal žmonės? užgautas, paskutinis nuėjo, aš ir daugelis kitų atsirado
S. L. A. aš gavau pratart liepta.
gant, žinoma, tie prieštara vimais ir siundymais.
organizacijos,
nota patįs ge Na, Juk iš žmonių susideda ir pas perdėtinius.... Teisin me po dviem Demoklo kar
keletą žodžių į susi važiavu
vimai išnyks, viskas susitvar Kiekvienas žmogus, no
rai
mato,
kad
per desėtkus „didelė organizacija” T. M. gai sakant, aš nelaukiau nė dais ir buvome persitikrinę,
si u s iš visos Amerikos dele
kys, geriau mums apsišvie- rintis ką nors veikt draugi gatus, besikreipdamas į juos metų nieko lietuvių labui nė D.
-jokių vaisių mano užmany kad ankščiau ar vėliau, vie
tus.
jos labui, atras sau darbą ir su prašymu sušelpt materi- iš tos pusės, nė iš kitos, ne Apie tą aš visuomet mis- mo, todėl mano nusistebėji nas iš jų nusiųs mus pas mu
Dangaus ant žemės ideos atsakančią vietą. Jeigu pa- jališkai Lietuvos revoliuciją, padaryta, vienok stengėsi lijau.
mas buvo labai didelis, kada sų bočius. Bet mes nežinojo
A. Žagaras.
nesutvėrė ir nesutvers, nes vienioms spėkoms negali at ir tuomi padėt varyt darbą žmonelėms įkalbėt, kad, ot,
sugry^ęs žandaras, kreipda me, kad ties musų galvoms
žemė tai ne dangus ir ideų siekt, tuomet veiks sujung kovotojams už visuomenės mes esam baisiai augštai pa Ką čia dr-gasŽagaras rašo, masi prie manęs, apreiškė: kybojo dar ir trečias kardas,
pasekėjai ne už dangų kovo tomis. Kartais žmogus, nors gerovę. Kalbėdamas, aš sten kilę. Tuom tarpu ištautėji- tame yra daugiau^ teisybės paliepta jus pergabenti į Ir kuris ir stojosi musų išgelbė
ja, tik už geresnes gyvenimo ir ant gero kelio stovi, bet giausi atkreipt kiekvieno ten mas, pakrikimas, dvasiškas negu mums rodosi. Ištikro kucko trūkį...; Po kelių toju. Mat visai neprigulsanlygas žmonėms; jos ne su jaučia, kad jam ko trūksta, esančio lietuvio širdį į tuos snaudulys teip ir muša į akis terp mus daugiau yra pasi minutų aš, saugojamas ka mingai nuo žandarų ir „už
tvers vienybės, nes ji ne tik ko tai jis da vis nepasiekia. baisius dalykus, kuriuos Lie šviežiai atvažiavusiam ir ne- gyrimų negu draugijai nau reivių, sėdėjau, jau šaltame kariautojų”, musų reikalus
ne reikalinga, bet butų vo- Bet darbštus žmogus nenu tuva pergyvena šiame išsi- apsipratnslam su tuom snau dingo darbo. Tas yra ne tavęrinlame vagone ir važia vedė dar audžia tirinėtojas ir
dinga: mat gyvenimas suside leidžia dėlto rankų,—jis drą
liuosavimo mete. Ir tikė duliu. Bet žmonelės noriai vienoj kokioj nors veikėju vau Irkucko link.... Bet galėjo atsitikti, kas su niada iš daugelio reikalų, neap- siai pakelia galvą, klausia ir jaus, kad toji dideli organi tiki savo vadovams ir kelia partijoj, bet visose. Mes la tame miestu manęs nepaliko, nim ką tik neatsitiko, kad
sirubežiuoja vienu siekiu,gy prašo, kad kas suteik zacija dės visas pajiegas, kad savę į padanges, apie tikrą biau giriamėsį, negu veikia bet nuvežė, nežinau kodėl, „užkariautojas” galėjo suvenimas yra tai kova už tų naudingus patarimus pagelbėt tai kovai už laisvę, reališką gyvenimą visai ne- me. Už nurodymus musų ant vienos netoli Irkucko šaudyti, o tiri nėtojas, jau
augštesnius siekius, už ge ir užvestų, teip sakant, ant
nes ir S. L. A. konstitucijoje mislydami ir net nežinodami, silpnybių ir klaidų mes netu stacijos. Čia naktyj nuvedė post factum, galėjo nerasti
resnį būvį. Kur kova bai tikro kelio. Toks žmogus yra įdėta (žiur. straipsnį II, kaip kitų tautų žmonės augš rime tiesos pykti, bet priva manę kur ten į laukus. Aš nė jokios kaltės ir išteisinti
giasi, ten yra mirtis, tik nu mielai priima kitų išmintin
skirsnelį 4): ginti lietuvišką tai pakilo darbais, bet ne lome už nurodymus būti dė jau maniau, kad veda manę nužudytą. Bet iš pradžių ir
mirę ne kovoja.. Ideališkų gas patarmes, išbando teisin
kingais. Per ilgai jau mes sušaudyti, bet ne — manę audžia tiri nė tojas, kaip gali
tautą nuo visokių prispau tuščiais pasigyrimais.
ideų nėra, nes jas tveria ne- gumą svetimų nuomonių,
gyvenome,
besiremdami ant pasodino į tuščią vagoną sto ma manyti, prislėgtas fan
dėjų, kurie alina, slegia mu Užbaigdamas, nors ir ma
ideališki žmones su klaidoms, svarsto, palygina su gyveni
sų tautą politiškai, medegiš- žai laiko turiu, pasakysiu, „amerikoniško humbugo”, vintį ant šalinių šėnių. Ant tastiškų žandarų surinktų
pavydėjimais, piktumais, val mu, renka grūdelius iš svei
kai, demoralizuoja doriškai kad toji didelė organizacija laikas kitaip ant musų rei rytojaus tame vagone manę davadų, nedasileido nė Jokių
džios geismu, ideas*visur gim kų mislių: ramiai, šaltai ir
apkaltino už čielą eilę nusi silpnumų. Ne žinau ar ilgai
ir protiškai”., Bet kada atė ne tik ne pagamino dirvos kalų žiūrėti.
do gyvenimo reikalai, augė atvirai plėtoja save min
Red.
dėjimų, kurių aš nepapil- jis butų prisilaikęs tokių
jo klausimas paskyrimo au socijalizmui, ką tūli įsikando
lesnės, galinčios užganėdinti tis su pagelba minčių kitų
džfau. Čia, pasidėkavojant nuomonių, jeigu ant scenos
kų revoliucijai, jie atkreipė prikaišiot, bet tankiai net
daugiau žmonių pergali že žmonių.
mano
pažinčiai, aš dasižino- nebūtų išėjusi drąsi ir ener
daugiaus atydos ant įkūniji stabdo išsiplėtojimą socijaNesušaude.
mesnes, užganėdinančias ma Svarstant ir rišant visuo
jau,
kad
panašus apkaltini giška moteriškė, moteris vie
mo kokios ten kolionijos, liškojo progreso, o drauge ir
Parašč P. P. Belokonskyj. mai suteikti ir daugeliui ki no suareštuoto inžinieriaus.
žumą. Ir geriausias ideas, meniškus klausimus, negali
(teisingiau sakant, farmos)— socijalizmo. lfLabąi tankiai
laikui bėgant, sudarko ne- ma sekt jausmus, bet reikia
tų suįmtinių, o už pamatą Kaip tai daro geros maskoliš
ir, kad greičiaus nusikratyt tenka girdėt amerikietį lie
(Tąsa).
!
ideališki žmonės ir su Joms sekt protą. Sutinkant prie klausimą šelpimo revoliuci
visiems
apkaltinimams paim kos moterys, ji pradėjo užtatuvį sakant, k?d jum pakan mano organizmas tai degė,
reikia paskui kovoti, prieš šingas nuomones, nereikia jos, jie skubinai paskyrė
tas
nc^as
atkeršyti nepatin rinėti už visus sėdinčius, try
ka prigulėti pjpie ^tautiškų” tai šalo, kiekvienas nervas
šiądien laikomas už geras, karščiuotis. , Argumentus apie 300 dol. Tūli dar buvo
organizačljų, 4 k. a* S. L. A.. drebėjo, gaivoj ūžė, akys ap kantiems geležinkelių žanda nė savo kojomis slenksčius
žmones, jų pergalėjimui, iš priešo reikia atremt argu
valdžią turinčių, o labiausiai
įnešę paskirt daugiaus, bet T. M. D., draugystes Šv. Pet temo. Mislis kad ir manę rų.
velka naujas ir su senoms mentais, darodymais stipres kiti triukšmingai tą klausimą
slenkstį
sudžios tirinėtojaus.
ro ir Povilo,c „Saldžiausios gali pasiekti pažeminanti Pasinaudodami iš prilau
kovoja. Ir prieš socijalizmą, niais, bet ne barniais, prasi- atmetė. Farmos pirkt yra
Paskutinis
iš syk nė klausyt
širdies” ir ttg. ir y. Todėl,* bausmė, vertė drebėti dvasią kiu sau aplinkybių, jie pada
nors jis kur kas geresnis už vardžiavimais ir histeriškais geras daiktas. Bet^ laikas
nenorėjo apie paleidimą ant
girdi, jau sui|ku prie kokių ir kūną.
Prie kiekvieno rė sąrašus ypatų, į kuriuos kaucijos suareštuotų provoj
kapitalizmą, nes daugumui šauksmais, kas gali pačiam tam visai" nepatogus, kada
įrašė
visus
tuos,
su
kuriais
nors daugiau p/į^ulėt. Už- barkštelėjimo net pašokda
žmonių laimę gali suteikti, atgabent blogas pasekmes ir musų tėvynė plukdosi krau
teksę jaųįr 'ijęlp. Jau prie vau: man rodėsi, kad jau norėjo užbaigti kokias asa- ^jeneral-gubernatoriaus Cholš-.
stos naujos ideos, kurių pa suerzint smegenis. Histeriš- juose ir žengia sopulingu ke darbininkiškų Jo nųpritraukbiškas rotondas, iš kurių čevnikovo, prie kurio sky-'
sekėjai teip su juom kovos, ki šauksmai teipgi išei liu. Man rodosi, kad tikras si. Netikiu, kad tas socija- ateina paimti manę ir plakti buvo neužganėdinti, arba riaus, kaip pasirodė ir aš \
kaip jis šiądien kovoja su na iš suerzintų smegenų. Jų Lietuvos.sunus dabar turėtų lizmui butų pasitarnavęs. ir rengiausi sudaužyti sau gal jų moterys, pažystami, prigulėjau. Paskui, turbut
kapitalizmu. Mat kaip at klausanti, arba skaitanti po atkreipt atidą ant išsiliuosa- Beto, mes matome milžiniš galvą.... Inžinierius sun giminės; apart to rėmėsi ant geriau susipažinęs su apkal
skiri žmonės, teip jų sutver- lemikose, teipgi įgauna blė- vimo tėvynės, o ne ant pir kai išsiplėtojusį socijalizmą kiai atsiduso, * nutilo ir kaip visokių pliauškalų, paskalų, tinimais, sutiko paleisti už
tai pirma darė, plačiai atida
, tos ideos sęsta, silpsta ir mirš- dingus įspūdžius, nes protiš kimo farmų.
tokiose pavergtose šalyse, rė akis !r žiurėjo į ruimą..,. skundų. Žinodami, kad bau 10000 rublių, paskui 3000 r.
r ta, tų vietą užima kitos, ge kai ligūstas žmogus daro ant
Paskui, kada pas jį atėjo mi
Laike gi prakalbų, išimant kaip Lietuva ir Rusija, ne Toj valandoj jis man rodėsi dimas bus slaptas, be sūdo,
resnės. Jau šiądien prieš aplinkinių ligūstą įtekmę.
jie,su šaltu mėsininkų krau nėta inžinieriaus moteris ir
minint jau Austrijos ar Vo
socijalizmą stoja anarchistai.
Rašydamas feljetoną „Ke manę, kalbėjo ir daugelis S. kietijos. Ten darbininkai bepročiu .... Aš norėjau ju, vedė aut sušaudymo arba pasakė: „aš galėjau surinkti
Rods šiądien juos išjuokia, leivis” (tilpusį ,,Kovoj” Nr. L. A. vadovų it „šulų”, bet supranta jau savo padėjimą perkeisti pasikalbėjimo tema- kitokių kankinimų nieko ne tik 200 rubl., paleiskite inži
laiko už žmonis ne pilno pro 40) aš trumpai lypstelėjau apie šelpimą revoliucijos nė ir ryt-poryt laukiama, kad tą, bet jis, rodėsi, visai ant kaltus žmones, o „užkariau nierių U. „Na, Dievas su
manęs ne paisė, visai persiė
to, bet teip pradžioj kalbėjo tūlas lietuvių amerikiečių vienas iš jų nė mintyj netarė
Jie įkūnys galimą socijališką mė atminimu pergyvento, tojai” turėjo per daug dar jumis, atsakė audžia tirinėto- .
jo
ir
kolektos
visai
nepadarė,
■ ir apie socijalistus.
gyvenimo puses. Ten esanti
revoliuciją. Ąr ten gal pri greitai vėl pradėjo apie tai bo, ne turėjo laiko tirinėti jas, mostelėjęs ranka, duoki
Socijalizmą pagimdė išsi- mišlis anaiptol ne nori musų nors skaitlius susirinkusiųjų
sidėjo
3. L. A. ir T. M. D.? kalbėti.
kas kaltas, o keno teisybė, ir te pinigus, o aš paleisiu inži
viešpatavimas kapitalizmo. gyveniman įnešt ardos, bet buvo apie tris tūkstančiai.
nenorėjo jie apsunkinti savę nierių U.
Socijalizmas yra tai atspir duoda paakinimą ant įsibrio- Ir aprašydami apie tas visas Nemačiau, teipgi tujų mo — Ir trūkis bėgo vis tolin
tokiais darbais, jiems geriau Ir štai į kaip netikėtai bu<
tis darbininkų prieš išnaudo vusių jeibių; išjuokia tuos, priešseiminio vakaro apei kyklų, skaityklų, knygynų, ir tolin, gabeno manę neži
vau areštuotas, teip netikėtai
Beveik ant tiko girtuokliauti ir linksmy- pasijutau liuosu.... To dai
jimą kapitalizmo. Toks jis kurie klaidingai savę persta- gas, nors visus savo „šulus” ir kitokių tautiškų bei visuo nia kur ....
tis puikiuose vagonuose, ka
yra šiądien. Laikui bėgant, to už didžiausius kovotojus, įdėjo, bet manę iš kalbėtojų meniškų įstaigų, kurių pri kiekvienos stacijos kimšo
da
jų kvailumo ne kaltos negana. Štai.
žadais
yra
pagražinta
8.
L.
A.
naujus nelaisvius, ant kurių
jis turės taikytiesb prie gyve tuom tarpu nieko neveikia ir skaičiaus aplenkė. Mat aš
konstitucija ir apie kurias veidų matyt buvo vienas aukos žuvo nuo kulkų, vir Inžinierius ištraukė iš kb
nimo reikalų ir išplatinti sa tuomi padaro visuomenei blė- kalbėjau apie revoliuciją.
šeniaus užrubežinį pasportą,
Rodosi vių, arba raitėsi mirties kan — Jus atleido į užrube«
vo mierius, ir jam atseis ru- dį. Juk draugija turi eit To d a negana. Po kelių tos organizacijos „vadovai” perslgandimas....
čiose ne su visu užmuštos,
ptntiesi ir tokiais dalykais, pirmyn, o ne stovėt ant vie dienų išgirdau, kad tūli iš triubija. Gal trumpas lai trečią dieną kelionės ypatišžius?! — aš sušukau.
kas
buvo?
kas atsitikimas: atėjo koksai arba ne su visu sutrintos tru — Kaip Jus matote.... Ir
kokius šiądien niekina, ka tos, įsimeksojus į savo ,,va tujų 8. L. A. delegatų ir
Ekonomiškoji pusė S.L. A. žandaras ir apreiškė man, kių ratų....
dangi gyvenimas išvilks ir dovų” sketriojimus ir besigy- „šulų” ėmė manę šmeižt,buk
išdavė man šitą pasportą lai
tokius šiądien . socijalizmo rimus, jog jie veda žmonės aš ėsąs visai ne L. S. D. P. nedaug man: prisiėjo paly Jog aš turiu tiesą reikalauti Inžinieriaus akyse sužibėjo ke 2;—8 valandų po pada>
paniekintus reikalus.
Ne priešakio. Maniau, kad ma atstovas ir kad manęs jokia tėt. Nė ligose, nė nelaimėse sau valgio iš saliono vagono ašaros, jį slogino gerklės su vimui jo
reikalavimo, c
Pasmerkė traukimai. Besistengdamas iš pasodytų tame baudime
žmonės taikosi prie ideų, bet no nuomonė, kaipo sunaus partija iš Lietuvos nepasiun- čia sąnarys staigos ir reika „užkariautojo”!
jas reikia taikyti prie žmo- tos pačios tautos, apie kurios tusi. .Buk aš ir Dr. Graiču- lingos pašelpos neturi. Tą ant nužudymo ir maloningai pLpaslėpti savo sukrutinimą, vagone, iš kurio manę perga
nių, ideos neperdirba žmo* gerovę teip man rupi, kaip ir nas einą, rinkdami pinigus kiekvienas eanarys, mokantis peni kaip meitėlį pasmerktą jts pakilo nuo kėdės, nulen beno į Irkucką, buvo sušau*
gaus budo.
visiems lietuviams, — bus su namas nuo namo ir surinktas protauti, supranta. Bet tai ant paskerdimo.... Dar at kė galvą, greitai vaikščiojo dy ti....
Socijalizmas vienok yra tikta akimis kritikos, Bet aukas pa skirią į savo k i Se ne mano dalykas. Atsakau simenu vieną atsitikimą. Ne po kambarį. Praėjo bertaiTokį tai sąjausmą, ant tūlų, 8. L. A. „vadovų” atmenu gerai ant kokios sta nys valandos, kol jis vėl pra c — Na, aš širdingai - džiau
tik ten, kur yra kapitaliz pasirodė visai kas kita. nius.
giuosi....
mas, kur yra išnaudojanti vi „Lietuvos” Nr. 41,' po ant- aš, kaipo revoliucijonierių at man daromų užmetinėjimų, cijos tas atsitiko. Susitiko dėjo savo baisią pasaką,
— O aš nesidžiaugiu —
vaikščiojo
nuo
Vienos
kitos
sus turčiai ir jų išnaudojami. galviu: „Musų geradariai”, stovas, sutikau pas S. L. A., kurie paliepia,ū klausimą musų trūkis su trukiu kito
pertraukė
man inžinierius; —
Amerikos lietuviu; darbinin „užkariautojo”,... Deltos link kerčios.
Ant salos Islandijos, nors iššoko pirmiausiai pp. Pūkas „šulus”!
žmonių apšvietimas ten stovi ir Eismontas. Su kuom iš Pagražinimui mano patyri kų judėjimąi ©augiau ne- priežasties mes stovėjome la : — Perdavę man apkaltini tik toj valandoj, kada paju
daug augščiau negu terp lie šoko? Su koliojimais ir siun mų da štai ką pridursiu. Ne misliju atsalįįnet>« aut pana bai ilgai ir iš šnabždėjimų mus, nežinau kodėl, arkliais tau užrubežinį pasportą kimanę dabojančių žandarų aš manę nuvežė į Irkucko kalė šeniuj, kaip ugnies plikina
tuvių, socijalistų nėra, ka- dymais ant manęs. Prisipa seniai Waterburyj draugai šių 8okinėjin|ų. a(
mas, nubėgau ant pirmo ei
dangi ten ir išnaudojančių žįstu, kad aš visai ne tą norė socijalistai parengė prakal Apie T. M. D. darbus nie dažinojau, kad „užkariauto jimą. Jis buvo kimšte pri
nančio
iš Irkucko į vakarus'
kimštas
areštuotų,todėl
manę
kitus didžturčių nėra. Nors jau išgirst. Aš norėjau kri bas, kur, tarpe kitų, iš aš ko naujo ndgaliąaa pasakyt, jai” barasi užtai, kas turi pa
trūkio
ir
tik toj valandoj, po
kokią
pašiurę
įstūmė
į
ten nukaktų ir iškalbiausi tikos, argumentų, protingos buvau užkviestas kaipo kal kaip tip pasltiurėjus kas jau imti miestą Čitą! Vienas no
viskam
pergyventam
aš ištik
agitatoriai ir platintų ir polemikos, kuri atneštų nau bėtojas. Prakalbos, supran yra padaryti*, konstitucija rėjo sau užsipelnyti garbę, pripildytą miegančių arešKolionės septy- ro buvau septintame dangu
labiausiai socijalistišką lite dą pačiai musų visuomenei. tama, buvo parengtos revo- jos irgi skeMiia puikius mie- kitas sau ir nusiuntė užklau tautų....
nervų
suerzini- je. Bet kaip tik trūkis nu
nios
dienos,
ratūrą, vargiai rastų naujai Ką man atsakyt ant kolioji- liucijinei agitacijai ir sušel- rius. Bet tie ntteriai labai simą Peterburgan.
mas,
naktys
be
miego,
teip ėjo, aš pajutau vėl baimę:
Kartus nusišypsojimas pir
ideai pasekėjus.
mų? Geriaus nieko. Palie pimui Lietuvos kovotojų. Ir keistai buvsivykdomi: vietoapsilpniuo manę, kad aš, ra juk ant kiekvienos stacijos
Taigi matome, kad socija ku tą amatą tiems, kurie jį čia netikėtai prisiėjo susi je*išleidinėt getus elemento mą kartą pasirodė ant veido
dęs vietelę ant suolo, užmi manę vėl galėjo suimti ir su
lizmą platina, palaiko ir dru myli.
Pabandysiu tiktai durt su 8. L. A. „šulais”. rius, apsergstinčius lietuvių pasakojančio, bet tas greitai gau numirėlio miegu. Ant grąžinti atgal.... Ar pati-1
tina ne agitatorių rengiamos trumpai išreikšt tas prieža Tūli, Povilaika ir Žeman- kūdikius nuo ištau tėji mo išnyko ir inžinierius (raukė
rytojaus, atsikėlus areštan- kėši te, aš neišėjau iš vagono,
prakalbos, jos tik apšviečia stis, kurios pastūmėjo manę tauckas, — kurių vienas yra Amerikoje, išleista toki raš toliau.
tams, terp jų radau aš daug nė ant vienos stacijos ir drešiek tiek žmonių protą, pada įsikišt į Amerikos lietuvių net S. L. A. centro komitete, tai, kurių didžiuma ir suau — Nelaisvių skaitlius vis
— ėmė organizuot gaują, kad gusių nesupranta. Pasek didinosi .... Vagone buvo pažystamų, iš jų daugelis dėdamas, žiurėjau į telegrafo
ro jį pr i lankesni u naujoms gyvenimą.
buvo tokiame kaip aš padėji dratus, kuriais galėjo ateiti
ideoms,—bet gyvenimas. To Kada aš pribuvau į Chica- padaryt prakalbose obstruk mės to štai stovi - prišakyj ir ankšta. Žandarai rodė neuž
me, taigi nežinojo už ką jiems telegrama prisakanti minę}'
dėl, mums rodosi, ir visi gin gą ir laikiau prakalbas, pa ciją. Žinoma,* tas begėdiš nemielaširdin^ai išmetinėja: ganėdinimą. . . Pamatęs ant
reikia sėdėti ir laukti, gal sulaikyti.... Truputį nusi
čai dabar užgimę terp musų rengtas socijalistų kuopos, kas darbas neišdegė. -Bet gerai apskaitlib^ns lietuvius vienos stacijos bėgantį prie
nužudymo.
Čielus penkis raminau atbėgus trukini į
organizacijų 8. L. A. ir T. M. aš sutikau žmonės, kurie ši r tas rodo, kokiose rankose yra Amerikoje^ir jų laikraščius, šais Irkucko trūkį, aš įsimai
kankinančius
mėnesius
bu vo Europinę Maskoliją, bet.da- .
ip, i; socijalizmo pasekėju dingai prijautė revoliucijai (ši didėti lietuvių organiiaci pasirodo, kad ant šimto lie* šiau į kalbą su mano daboto.a'..'
-A'l< 4KM
- -

nsss.

paklausė, atsilošęs, koja ant mesni už avinus, nebematy Trylikos mptų vaikas, bėg
sustojo ir patėmijo, kad tokį jau balsą išduo
damas
pro
nolicistą,
parodė
sime
į
jus
bombų.
Lupkite
da visų lazdos ir kirvukai, koto ne turėjo įsi
kojos užkeitę?,sėdėdamasGerliežuvį
Folicisto,
matyti,
kirtimui į statesnes uolas. Paskui vienas iš
mums
kailį,
mes,
verkdami,
vinas. ,
keleivių,
nusiėmęs kepurę, suriko, jog užsi
butą
kvapo: akies mirks
— Pasitaikė gromatnešys jūsų prašome!
degė
jo
galva.
Iš tikro jo plaukai pasišiau
O, kokie bus geri tuomet nyje sumetė,' kad tas var
beimąs iš dėžės laiškus, pada
šė kaipi po įtekme drūtos elektriškos maši
liūkštis . revoliucijonierius,
viau tiesiai į rankas — pasa laikai!
nos ir paskui visi keleiviai pajuto įdurimus,
nužemino į^riausybę savoI
Pagal Prof. fojeikoi’a.
Sotrėškysime
mes
revoliukė, besidžiaugdamas Švebel
karštį ant veido ir viso kūno. Plaukai Watcijonierius! Koselyną iš jų pasielgimų. ' Po!leistas vie->
šono
stovėjo stačiai augštyn; pasikėlė ir šy
dis.
’ . į
Nors audros ir daug blogo pridirbk, bet
— Na, gal išsigersime po padarysime, skanią košely- nas iš savęs sutaisė karo' jų atgabenama nauda persveria. Audra pa- dai ant kepurėj kito keleivio; nuo pirštų ga
lauko feismn^r kulką įleido* dirba visokias medegas reikalingas gyveni lų ėjo ypatiškas elektrikos švilpimas. Ir
kaušuką už tavo gabumą? — ną.
sniegas leido balsą kaipo nuo puolančių ant
Valdžia mano išradimu ne į kaktą Vyli! :os metų maišti- mui visokių organizmų, ypač gi augmenims. žemės ledų.
paklausė, seiles rydamas, Ger
'''
Azotas, ėsantis ore, neatbūtinai reikalingas
gali atsidžiaugti, manę kom nlnkut.“
vinąs.
augmenims,
bet kaip tik žaibas perbėga per
Trečias
pavizdys.
— Galime! — sutiko Šve- plimentais apibėrė:
Sukuria! arba tifunal.
orą,
gazas
tas
jungiasi su oxygenu, ir padaro
— Tamistos tėvynėje, sa Gatvėje kazokas iškrėtė naujas medegas, kurios su lytaus lašais įsi
beldys.
Elektriką gimdo baisų apsireiškimą va
Praslinko jau trįs dienos. ko ji, tamstą išvadinožuliku, žmogų ir, nieko neradęs, iš geria į žemę ir daro ją trąšesne ir našesne.
dinamą sukuriu, kuris tankiai ant jūrių daug
— Tai kasžin, ar talpįs vagiu, o pas mus, matyt, bu piktumo tfenkė į kuprą ir
Žaibas ir oxygene padaro visokias per nelaimių atgabena.
Sūkurys yra tai greitai besisukantis oro
pasiųstąjį rankraštį? — abe si labai ir labai naudingu nuvarė. Nežinomasis paėjo, mainas. Perbėgus žaibui, oxygenas įgauna
stulpas,
bet palengva einantis pryšakiu.
kelis
žingsnius,
captelėjo
už
naujas
ypatybes,
jis
persikeičia
į
ozoną.
Nuo
žmogumi, Rusijos gelbėtoju.
jojo Gervinąs.
Sūkuriai
tankiausiai turi vos kelis metrus
ozono
oras
po
audrų
įgauna
ypatišką
kvapą,
kišeniaas
—
pinigų
nėra.
Pa

— Neabejoju —atsakė Šve Mieliausia, puiki čia tvar
diametro,
bet jų pajiega labai didelė —
panašų į fosforo kvapą. Po jo įtekme susi
ka! Kad ne kartuvės ir pa sivijo kazdką.
beldis. _
jie
griauja
viską, ką tik patinka ant savo ke
ek
ubina
pasidalinimas
organiškų
medegų
į
tronai, ar butų teip? Va — Kut mano pinigai?
Jau baigiasi sanvaitė. v
jų sudėtinius. Jis naikina puvimo garus ir, lio: laužo medžius, griauja triobas teip, kad
Akis išplėtę ir ausis pasta žiuok skersai ir išilgai vaka —■ Ar aš žinau.
kaip pasirodė iš tyrinėjimų, siaučiant kur kartais, sūkuriai perėjus, ant kelio nelieka
— Prieš kratą buvo, dabar cholerai, tasai gazas beveik prapuola iš oro. beveik nieko. Šitie baisus gamtos apsirei
rinėj Europos ir Amerikos,
tę, laukia savo rankraščio.
— Ugi ve! — pamatė, — a rrasikur tokią valdžią, to tuščias kišęnius.
Kad žaibus gimdo elektrikos išsiliodavi- škimai darosi tokiu bud u. Dėl smarkaus
— O, tu nužemini kariu- mai, šiądien nieks neabejoja ir jį, nors ne elektrikos įtempimo, apatinė dalis audrinio
gromatnešys, kasžinką pame kius ministerius, kurie iš
debesies nusileidžia prie žemės cilinderio pa
juodo baltą padaro? Ten menę, prišiniesi jai, vadinas, teip smarkų ir didelį, galima padirbti su pa- vidale, plačioji cilinderio dalis nukreipta
tė ant laipsnių.
gelba elektriškos mašinos. Net apvalius žai
Ringli, ringli, skersas pri- kiekvienas nuskurėlis, išėjęs tu revoliucijorius...
bus, tik ne didelius, jau pasisekė padirbti debesies link, o siauroji nusitęsia maždaug
ringliavo Švebeldis ir paėmė gatvėn, gali šaukti visa gerk Karo lauko teismas. Už mokslinčių gabinetuose. Pažiūrėsime dabar, prie žemės arba prie jūrių paviršiaus. Pa
nsįtikėjimą į kazoko šventu kaip galima apsaugoti save ir savo namus vidalas to cilinderio gali persikeisti nuo vi
laikraštį.
le:
sokių aplinkybių, ant jo turi įtekmę debesys
Žiuri atydžiai pirmą pusla — Aš valgyti noriu, duo mą maištininką pakorė.
nuo žaibo.
ir vieta, kur toki sūkuriai arba tifunai pasi
Ketvirtas
pavizdys.
kite man darbo, duokite duo
Kaip jau nevienas gal patėmijo, perkū daro. Bet visada vandens garai jungia že
piKurše tūlas mužikas prieš nas, taigi žaibas puola tankiausiai ant daik
— Versk kitą! — neramiai, nos!
mę su debesiu. Ties debesių stulpu ant jū
Paveikslūlis iš statišku kri
barono
pačią nenusiėmė ke tų labiau pakilusių nuo žemės. Medžiai, dėl rių būva labai didelės vilnys, veikia jie ir
laukdamas, sušuko Gervinąs.
Ir
tokiam
maištininkui
už
tiku VEIKMėS.
drėgnumo, ėsančio jų viduryj, lengvai per ant žemės. Jurininkai sako,* kad laike tifuj
Atvertė kitą puslapį. .Ne tokius raudonus žodžius nie purės.. ,
leidžia elektriką. Laike audros todėl nerei nų vilnys ant jūrių išrodo kaipi kad verdant
Valdžia
pareikalavo,
kad
ko nedaro.
kia rinkti sau vietos po medžiais, ypač gi po
Tūlas doras, mokytas vy rado.
— Žiūrėk redakcijos atsa O čia, Rusijoje, teišdrysta valščius išduotų prasikaltėlį, medžiais pavieniai augančiais, giriose gi, vandeniui, garai ir vanduo kiltų spinduliais
ras vardu Kumbrys, kumbrikymuose — pasakė Gervinąs. teip sušukti, tuojau už apy o jei per dvi pusi minutes kur medžiai auga prie viens kito ir jų viršū augštyn. Ant žemės dulkės ir lengvi daik
nėdamas nežinomos pilies
nebus pristatytas maištinin nės tveria beveik taipjau lygų paviršių kaip tai, užėjus sukuriui, daro tokį jau apsirei
— Ugi šia! — pasakė pa kaklės:
škimą kaip ir jūrių vilnys. Paskui apatinė
gatvėms, įėjo pas tulus apraudęs Švebeldis, ir pradėjo
— A, tu valgyti nori, va kas — atsako visas valščius. laukas ir stovėti po medžiu ne teip pavojin dalis iškyla teip augštai, o viršutinė nusilei
šviestunus. Ilgai apie viską
skaityt; ,.Straipsnį talpinti dinas, tu revoliucijonierius Praėjo paskirtasis laikas. Re- ga, kaip po pavieniu medžiu augančiu ant džia teip žemai, kad abidvi dalys susilieja į
kalbėdami, išsišneko apie
lauko arba ir pagiriuose. Apsaugojimui gi vieną stulpą, kurio apačia platesnė už viršu
voliucijonieriaus nėra.
negalima. Ypatų gyvenimiš esi, eik šian!
laikraščius. Išsiėmė Kum
triobų nuo perkūno vartojami perkūnsargiai tinę dalį; stulpas toks kaip kadą būva teip
kas nuodėmes nėra reikalo
Karo lauko teismas nu arba teip vadinami konduktoriai. Perkūn
Ir kaip bematant, n užkurė
brys laikraštį.
visuomenei per laikraštį iš lis bekabaliuoja ant kartu sprendė iškarti iš viso vals sargis susideda iš geležinės vertikališkos permatomas, kad jame galima matyti kylan
— Štai—sako,—koks iš
čius ir besileidžiančius žemyn garus. Iš to
pažinti.
Rašykite laikines vių.
čiaus kas trečias žmogus, ne štangelės, turinčios užsmailintą galą iš nerū stulpo eina balsai panašus žalčio šnypšti
rodantis ant Galinčio, kokį
žinutes, iš to turės naudą vi
Puiki Rusijoj tvarka! Ir išskiriant ir ką tik gimusiųjų dijančio metalo, štangelė ta dratu sujungta mui, tai vėl panašus važiuojančio akmenims
nebiaurų nugleiziojo straips
suomenė ir jus pasimokysi viskas darosi įstatymu keliu. vaikų. Iškorė. Teip ir rei sa žeme. Bėsiartinant elektrizuotam debe grystu keliu vežimo barškėjimui. Balsai tie
niuką.
siui ir atėjus jam ties perkūnsargiu, susite”.
* *
Be reikalo revoliucijonieriai kia!* Kitą sykį žinos muži rihkusi ties juom elektriką nuo žemės dratu ant žemės būva garsesni negu ant jūrių.
Priėję visi, žiurėjo, o Kum
Sūkuriai tie labai daug nelaimių pada
— Amžiną atilsį musų no šaukia, kad Rusijoje viešpa kai, kaip poniis gerbti!
pereina į užsmailintą perkūnsargio galą ir
brys balsu perskaitė.
ro.
Jie rods prie visokių vietų artinasi pa
rams, — nusiminė.
Penktas
pavizdys.
tauja pasiutusi sauvalia, kad
nuo jo išsisklaido. Perkūnsargis todėl ne
— Perkūnas žino, kas tai
lengva,
bet ant savo kelio nieko nesigaili,
— Šposą’ iškirst laikraščiui visą valstybę valdo keli va
Važiavo antstolis- (prasto duoda kokioj nors vietoj rinktiesi elektrikai
yra, — širdo Gervinąs. — Ar
naikina
su sykiu gamtos ir žmogaus darbo
— pasakė, užpykęs Gervi gys. Neteisybė! čia įstaty vas) su sargybiniais į karą ir tokiu budu tą vietą saugoja nuo žaibo.
jie redakciją paperka!....
vaisius, apverčia ir trupina viską, kas kelią
Kad perkūnsargis atliktų savo užduotą, užstoja. Apie sūkurio naikinančią pajiegą
mų yra prirašyta tiek, kad ir su sodiečiais,! tik nebeatsi
Į. — Nu, ne —■ aiškino Kum nąs.
reikia
jį gerai prižiūrėti. Reikia, kad jo už—
Kokį
jau
ta
šposą
laik

šimtas arklių nepavežtų. Ne menu kuę ta»d)uvo, per kokį smailiutasis galas butų visada smailus, kad galima spręsti jau iš to, kad jo vidutinis
brys — matyk, netas yra,
retas parašo gerai;, ,Dėdė” raščiui iškirti? — stebėjosi seniai išėjo naujas Mykoliu- kaimą jie važiavo. Na, bet dratas jį jungiantis su žeme butų visada čie- spaudimas būva 500 kyliogramų ant kiek
Švebeldis.
ko paliepimas įsteigti karo tas nesvarbu.ci*Ir žinotumei, las ir kad visada jungtus! gęrai su žeme. vieno ketvirtainio metro, tokį spaudimą Ue
prastų netalpina.
labai kas gali išlaikyti. Jis pagriebia čielas
—
Ugi
neskaityt,
—
kepe

lauko teismus.
O, kokia šunes kaip ima kaukti viso Jeigu nepaisysime aut šito, tai ant perkūn besiganančių galvijų bandas, žmonis, net
— Vieną sykį parašiau —
protinga įstaiga!
Paskuti kiais balsais. Antstolis ap sargio rinksis elektriką ir jis, vietoj saugoti čielas upes ir ežerus ir jų vandenis pakelia į
pasakojo Gervinąs — ir to nys rūgo Gervinai.
—
Parašys
kas
ant
tavęs
nis pasaulyje išradimas! Pas sistojo, klauso (Reikia pri triobą nuo perkūno, gali jį pritraukti. Jei neišpasakytas augštybes. Griebia namų sto
mano rašto gal dešimtą dalį
gu užsmailintasis perkūnsargio galas atbuks,
kiaulė,
ir
tai
nežinosi
—
pa

kutinis įrankis prieš revoliu durti, kad jis gerą ausį turė tai perkūnas, užgavęs dratą, gali sutarpinti gus ir teip kaip upių vandenis, pakelia ir
tepatalpino ir tą patį redak
sakė Švebeldis.
cijonierius! Nespėjo revo jo). Šunų kaukime girdėti perkūnsargio galą, bet visgi dratu gali nusi neša į debesis. Trobų sienos griūva nuo ne
cija sukritikavo. .
Kiaulė
....
—
mąstėGerliucijonierius pakelti rankos marsiljėtės gaidos, mat besti leisti į žemę, neužgaus triobos, ant kurios išpasakyto spaudimo.
— Turbut mąstį gerai nePrancūziškas fizikas Paletier teip aiški
mesti bombą, žiūrėk, o jau jos, turbut nuo mužikų iš pritaisytas pagedęs perkūnsargis. Jeigu gi
sutąsei? — aiškino apie raš vinas.
na
bešidarymą
sukuriu. Sulyg jo nuomo
,
—
O,
ne,
tai
mes
tą,
ant
jis karo lauko teismo pas moko tą prakeiktą dainą. dratas jungiantis štangelę su žeme bus nu* nės: įtempimas elektrikos vandens frurbulėtus gerai išmanantis Kum
kurio rašėm kritiką, pasigau merktas mirtin, nespėjo so Antstolis pasiuntė sargybi trauktas, arba jeigu jis nesieks žemės, tai
brys.
liuose skirstosi į dvi dali: viena eina debe
tom ir pririšę prie stulpo, či jai i.stas praverti lupų iško- nius numalšinti revoliacijo- žaibas, patekęs ant perkūnsargio, gali sutar- sies paviršiaus link, kita renkasi jo viduryj.
— Rodos nekvailas esu, ir
apibėgsime kokią dvidešimt liojimui caro — jau sušaudy rius. Sargybiniai ėmė veikti pinti dratą ir gali peršokti nuo jo ant triobos Paletier su atsakančioms prietaisoms padarė
rašiau gal kokias trįs dienas
ir ją užgauti. Prancūzijoj, apsaugojimui
sykių aplink, susisuks galva tas.
nagaikomist šunes dar pasiu triobų nuo perkūno, pradėjo, ypač kaimie tulus patėmytus sūkuriuose apsireiškimus.
— pasakojo Gervinąs.
Daktaras Bonsalo iš New Orleanso savo labo
ir daugiau rašyt negalės, —
Kad tu geriau suprastumei čiau kaukia. Mato Knatelis, čiai, rengti ypatiškns perkūnsargius, kokius
— E, tegul juos ir raštus,
ratorijoj padirbo mažą sukuriuką.
išrado Gervinąs.
apie karo lauko teismus,— kad nieko nebus: viso kaimo nesunku pačiam pasidaryti. Jie deda ant
jau mes raštininkais nebusi
Prie vieno galo elektriškos mašinos pri
— Ką čia da rašinėt, — į aš privesiu kelis pavizdžius. keturkojus teisė karo lau stogo labai retą dratinį tinklelį, ant kurio
me, — nenorėjo nusiduot pa
kabino retežėlį su metaliniu kamuoliuku ant
kur
nekur
yra
užsmailiuti
akstinai.
Tą
dra

spiaudynę iš pypkės pelenus
ko teismu ir nusprendė visus
Pirmas pavizdys.
juokiančiu Kumbrys.
tinį tinklelį d ratais keliose vietose jungia su galo. Po kamuoliuku, apie f colio nuo jo,
berdamas Švebeldis pasakė:
iškarstyti
už uodegų.
Iš žeme ir perkūnsargis gatavas.
Andai einu aš gatve. Gir
Neilgai trukus, išėjo Kum
padėjo metalinį indelį pripildytą tarputyno.
iš pypkės degutą į ausį įpilt džiu kalbasi du vyru.’ Vie karstė. Dabar, sako, ten ra
brys. Pasilikę ir Gervinąs
Męs kalbėjome, kad nuo užsmailintų Sukant elektrišką mašiną, ėsantis jndelyj
ir pastips....
mu
ir
tylu.
nas
antram
sako:
mąstė, ir pakėlęs savo^uoakstinų elektriką nuo žemės teka į orą. Jei tarputynas pradeda krutėti, tekėti į visas
— Gerai, gerai!....— su — Vagys jie....
Turbut
jau
gerai
supratai
gu
ore yra daug elektrikos, tai jos būva ir puses k padaro sukurėlins. Susirinkus ma
dus blakstienos, apžiurėjo
šuko abudu.
ant
žemės; tąsyk ant tokių užsmailintų galų šinoj daugiau elektrikos, tarputynas iš inde
apie
naujuosius
teismus,
už

Aš juos už sprando. Pa
sieną, apkabinėtą nuogų pa
lio pasikelia prie grumulėlio. Išsiliodavus
J. Šliburis.
sišaukiau policistą-miestsar- teks aiškinti. Dar tik pri naktimis galima patėmyti liepsnelę.
leistuvių paveikslais.
Ir gamtoj, ne vien , ant perkūnsargių, elektrikai, tarputynas indelyj tuojaus vėl
gį, diktą kiemininką ir čia dėsiu, kad karo lauko teis galima matyti tokį elektrikos tekėjimą. Su nupuola, ant metalinio kamuolėlio lieka jo
— Rašykim kritiką, pasi
pat sutaisėme karo lauko mas susideda iš oficierų, na, prantama, kad jeigu kokioj nors vietoj susi tik vienas lašas. Jeigu vėl pradėti sukti
juokdami iš X! — pasakė į
Švebeldį žiūrėdamas Gervi
teismą. Aš buvau, pirmsė- bet reikalui atsitikus, gali rinks daug elektrikos, tai ji stengsis, išsi elektrišką mašiną, tai tas lašas ištysta, ištyteisti, ir tokie kaip aš, poli- sklaidymui, surasti sau kelią ir nuo visokių ata, pasikelia augštyn ir esantis indelyj
džįu.
nąs.
Kitažemio laiškai iš Rusijos.
cistai, juodašimčiai, žodžio, smailių galų tekės į orą. Kartais laike au tarputynas ir ištysę skystimo amai Įgaliai su
Klausiame:
— Rašykim! —pritarė Šve
siduria, susijungia į krūvą. Kadangi tarpuII
kiekvienas, kuris myli carą, drų, arba po jų, ant visokių užsmailintų ga
beldis.
— Kas vagis? Kur jis?
tynas negali susirinkti, tai ant metalinio ka
lų,
kaip
kada
net
ant
medžių
lapų
ir
arklių
— Mus apvogė, — sako ministerius, visą dabartinę ausų, pasirodo liepsnelė vadinama liepsna muolėlio susitinka du priešingi skystimo te
Susijieškojo popieros ir
Dulcissima Felicita!
valdžią.
kėjimai, vienas nuo apačios, kitas nuo vir
Gervinąs tvirtino, o Švebel
tfvento Ebno.
Ura! vaistas nuo revoliu tuodu prasikaltėliu.
Revoliucijonieriai
reika
šaus
ir tie tekėjimai tarputyno stulpelį suka
dis rašė.
—
Kaip
jus
apvogė?
Jau senovės grekonių raštuose galima
cijos atrastas. Valdžia tiek
gana
smarkiai aplinkui, kaip tai būva ir sulauja,
kad,
suėmus
žmogų,
— N'esuterliok per daug metų suko galvą ir nieko ne — Įlindo į kišenių, viską
rasti aprašymus tokios liepsnelės, iš ko ma
kuryj.
Jeigu įsiūbuoti kybantį prie elektri
butų
jam
į
24
valandas
pasa

tyt, kad liepsna ovento Elmo grekoniams
ypatos — pasakė Gervinąs— išgalvojo, o aš pajudinau iškraustė, nuvilko drabužius
škos
mašinos
metalinį kamuolėlį, tai tas visas
buvo
žinoma
labai
seniai,
prieš
Christaus
gi

kyta už ką jį suareštavo, kad
nes tavo kritikos redakcija smegenis, šmakšt ir yra. : r plikus paleido..
teip
padarytas
sūkurys seks tuos kamuolėlio
Caesaro raštuose teipgi paminėta,
ilgai nekankintų kalėjimuo mimą.
nepriims.
— Kas?
pasikrutinimus.
Valdžia manęs paklausė!
po audrai ašmenys jo kareivių jėčių bu
se. Valdžia išklausė. Įve jog
— O, surašysiu teip, kad Kartuvės, kartuvės ir kartu — Vagis.
Peletier mano, kad besileidimas debesies
vo ugnyje, taigi kad pasirodė Švento Elmo
nieko nereiks -— tikrino Šve vės begalo— pirmasis vaistas
atsibūva po įtekme elektrikos susirinkusios
O iš jų akių matyt apie ko dus karo lauke- teismus, ne liepsna.
beldis.
Jurininkai žino, kad kaip tik laike au viršutinėj jo daiyj. Reikia vien, kad smar
nuo revoliucijos. Tu, mano dus vagius jie mano: apie mi reikia ir 2& miitačių. Akies
— Na tik sergėkis, kad į brangiausia, negali sau per nisterius, generolus, apie vi mirksnyjeięaaištluinkas atsi dros ant stiebų pasirodo Švento Elmo liep kus garavimas padirbtų daug elektrikos; o
duria ant ikartuvių. Stebė sna, audra perėjo ir ji eina silpnyn, taigi kad elektriką neišsisklaidytų, reikia, kad
gurbą nepatalpintų, — atrė statyti koks puikus reginys sus didikus.
bras nekrutėtų, taigi kad nebūtų vėjo. Bet
žė Gervinąs.
— Jus norite užsiginti, ne- kis, pasaule, kaįp toli Rusija kad pavojaus jau nėra.
dabar iš Rusijos! Žingsnį
1881 metuose prancūziški jurininkai kad tokių aplinkybių nebūva užtropiškuose
Surašė, įdėjo į konvertą, ir žengi, vis kartuvės. Miškai sakotė. Mes žinome, kokios nužengė, Įrišę a Europą ir
kraštuose, tai musų apgyventuose kraštuose
Švebeldis, dideliais giltinės pavirto į kartuves, žibintu mintys jūsų galvose įleido Ameriką pralenkė, kasdieną laike audros be kepurių vaikščiojo ant jūrių sukuriu nebūtų, arba jie butų labai retai,
po kelis maištininkus sušau kranto Algiere. Visi jie patėmijo, pažiūrėję jeigu kitokios aplinkybės neprisidėtų prie jų
t linksniais, smarkiai duris už- vų stulpai į kartuves, vinis šaknis.
į viens kitą, kaip iš jų pasišiaušusių plaukų
dauždamas, išnešė įmest į sienoje — kartuvės. Jei ko Ir męs/vadinas, karo lau do ar pakaria! —
kyla balta liepsnelė; pakėlus rankas aug- besidarymo. Tos kitokios aplinkybės yra
debesyse, arba augštesnių debesių surinki
dėžę. Gervinąs, apie gėri kius metus kartuvės puoš ro teismas, perskaitėme nu Lik sveika, brangiausia.
štyn, liepsnelė pasirodė ir ant pirštų galų.
muose, kur būva tokios jau veislės elektri
Tavo
grafas
Kuku..
mą pasilikęs, užsimąstė ir sto Rusijos didybę, visi revoliu- sprendimą:
Prie panašių atsidalinimų iš žemės elek* ką kaip ir žemutiniuose, todėl jie vieni kitus
trintos, ore paprastai girdėt šnypštimas.
ru šiaurės vėjo balsu uždai cijonieriai ir socijalistai su
„Jo didybės imperatoriaus
stengiasi nustumti. Kad žemutiniai debesių
|
Peterburge
likosi
[suareš

navo:
10 d. liepos 1868 metuose, Watson, paė sluogsniai galėtų nusileisti prie žemės, pa
klaups ant kelių prieš šven paliepimu du revoliucijonie- tuotas Davdov, prezidentas
„Arielkėle, ta pragare,
tąją, Dievo leistąją valdžią, riu, ištariusiu žodį „vagis”, Mogilevo kuopos Lygos mas męs du vedėju, su savo draugais nuėjo at kanka, kad sanlygos butų parankios išeivy
lankyti vieną terpkalnę Jungfrau kalnuose, stymui didelio elektrikos įtempimo.
Nuo galvos plaukus nuvarė; ir, nusimovę kupures, mels: pasmerkti mirtin”.
Šveicarijoj* Rytas buvo gražus; bet prisiar
koliškos
tautos,
taigi
kuo
Darbą nupuolusio sūkurio galima suly-1
Keli liko ant pakaušio,
—;■ Pone S toly pi na i, švie Nusprendimas buvo tuojau pos juodašimčių protektorių. tinus prie terpkalnės, keleivius užklupo vė
ginti
su puolančiu nuo didelio augščio vanIr tie patys pasišiaušę”.
siausias Mykoliukai ir kiti išpildytas: vieną miestsargis Už ką jį suareštavo, nežinia. ’jas ir ledai. Trenkė perkūnas ir tuojaus po denskričiu. Po įtekme sūkurio kartais užPareina linksmas Švebel išrinktiejie, jei jums malonu nušovė, antram j am kieminin- Valdžios iki £iol visur prote- (tam Watson išgirdo ypatišką švilpimą; bal tvysta Čieli žemės apskričiai. Plaukianti lai
sas tas ėjo iš jo lazdos, jis buvo panašas J
dis.
ir patinka, lupkite mums gy kaa kuolu suskaidė galvą.
guoja ir gina, minėtąją ly- jšvilpimą samavoro, kada jame užverda van vai vos ^neapvirsta nuo vandens sunkumo.
— Na, o ką, ar įmetei? — viems kailį, mes busime ra Antras pavizdys.
duo ir garas veržiasi per plyšius. Keleiviai
^(Tolinus'bus.)
Tųir manę pradėjo kankinti
misi i s apie likimą tų, karte
neturėjo tokios netikėtos
laimės.... Dabar manę ap
valdė apatija.... Kodėl aš
važiuoju į užrubežius? Ko
aš ten nemačiau? Juk čia,
tėvynėj, teip daug darbo!
Aš juk tik vieno geidžiau —
dirbti labui mano gimtinio
krašto.... Ten svetur aš
protą nužudysiu!
inžinierius atsisėdo, ran
koms uždengė akis ir giliai
užsimąstė, paskui, pakėlęs
galvą, užlauždamas rankas,
tyliai tarė:
— E!.... Kada gi švie
sos spinduliai, laisvės ir tei
sybės apšvies musų išnaikin• tą tėviškę?.... Ant galo —
sudiev!....
Inžinierius pakilo nuo kė
dės, suspaudė mano ranką ir
greitai išėjo iš kambario.
Man rodėsi, kad jis sten
giasi paslėpti ašaras savo aky
se.
;

liT
' Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.

Tamsioji jiega.

Mažas feljetonas.

-- -r
_ __________
-------------------------------------- - Otto Carųuė
Kitas davadas ir rasi svambiausias pusei
vaisinės valgybos yra tas, kad žmogus gali
apturėti sau maistą nuo mažesnio ploto, mis
damas vaisiais žemės, gaudamas juos tiesiog
Vad< vas sveikatai, turtui ir laisvei
iš rankų gamtos, vietoje ką šerti juos gyvu
Populiariškas raštas apie Klausimą Valgybos. liams ir paskui maitytis jų mėsa.' Žmonijai

*
| Iš daljdavusių užpuoli
me ant kaĄeriaJus Hermano
Peterburgą 8 y natos likosi
kariško sūdo ant nužudymo
nuspręstos^
išgabentos į
Kronstadta
sušaudy
tos. Paimtų pinigų vienok
iki šiol nerado. Pereitą sanvaitę, vien gubernijose: Saratavo, Kazani^us ir Simbirsko revoliučijonieriams pasi
sekė pagriebti S152OOO rando
pinigų.

Wierzbickį, bet ciecorius an
gliškų raštininkų prašymą
atmetė. Apšvietimo mini
eteris, reikalaujant lenkiš
kiems Prūsų seimo pasiunti-

| Anamo karalius, kaip 4. Kada eina
garsina Paryžiaus laikraščiai, |tukstančių žmonių ir apie
gavo proto sumaišymą, ką būvį žmogžudiškos valdžios
rodo ir jo darbai. Jis nužu ir jos puolimą, Petrapilės
dė devynias savo moteris ir Jtacapas su Kalabrijos ker
jų kūną liepė išvirti ir pa džiumi suranda mums lietu
Su raštiuioko leidimu vertė
kus
valdžios
ne
kimštų
į
ka

reikia
ganėdintis
mažesniu
plotu
auginimui
duoti valgyti, privertė savo viams geriausius valdinin
J. Laukis.
savo maisto negu pirmiau. Žemė, kuri da
lėjimus tėvų, atsakė, kad tarnus ir urėdui nkus valgyti kus: prisiunčia biauriausius
dukcijos stiprių gėrymų nesimato. Nelabai bar yra laikoma medžioklėms ar auginimui
mokyklų valdžia darys teip, tą valgį. Prancūzai karalių tarnus,surankiojęs nuo Kau
seniai vienas rašgjas nuėjo teip toli, kad pra gyvulių, daug geriau butų sunaudota augi
kaip iki šiol, taigi už vaikų, už tokius darbus paėmė ne kazo, Irtišio, Lenos. Suran
dėjo tvirtinti, jogralkoholis yra buvęs dide nant ant jos vaisius, riešutus ir javus.
prasižengimus baus tėvus, laisvėn.
le pagelba išsivystymui žmogaus smegenų ir
da biauriausius dvasios tram
Apskaityta yra, kad plotas žemės, gerai
kad tai buvęs išradimas raginimo, kuris su aprodytas vaisiniais medžiais, galėtų išmai
kadangi jis tiki, kad priedytojus net mūruose Tiraspoteikė beždžionžmogiui pirmą pastumį karjie- tinti mažiausiai dvidešimts kartų tiek žmo
šintiesi valdžių padavadiji*
liaus
ant Volgos krantų, su
roje civilizacijos. Tyrinėjimai, vienok, pa nių, ką dabar maitinasi mėsa gyvulių besi
mams vaikus prikalba tėvai.
.
Protestas.
randa nuodus, kuriais užnuorodo, kad žmogus išmoko dirbti augmeni- ganančių po jo žolę; ir neseniai tapo išrasta
I Prancūzijos viešų darbų Laikraščiai užtikrina, jog
škąją sritį maistui ųnrma negu jis pradėjo didelėse skerdyklose Cincinnati, kad aviži
Lawrence, Mase., U. 8. A. dina lietuvišką žemę, veisia
dirbti ir vartoti 'alkoholį kaipo gėrymą. niai miltai, vartojami nupenėjimui kiaulių, ministeris Barthou apdirbo besipriešini mas lenkų vokie Lietuviai,prigulinti į draugy išgamas, pardavėjus švente
Nors metas pradžios žemdirbystės yra spėja- išneša beveik keturis syk tiek, ką kiauliena sumanymą, kad randas nu tinimui buvo apkalbėtas tarp stę Lietuvos Sūnų, laikyda nybių, savo tėvų kraujų ap, mas, bet iš amžiaus-tokių senoviškų civiliza patiekta maitinimui žmonių. Kaip neišmin pirktų visas kastyues ir kad ciecoriaus ir maskoliško už- mi viešą susirinkimą 21 d. šlaistytų —lietuvišką kalbą,
cijų kaip Babilono ir Egipto, siekiančių at tinga tad leisti laiką ir pinigus ant auginimo darbininką i dalyvautų ir pel rubežinių dalykų ministerio
gal 30000 metų yra aišku, kad toks pat il ir skerdimo gyvulių, kuomet gamta siūlo nuose išnaudojant kastynes. Izvolskio Berlyne, kadangi spalių, apsvarstydami reika papročius. Sėkit lietuviai
lus savo tėvynės Lietuvos ir savo valdininkus, išperas XX
gas perijodas praėjo proseniams tų žmonių mums su vaisiais žemės geriausią maistinę
besi
priešinimą
lenkų
Vokie

šimtmečio traicės: caro, po
begyvenant nomadiškomis gentemis prie ap medegą gryniausia me stovyje ir didžiausioje
| Vindobonoj, 1 d. lapkri tijoj pagimdė dabartiniai atbundančių iš ilgo miego
dirbimo žemės besibastant iš vietos į vietą, apštyje. Pragumai ir galimybės laukdirbyLietuvos žmonių, priėmėm piežiaus ir jų dvasios palai
kol jie apsisėdo. Taigi galima skaityti, kad stės ir sodininkystės nėra dar pilnai aiškios čio, pasimirė brolis Austrijos prietikiai Lenkijoj po mas sekančią rezoliuciją, ir prisi- kytojų! Šekit! džiaugkitės
užsiėmimas žemdirbyste nuo pirmos jos pra ir suprantamos daugeliui žmonių, vienval sosto įpėdinio, kunigaikštis kolių valdžia. Matyt Prūsų žadam savo nutarimus išpil visokiais Sobakinais, tuli
džios ijd dabartinių laikų apima peri jodą su bružančių į susigrudusius miestus šiolaikinės Otto, sūnūs ciecoriaus brolio. valdžios reikalavo, kad Masdyti, paliudydami savo pa ko vskiais, Vorovais etc.! Ne
viršum 6Q000 metų. Iš kitos pusės, atmetus civilizacijos.
Turėjo jis 40 metų.
kolijos valdžios nedarytų nė rašais:
norite jų klausyti, netikit
mytišką ypatą Nojaus ir skaitant istoriškus
Sekantis surašąs parodo vidutinį skai
jokių paliuosavimų lenkams,
jiems,
vaikams naujosios
faktus, męs neturime priežasties tikėti, kad
1.
Kada
Lietuvių
tauta
| Pietinės Prancūzijos pa kadangi dabar ir pats Stolyčių įvairių produktų, kurie dabar yra ulau
produkcija alkoholinių gėrymų siekia daug ginami
traicės!
Štai jo mylista vys
pradėjo
kilti
progrese
ir
ci

ant akro žemės. Geresnis išdirbimas krantėse, 1 <1. lapkričio, siau pin ir randui tarnaujanti
toliau kaip 6000 metų.
kupas
Ropp,
sudėjęs rankas,
vilizacijoj,
o
pasišventę
tėvy

Todėl vartojimas alkoholio kokiame ne žemes, sujungtas su prigulinčia priežiūra ir tė baisios vėtros ir sniego maskoliški laikraščiai smar nainiai nenualsiai pradėjo su šėtonišku besišypsojimu
būk pavidale prasidėjo sulyginamai neseniai pažinčia visuomet padidins išduoti iki paste darganos. Vėjas išmetė jū kiai pradėjo siundyti ant
ateina jūsų vėles ganyti, o
darbuotis tautos labui:
rių vilnis ant kranto ir Ton- lenkų.
išsivyStymo bėgyje žmonių veislės. Be abe bėtinam laipsniui:
dar
ir tam tarnui žmogžudžių
a,
Platindami
raštus
tau

Kviečių
*
900
svarų
ant
akro.
jonėj žmogaus protiškos pajiegos buvo jau
lone, Nizzoj iš Saint Raphael
1.500
nenorite
tikėt, nes jis per?
ang^tai pakilę, kada jo lupos ragavo tą pri Kukuruzų
tiškoj
dvasioj
tarpe
musų
pagimdė tvanus, kurie labai
1.800
|
Prancūzijoj
suareštavo
gavint ir kenkiantį gėrymą, kuris dabar Avižų
kriketas!
O štai ir nevido
brolių^ vargstančių sodžiuose
daug ‘ nuostolių pridirbo.
1.200
gimdo tiek daug skurdo ir ligų sviete. Iš-i Ankščių
vieną
moterį,
pas
kurią
rado
nas Lietuvos, pralotas Antair miestų dirbtuvėse;
Laike vėtrų ant jūrių susi
1.200
manėlis, kuriam pirmutiniam atėjo į galvą) Žirneriešačių
plianus
povandeninių
laivų
navičia,
su nauja konstituci
b.
Eidami
patįs,
agituo

daužė daug mažesnių lai
10.000
kartas nuo karto arti dirvą ir sėti į ją įdo Bulvių
ir
vieną
kareivį,
pas
kurį
ra

ja
Lietuvos
juodašimčių už
dami
tarp
jų
gyvu
žodžiu,
2.500
vų.
mias sėklas, kur jos galėtų šimteriopai ir Žemuogių
do
plianus
naujų
Prancūzi

kišta
už
kepurės
šv.Jono....
rengdami pranešimus, etc.,
7.500
daugintis, tikrai nuveikė vieną iš didžiausių Vynuogių
jos
kanuolių.
Suareštuoti
Persasjyvių
10.000
protiškų darbų. Ratas gali rodytis mums
be atžvilgio ant bausmių, Džiaugkis lietuvį,jei dar akių
| Maskoliškos valdžios, bu
tuos
pavogtus
iš
atsenalų
f dabar labai prastu mechanišku padaru; bet Valakišk. riešut. 15.000
gresiančių
jiems už tokį dar- nepratrynei!
vusį prezidentą darbininkų
25.000
žmogus, kuris pirmas jį padirbo, padarė išra Obuolių
plianus
norėjo
parduoti
Vo

Bet mes ant to kitaip žiū
sanjungos, Chrustalevą ir 14
120.000
dimą, nuo kurio priklauso visa musų šiodie- Bananų
kietijos
kariškoms
»
val

rime!
Mes nnmętėm akinius
2. Kada atbudimas musų
ninė kilnojimystė ir didelė dalis musų civili
Vaisingumas tropikinės dirvos yra neiš sąnarių fanjungos, išsiuntė į džioms. Prancūziški laikraš
tautos, kaip žaibas, aplėkė nuo akių, kurias teip lengvai
zacijos; jis teipgi atliko darbą, kuris yra ly pasakytas ir duoda mums supratimą, kaip Siberiją, du likosi ant kalė
čiai
mena,
kad
Vokietija,
visą pasanlę ir balsas to atsi davėmės aptraukti priešistogas agščiausiam nuopelnui, kokį žmogaus duosniai gamta teikė maistą pirmutiniam jimo pasmerkti,, keli išteišnipinėdama
paslaptis
Pran

protas gali kuomet turėti. Ypatiškumai tų .žmogui.
,
liepė
prie lietuvių durelių, riškais mythais, ir kaipo
Bet net musų vidutinėse juostose, sinti.
?
I
cūzijos
kariumenės,
pirkinėišblaivėjusių protų pranyko glūdumose ir kur augimas augmenų yra stabdomas šalčio
apskelbdamas visiems naują žmonės, gyvenanti XX šimt-4-4*—
tamsybėse amžių, bet jie įkvėpimo savo gar laikų, žemė išduoda apstingai maisto. Ypa
dama
plianus
pagerintų
gin

metije, kaipo žmonės trokš
erą mus istorijoj;
Išleidžiant. . baigusius
bingiems ir naudingiems veikalams tikrai tingai vaisiniai medžiai gerai dera; derlin mokslą studentus ciecoriškos klų, ypač kanuolių, kokioms 3. Kada Lietuva paraudo tanti laisvės žmonijai ir my- •
nejieškojo alkoholio nuoduose!
gumą jų visuomet galima palaikyti pakakti
Teisybė, męs daug kalti esame šiolaiki- nai žemę įtrešiant mėšlu, ypač potašu. To tiesų akademijom Peterburge, lygių nėra iki šiol niekur ki navo krauju tėvynainių, atsi linti savo gimtinį kraštą L enei civilizacijai, yra padaryti pastebėtini iš lumas visų vaisinių kietžemių ir reikalauja kada profesorius Saburov iš tur, rengiasi į naują karę su davusių ant aukuro atgijan- tuvą, mes vienbalsiai šaukia
me: šalyn iš musų krašto su
čios tautos;
;
radimai ir padarymas visokių reikalingumų daugelį minerališkiį dalykų žemės, kuriuos, reiškė pritarimą laisvės rei Prancūzija.
gyvenimo yra labai pagerintas. Bet tuo pa žinoma, reikia sugražinti atgal.
jūsų
nedorybėms ir ištvirki
4.
Kada
lietuvių
širdys
kalaujantiems, ypač profeso
tim žygiu budai šiolaikinės savinaikos pavi
Ant nelaimės daugelis augmenų ir vai riams Muroineevui ir Kariemais!
Eikite, iš kur atėję,
pradėjo
smarkiau
plakti,
ma

| Peterburgo universiteto
dale dilgalų ir migdalų, kitąsyk brangių ir sinių medžių tankiai negauna atsakančių mi
kol
keršto
ranka ju<ų ne
neprieinamų, labai atpigo ir Ūko prieinami neralų žemėje, per ką būva menkas vedimas jevui, studentai puolėsi prie rodą uždraudė žydams lan tant žingsnius, kokius mes
minioms, kurios dabar vartodamos tuos nuo vaisių. Sale to neganėtinai maitinami au Saburovo ir nuo - jo kratines kyti lekcijas; universitetas vien savo energija padarėm; palytėjo! . ■... Jus beširdžiai
5. Kada mes,peregėję švie gyvūnai orientališkuose plošdus kasdien, užmuša savo jausmus irsukrau- galai, kaip ir gyvuliai, puola auka ligoms nupiešė profesoriaus ženklą. atsisakė apginti žydus nuo
> na turtus besanžiniškiems dirbėjams. Var greičiau negu stipriosios ir sveikos rųšys. Turbut tai vienaitiniai stu policijos sauvalios, kuri at są, kuri per šs m t mečius mu čiuose su Pranciškaus virvė
tojimas alkoholinių gėrymų, kuris visada ei Kalinimas žemės yra turbut didesne prieža- dentai nepritarianti laisvės kakusiems universitetan iš sų padangės neapšvietė, pra mis ant pilvų,pasiuntiniai kana ranka rankon su vartojimu mėsiškųjų val- sčia neužderėjimų vaisių negu visos kitos, reikalaujantiems. Studen kitur žydams prisakė išsineš dėjom žengti keliu vedančiu labriškų banditų ir ištiki
gių, yra teipgi priežasčia lytiškų perdėjimų imant drauge.
miausi tarnai Petrą pilės
prie laisvės; tai vienok minėtos akademi dinti iš Peterburgo.
ir lignstamo, ypatingai prasiplatinimo lytišSodinimas vaisinių medžių yra teipgi jos yra tai vaikai didžturčių
žmogžudžių
konsistorijos,
6.
Kada
jau
net
muzulma• kų ligų ir piktligės (syphilio) nuodų ir męs svarbiu dalyku, žiūrint nuo kitos atžvalgcs;
temdytojai
šviesos,
vergai
niškos
tautos,
tie
daigai
ver

galime atitaisyti šitas biaurias nelemtybes jie netik duoda mums apsčiai maisto, bet yra ir augštų urėdninkų.
Chihuose, privincijoj
tik griežtai permainydami savo valgybinius teipgi mums prigimtu apgynimu nuo perdiKiangsau gyventojus pasie gijos, despotizmo ir prietarų inkvizicijos, su žalčio išdavė
papročius, kurie yra užkeikimu musų civili| Odesos jeneral-guberna- kė badas, baduoja 10 milijo pradeda žengti tuom palai jo mina ir kryžiumi rankose,
(Toliaus bus.)
racijai.
.
)
torius Kaulbars pastatė vis* nų žmonių. Dėl f bado toje mos keliu, vedančiu prie lais kas jus laukia! Kas nuplaus,
Roppe, Antanavičiau jūsų
vės žmogiškų tiesų —
• | 30 d. spalių caras išleido to sena patarlė sako: kiekvie- miesto rodą po sudu už su provincijoj laukia maištų,
1. Tada tarnai juodosios purvinus darbus? Ar tai jus
manifestą, kuriame maskoliš viena tauta turi vien tokį organizavimą laike žydų sker kadangi ciecoriaus randas viešpatystės sukruto visi nai tikite, jog įstengsit palaikyt
kiems sentikiams, atpuolu randą, ant kokio užsipelno! dynių atsigynimo sargybos. ar "ne nori, ar negali badą kinti besistengi mus atbudu dar tamsią liaudį savo rete
| Prezidentas Roosevelt siems nuo oficijališkos sta- Kur tik žmonių apšvietimas Mat tokiu bodu Kaulbars kenčiančius sušelpti.
šiuose ir kad tas tęsis ilgai,
sių žmonių;
rengia išpildyti duotą filipi- čiatikystės, iki šiol aprube- pasikėlė augščiau, ten ir rė bando prašalinti nuo kandiarba kad jūsų darbų nieks
niečiams pažadėjimą sutverti žiuotiems savo tiesose, pripa dą geresnė; kur supratimas davimo renkant naujos du | Panamos republika, ame 2. Tada tarnai despotizmo,
nemato,
negirdi
svietas
persekiojimo,
priespauda
ir
savo locną parlamentą. Bet žino tikėjimišką laisvę.
žmonių stovi žemai, ten ir rnos sąnarius visus Odesos rikoniškų politikierių sutver vargų spaudžiančių ašaras, verksmo ir į dangų atminojikad filipinišką konstituciją
ta, iškilmingai apvaikščioja
geriausia konstitucija nieko miesto rodos sąnarius.
savo pasiliuosavimo nuo Co- verksmus ir vargus, sukruto mo šaukiančių balsų jūsų iš
apdirbs Amerikos kongresas
| Botniškoj jūrių kojoj ne padarys, nes randas, arba
davinėjamų ir šnipinėjamų
ir senatas, tai, turbut, ji paskendo maskoliškas garlai- partijų vadovai,pagriebs val | Vienas vokiškos kariu lumbijos sukaktuves. Bet palaikymui savo viešpaty
prikimštų kalėjimų? Ar
stės:
daug gero filipiniečiams ne- vys „Jesika”. Prigėrė laivo džią į savo rankas. Viskas menės seržantas, Trevire, ar per pasiliuosavimą ji ką
jus
tikit ilgai savo nelemtą
a. Tie sargai žemiško pra
kapitonas ir 30 įgulos žmo mat remiasi ant žmonių ap mokydamas šauti ką tik pa pelnė, tai kits klausymas.
imtus kariumenėn, pats už- Respublika turinti vos tiek garo, matydami, jog ueap- darbą varyti, naikindami lie
matine Maskolijos durna? nių.
švietimo.
provijo karabinus jų su aš gyventojų kaip Vilnius, ne valdys žmonių, apsivilkę man- tuvystę lietuvių dievnamiuoSulyg sumanymo, balsuoti
se, atstatinėdami nuo vietų
galės tik filipiniečiai, turin | Britiškame kanale, 28 d.
| Vidurinėj Afrikoj, Ni triais patronais ir stojąs prieš gali savo savistovystės apgin dieras, su durtuvais rankose, bent kiek žmoniškus jaus
ti 23 metus, mokanti ispa spalių, paskendo vokiškas gerioj, negrai Senussis už juos, liepė šauti sau į kruti ti, ji turi būt visada vien įna atlieka darbą, kokį kunui
mus turinčius kunigus, kaip
niškai ar angliškai rašyti ir garlaivys ,,Hermann’’. Mat puolė ant prancūziškos kara- nę, kaip tik jis suriks ant giu ją sutvėrusių ameriko gyvam esant, atlikti negalėjo
tai
atsitiko su kunigu Juoza
vanos
patrolės,
susidedančios
ir tokiu budu ramsto pama
garbės kaiserio urahl Matyt nų.
skaityti; bet ant Filipinų sa jis susimušė su kitu garlaiiš
60
žmonių
ir
veik
visus
pa
Ambrazevičia. Ne, tas
tus, ant kurių cariškas sostas
seržantas pakvaišo. Karei
lų yra daug ir kitokių kalbų, viuK kuris jį perskėlė pusiau. juos išskerdė.
darbas
turi prieiti galo, o jus
viai, nežinodami, kad karabi | Smarkios vėtros Italijoj paremtas;
ne vien angliška, kurios pir Prigėrė 73 y pa tos paskendu
gaivalai, kuriems enciklope
ma nieks nepažinojo, ir ispa sio garlaivio įgulos.
j Maskoliškas randas da- nai užprovyti aštriais patro^ pagimdė daugelyj vietų tva* b. Dėlto caro tie tarnai ir dijoj negalima surasti var
nua. Ant Švento Marko jų kruvini nuo žmonių krau
niška, kuri teipgi nėra kalba
leido ūkininkams užstatyti nais, savu mokytojaus prisa-\___
do už jūsų darbus, už pa r*
vietinių gyventojų.
| Kunigaikštystėj Monte- savo žemę bankuose ir iš jų kymą išpildė. Po šūvių jis pliaciaus Venecijoj ant 2 pė jo sėbrai apsivilko sutana,
davinėjimą
musų brangios
susiraišioja Pranciškaus juo
negro, ant Balkanų pussalio, imti paskolą; pirmutinysta puolė, perveria s {kelioms kul du giliai yra vanduo.
stoms, pasigriebę kryžių į tėvynės, už ašaras ir vargus
| 30 d. spalių, Peterburge 1905 m. likosi įvesta konsti- pripažinta ūkininkų bankui. koms.
rankas, kaipo ženklą savo jūsų ant tūkstančių šeimynų
e ei 1 ■likosi pakartas kareivis Vla- tucijonališka rėda. Šįmet at Iki šiol tas Maskolijos ūki
J Maskolijoj gubernatoriai darbų, kokius rengiasi atlik užtrauktas, laukia užpelnyta
| Gražiausia gil ant svieto
į sov, kuris buvo apsiėmęs sibuvo pirmutiniai rinkimai. ninkams buvo uždrausta.
išbraukė tūkstančius rinkė ti, užgesinę visus žmogiškus baušmė. Saulė nešviestų ant
katalikiška bažnyčia, Koelno
L mesti bombą į audžias kariš- Išrinko: 3 ministerius, 4 po
jų, kuriems atėmė tiesas rin
galvos žmogaus, kurs leistų
| kojo sūdo. Tą pačią dieną pus, einančius išvien su ran | Visi advokatai, priėmę, katedros bažmyčib, griūva, iš kimo. Antxrinkimų randas jausmus nuodais jėzuitiškos tokiems jūsų begėdiškiems
likosi pakartos 8 y pa tos, da du ir
vieną mokintoją. kaip tiesos liepia, ginti ap sienų pradėjo pilti akmens išduoda 500000 rublių, taigi neapykantos, griebėsi darbo, darbams ant musų šveutoa
lyvavusios, ar vien nužiūrė Su tokiu parlamentu, su kaltintus už maištus gvardi teip, kad einanti pro bažny ant 200000 r oblių daugiau idant savo nuodingais dar lietuviškos padangės plėto
tos dalyvavime,
užpuo- prantama, randas kunigaikš jos Preobraženskio regimento čią gatvė litai s* visu užda negu renkant atstovus į Wit- bais: pamokslais, literatūra
ir arabiškoms agitacijoms su tis. Bet pakol jus nepasiekė
io is
me ant muitinyčios kasie- čio gali daryti, ką nori; ir kareivius, atsisakė pildyti ryta. ‘
tės užmanytą durną. Peter laikyti žengimą pirmyn.
dar ranka keršto, mes šau
riaus Hermano.
kunigaikštis, pamatęs ką iš pareigas, kadangi mat kariš
burge likosi pakarta studen 3. Tada, apsižvelk Lietu kiam jums paniekos piršti
| Kova lenkus Prusnose už
rinko, užtikrina, kad jis su- kas sodas be pamato apruangštesnių voj lietuvį, o pamatysi arkle- nę į akis mesdami: Gėda,
| 80 d. spalių, kada Mas valdys parlamentą, kad jis bežiavo advokatų tiesas. Iš lenkišką kalbą mokyklose tė moteriškų
kolijos randas laukė nepri- galės valdyti savo mažą ku apkaltintų kareivių sūdąs mokinant tikėjimo nesiliau mokliškų kursų Mamajeva, vagius tiesdariais, paleistu jums, pardavėjai žmonių.
lankių sau demonstrątijų, jų nigaikštystę teip kaip pirma. pasmerkė: 8 kareivius ant 8 ja. Už agitaciją daug lenkų teipgi jos drauge Bandilito- vius kunigais, didžiausius Gėda jums lietuviški išga
va. Kariškas sūdąs pasmer nenaudėličs valdininkais, są mos, gėda jums!....
visai nebuvo, Peterburge ant Ir mes, matydami ką žmo metų kalėjimo ir sunkių dar tėvų ir laikraštininkų paso
kė ant 3| meto kalėjimo ofi- narius nuo šimtmečių pagar Vardan draugystės L 8.
gatvių niekur nebuvo matyt nis išrinko, tikime, kad kuni bų, 150 kareivių į pataisymo dino į kalėjimus, terp kitko
cierą Balzakovą už agitaciją sėjusių savo piktadarystėms, Pirmsėdis — P. Čiras,
uniformuose studentų, užtai gaikštis savo viltyse neapsi batalijonus, o 32 išteisino.
suareštavo ir lenkišką redak
terp kareivių. Minėtas ofi- žmogžudystėmis, perkrikštus Protrašt.—Zyg. Jankauckas,
valkiojosi rando apginkluoti riks. Rinkimai mat remiasi
torių Wierzblckį. Prasipla
cieras buvo Port Arthure, ir didžiausius priešus musų Iždininkas — M. Kondraitis.
juodašimčiai. Mat studen aut žmonių balsų; jeigu
| Rektorius Maskvos uni tinus apie tai žiniai Angli- todėl labiau užsipelnė savo
tikėjimo, bedėvinčius rubus
tams buvo pranešta, kad ant žmonis ne supranta svarbu versiteto prisakė uždaryti joj, 25 angliški raštininkai
tėvynei negu tie, kurie jį ka- ir kepurę, lietuviško vysku Protestus reikia kelti prieš
jų rengia užpuolimą juoda mo rinkimų, juos visada iš universitetą iki 12 dienai lap- atsišaukė į Vokietijos cieco- lėjiman pasmerkė.
po:
naudos randai. Ne be pama- kričio.
šimčiai ir policija.

I PAMATAS VISOKIAI REFORMAI.
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tokių vertę kų pipirai po pie
tų. Protestai yra tik žodžiai,
bu žodžiais ten nieko ne gali
ma nuveikti, kur reikia dar Mažas pridavimas energijos.
bo. Jau Jagaila kryžiokų
pasiuntiniams,atėjusiems pas Ponas William Najrfer.
jį su raštais, atsakėm ;,jus aprašydamas mūšį prie Vo
ateinate pas manę bu raštais, ros, sako kad vidurinė dalis
o aš jums atsakyčiu su kar ispaniškos armijos buvo su
du”. Žodžiai be darbo yra mušta ir rengėsi bėgti, visai
tik tuščias šauksmas, nors nepaisydama ant prisakymų
jie butų ir karščiausi. Mums saro oficierų. Tada iššoko
rodosi, kad L. S. D., aukau iš pulko jaunak oficierius,
dama kokių šimtinę revoliu Havelock, ir prišaukė karei
cijos naudai, daug labiau pa viams jį sekti. Kaip žaibas
tarnautų tėvynei Lietuvai įšoko jis su išpaniškais ka
negu su protestais, ant ku reiviais į vidurį francuiiškos
rių, mes tikime, ne paisys ne armijos. Išsigandęs priešas
Ropp, nė Antanavičia, nors metė ginklus ir pradėjo bėg
protestas butų ir šimtų sykių ti. Pergalė buvo išpanų.
aštriau parašytas. Palikki- Ar gali taunsta šitų atsitiki
me tuščius protestus Ameri mų prilyginti. prie kasdieniu
kos politikieriams, o mes ge nio gyvenimo? Mažas prida
riau griebkimės ko svarbes vimas energijos, paakstininio — darbo, aukaukime pi mas, prašalina daugelį ligų.
nigus tėvynės reikalams. Iš Paprastai ligos užpuola ant
to bus kur kas daugiau nau organizmo centro — ant skil
vio. Jeigu galite apsaugoti
dos.
šitų
organų, tai tuom galite
Pasirašę, kaip matyt pra
džioj šio rašto, pasižada pil sykiu apsaugoti ir visų orga
dyti šio protesto rezoliucijų, nizmų nno ligos. Trinerio
bet kad joje nėra nė jokio Amerikoniškasis Eliksyras
pasižadėjimo, tai nieks neži Karčiojo Vyno, yra tokia
no, kų L. S. D. pasižada pil paakstinantis vaistas, kuris
dyti? Tas pasižadėjimas gal priverčia visų gromuliavimo
sistemų atsakančiai dirbti.
yra gana svarbus?
Red.
Vaistas pagimdo apetitų, ge
rų, priiinnų apetitų, sušildo
žarnas, pagimdo naujų, gry
Vietines Žinios
nų kraujų ir sudrutina ner
vus. Vynas yra geriausi
— Pereito panedėlio dienų, gyduolė nuo visų gaomuliaant Halsted str.,bėgant smar vimo sistemos nesveikumų.
kiai karui, ratas užbėgo ant Gaunamas, aptiekose, arba
akmens gulinčio ant šėhių ir pas patį fabrikantų Juozapų
jį išmetė atigštyn. Akmuo Trinerį, 799 S. Ashland av.,
tas sudavė į kaktų 45 metų Chicago, III.
Patrikui Mc Canley. Užgau
tas puolė ant platformos.
Jau galia pasigėrėt.
Atgaivino jį aptiekoj ir nu
vežė namon, bet dar nežinia,
Kad po ilgo varginimo ir
ar akmuo ne perskėlė galvos kankinimo ligos dusulio, reu
kaulų.
matizmo po kaulus ir sąna
rius
iš vienos į kitų vietų
Namuose pn. 512 W.
18 place pereito panedėlio puolančius ir abelnos nusilp
dienų, savo gyvenime, nusi nėjimo, likausi išgydytas,
šovė 21 metų leukas spaustu per augštų mokslingumų ir
vės statėjas Juozas Jaworek. gerus vaistus Dr. Collins
• Jo motina užtikrina, kad jis Medical Instituto iš New
buvo sveikas ir darbų turėjo, Yorko, kuriems tik parašiau
uždarbio netruko, todėl neži apie savo ligų, sirgimų ir kad
nia dėl kokių priežasčių jis jau net per metus sirgau, o
ne tik vietinius, bet ir iš ap
nusižudė.
linkinės
daktarus * ir jų vai
— Jefferson parke pereito
stus
vartoja
a, bet nepagel
panedėlid dienų nusišovė 47
bėjo,
o
ligos
kankynės vis
metų anglijonas Thomas Colley. Neišgydoma mat liga labiaus mane į prapultį stū
privedė jį prie patžudystės. mė, net nesitikėjau kada
nors išgyt. Bet kaip Dr.
— Ant Harrieon ir Green Collins Medical Instituto
f»t. likosi atidarytas naujas prisiųstus vaistus vartojau,
darbo rūmas, kurį iš savo pagal jų suteiktus pamoki
aukų pastatė vokiečiai dar nimus pasielgiau, tai dabar
bininkai, prigulinti prie uni jau galiu pasigirt, kad ne
jos plytų nešiotojų. Rūmas tik pasilikau sveikas, bet jau
'tas kaštavo 100000 doE
keturios sanvaitės po suvar
— Danvilley likosi suareš tojimui vaistų praėjo ir jo
tuotas Cbicagos advokatas kių apsireiškimų ligos nejau
Fadner, kurio biurai buvo čiu ir jau per tų laikų net 10
ant LaSalle str. Jį skun svarų daugiaus sveriu kaip
džia jo nuskriausti žmonės, pradėjau gydytis.
kuriems mat pardavė far- Žmonės, kurie pirmiaus
mas, nors suareštuotasis jų mane durni no, buk jau ma
visai neturėjo.
ne nieks negalįs išgydyt, tai
— Pereitos nedėlio3 dienų, dabar iš tokios mano sveika
mušant bolę ant kertės 26 tos ir greitos atmainos stebi
str. ir Wentwortb avė., terp si, kad mane išgydė, tai kaip
lošėjų užgimė vaidai ir muš stebuklingas atsitikimas, užtynės, kuriose 3 vaikinai li kų aš esu širdingai ant visa
kosi gana sunkiai sužeisti. da dėkingas tam garsingam
Besimušančius policistai tu Institutui.
Su guodone,
rėjo perskirti.
D. Basaniotis,
— Statant naujų pavieto
Box 985,
rūmų, pereito panodelio die
Granite City, UI.
nų nuo 8 lubų nupuolė 32
metų darbininkas Theodore
Lyam ir teip sunkiai apsikulė, kad nugabentas ligonbutin, ten pasimirė.

APGARSINIMAI.

Draugysčių Reikalai.

Pirmas Lietuviszku Koncertas.

„LIETUVOS ŪKININKAS“
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasztls skiriamas Lietuvos darbo žmonėms
Iszeina du kartus per savaite tas Vil
niaus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingos žinios tos visos
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj
metu preke $1.80; Amerikoje $2.60
Kam yra miela prigimta szalia tevyneLletuva, tai užsiraasykit minėtąjį laikreikti, o žinosit kas ten dedasi dabartit niame revoliucijos laike. Vienas num.
ant pamatymo 5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis,
ISl&OB.Halsted st., Chicago, H1

Chicago. Muzikantu Benas, per di
rektorių Kazimiera J. Filipaviosia, pa
rengė pirma lietuviszka koncertą. Užprsszo atsilankyti kiekviena lietuvi ir
lietuvaite ant šiito daliau* koncerto
Ant koncerto bus grajytos meliodijoK
operai ir o vertu ros, Potpoury ir kitos
negirdėto* sztuko*. Atsibus 18 d. lap
kriezio (November), Freiheit Turner sa
loje, 3417 So. Halsted Street, tarp 84 Ir 35
gatvių. Galima karais privažiuoti isz
visu daliu miesto. Salo bu* aUflaryU 3
vai. po pietų. Koncertas užims 4 vai.
Po koncerto bus balte* su paiki* or
chestra.

. - ---------- ---- ... ..

Pajtesakau -savo fasbroliu Juozą '
3, Dr. H. A. Bishoff, 141 B. Halsted
Wc.
parengė Dra* J. Hassoavičlu*. Chlcįp. IU .
So. Boston. DrdeR* baltus lietuvi**- gaigalo Kauno gub , Panevėžio pavieto, st, Pundą rassoojo* popietes
1906 m., pati. 301. Gralio* apysakėlte te n4, Harry \Veselir, 765 Š. Halsted |t.
ko* parapijos Szv. Petro atsibus ketver Linkavos valsoziaos, Gailiniu kaimo,
venimo sodiečiu......................................... 700.
tiaroje atvažiavo Deszimli baksu saldumynu
12.60.
ge 29 d. lapkriezio, (Nov.). 1906 (Pade- Girdėjau, kad fojė
07 LtotnvUko* Pasako* Y vairios. Dali* L te
Į Jis pat*.ar kaa
rinko Dr. J Basanavičius, Ohiengo. HL, 1908
5, Morris AGoldsmith, 778 8. Halsted
kavones dienojo) ant Deacou sales, 1651 in Suvienytas I
te. pust 280. Čia teips ■! labai gražiu. 1m>
kitas
teiksis
d
i
adresu:
st. Vyrtozk* stata
16.00.
ktagu ir žingeidžln pateku. Km lite knyga
Washington st., Bcston, Mn*s. Prasi
tona, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
6 Emil Behrens, 807 8. H&lstedTsi.
dės nuo 2 vai. po pietų ir traukli* iki 12
truk* j>reta neapdaryto*............... 81
suranča Superintendent ef the Stato
37
Booievelt
a
’
orriugton,
Conn.
2
bnksu
muito
81-40.
vai. nakties. Bus prakalbos, dainos lie
ei Illinois, pursuant to taw.
7, H- J. Donat, 764 S. Halsted st. Vlctuvisiko choro, o muzika Uetuviszkos
Pejleszkau
les Antano Gudečia SOS grašiu.
41.75.
orchestros P. A. Skrolio. Utpraszomo Usuakfo, Vilnį
; Traku' pavieto, n* pora mergaieziu czeveryku
Capital.
. boryjančiu ki
visus lietuvius ir lietuvaite* atsilankyti Zrzmariu vol ilie*,
lijaganiu kaimo, ‘ ^'Josvph Pucn & Sod, 762S.Hctoted
Apdaryta................................................ 81. 60
ant sslto musu gražaus baliaus.
16 melu kai]
oje. Jie pato ar st. Tapetlniu popieru ant 2 kamba
09 Ltotuvtekos Pasako* Yvairios. Dalto m. 8»
riu
85 00.
Income.
Praneszame, kad parapijoi provoa kas kitas teikM dnol Hoia adresu: •
8, M. Karu,740 8. Halsted et. Viena
užbaigtos; pinigai likosi skolininkams
Bernas Gd liauskai
....
84.407.68
83.00. laterast aad dlridaads
atmokau. Pinigus gavome iss banko* 20 Kakli avė.
Haoaick Faile, N. Y. pora czeveryku
Pzofita fron aate ar maturity ef tedger
70 LtetarteŽos Pasakot Yvalrtos. Dalis IV. Bn.
10, Batnuel Qulnt, 738 8. Halsted st.
aaettsovvrbock vaisa
....
1.071.88
Pavasary) bu* paazvontiaima* mu«u
Pejieazkau Franko Barobuko, Meaz- Auksuota kryžių
81.00.
bainycsio*, užtai meldžiame i*z laiko
manėios pasakos, boi
kuczlu parapijos, TamoszLn sodžiaus.
11, Harry M sale Store, 754S.Hulatad
>180.807.99
ty toja ir klausytoja
ant to* tozkllmea prisirengti.
„01.00
Vieni sako, kad 4 menesiai isz Lietuvos, te Puikiu armonika Drūtuose - pdaruose
I . 86.W.
Komitetas parapijos.
Ezpendltures.
07 Pamokslai Ilmlnties Ir Teisybė* itauldinėtl
kiti — kad 1 metai. H pėdu augsstaz.
12, A. B. Haoseu, 752 8. Halsted st.
113.711.73
ealvcttu visu amžių. Chicago, DL, !<«». pus
6tes Metinis Balius.
Nelabai Senekos, inslgeres eznekapor i tuzinu peiliu ir szukucziu
Upių 18* Szitoje knygelėj telpa 1*8 gra
8100. InvesttgaUon and adjosimam of
no*, Juokingo* ir Umintingos pasakaitė- Kaa
c
I&I
bmi
4.488.88
Patersoo, N. J. Dr-ste Szv. Kasimie* nesi. Kas man apie Ji duos atsakaa18, Jatna* Weller, 744 8. Halsted st.
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu
skaitymu,
tegul nusiperka tia knygute, otnris
c*ia
žinia,
Uįm
suteiksiu
gera
aUy
g
mi

ro parengs dideli balių seredoj, 28 d.
SOe. 6alart<*. fee* and all othat charge*
pnpasakotl ir ant kiekvieno klausimo mo
kės duoti ižmlntinga atsakymu......... ROe
lapkricalo (Nov.), 1906 act Ph. Fotot sa nima.
81.00, ef oflleeri, derk*, agent* and employea 40.774 88
Beata pald dartng the jrear
....
4139.96 1OO Pasaka apie Kantria Alena, kuri per 23
Cha*. Geidi*
lo* ant kampo Eitoyn ir Prospeet gatvių.
- 15, Slar Farniture House, 751 bouth All othcr lazea, iloeeae* and Inaerance
metu vaikMiodama po zvteta daugybe bėdų ir
3407
Auburn
ere.
Chicago,
Iii
Musika bus iaz pat Vilniaus ir gries* lie
....
vargu iikentėjo. ChiMgo.ni. 190S.pusl.68 AJOo
Halsted st. 1 geležines lovos rėmu* 86.00 dspanmeat fee*
90.42116
Amcuat
of
all
othar
ezpenditere*
tuviszku* saokiu*. Prasidės 8 vai. va
16, Lodoingson, 704 B. Halsted st.
Pajieszkau savo draugo,
Martino
kare. Inženga 25c. Uitai praszome vi MiUcr, 10 menesi daigui g/vsno Brook- Kavos puodeli
Tot ii ezpendltnrea
'
50c.
■u* lietuvius ir llotuvaites ant teip pui lyna, N. Y., o pirmiaus gyvete apie
Ledger Assets.
17, Kas. Szimkus, 186 W. 18th st. 1
drauge *uprtetogt*l* vargu žmonėmis...710a
78.402 00
kaus pasilinksminimo atsilankyti.
81.75. Mortgage loan* on real estete
Brookton, Mas*. Paeina isz Kaunogub. eile degtines stikleliu
Loaa* on oollateral aeeurlty / . ....
26 87».00 204 Robinsonas Kruzlos. Graži ir moraliika pa•i **'•
Komitetas.
18, 8. Levitan, 802 S.Halsled st. Auk Book valu* of boad* and stock*
Sztauliu pavietą Turiu Ubai svarbu
.
saka. Antra pertaislta laida. Chicago. Iii.
4M 817.81
1903 pusk 83............................
......,00o
81.50.
78 049 54
Pik Dykas.
reikalą pu* ji. Ji* pat* ar kas kitas teik suotus marszkiniu guzlkus
180
Žmogui Nepliuflris. Vertė ii ivedteko Nėris
BUls
receivable
19,
Jonas
Jankanskta,
128'
Canalport
Chicago. III., 1899. pusi. U. Graži apysakėlė:
Chicago. Dr-ate Szv. J orgio turės sa sis duoti žinia adresu:
1 40.16
kaip turtingo prekėje sunui apsivedė *□ var
avė. Davė tikleta barzdai akust ant pu
Wm. Baksetaska*
vo plknyka 30 d. birželio (June), 1907,
ginga mergina ir laimingiau gyveno už kitus,
9620 231.68
Tatai Ladger Aatat*
su turtingom* apsivedusiu*. . . ........... lOo
Brooklyn, N. Y. se* metu.
Gardner’s darže 123 st. ir Mlchigan avo. 90 South Ist st.
20, M. Baskind, 729 So. Halsted st010 Deda atvažiava. Komedija viename akte.
Non-Ledger Auete
Meldžiame kitu drangyseziu toje dieno
Pagal tenkteka sutaisė K Ba ir M. P-i*. Chi....
6 216.97
Gralis špilka
81.00- Tateraat aecrucd
cago, TU. 1908, pual. 88. ftita komedija buvę
jo nelaikyti piknyku,idant viont kitiem*
Other non-ladgar aaaets
....
10 000 00
keli* kartu* lošta lietuviiko* draugystes Pe
21,
Greenweld,
715
B.
Halsted
st.
1
neužkenktume.
terburge, Maskolljoje. JI yra maskolteko*
Grės* Pre***s i* course of eolleetlon 44 279.12
azmota Anehaves
50c.
valdžios cenzūruota ir todėl ja galima ir 1
Komitetas Dr-ate* Szv. Jurgio.
Lietuva parsiųsti, Maskolijo* valdžia jo* per
Gros*
Aise
t*
*679
727.72
22, Geo. Kuchank, 699 8. Halsted st.
siu ntimo nedraudžia..............................0Qo
Decluct Jh.eeeta zzot Adnaitted.
Puiku Isirodi
83.50.
Pirmas Didelis Balius.
Depreciation trom book valse of real
»*«• *kte. P»R*1 lenkuki tutaise K. B-» ir
23; Nr. 666 8. Halsted st. 8 baksu*
estete, boad* and stooka
13.818.81
M. P-l*. Chicago. 111. 1908. pu»L 48. Šita
Bridgeport, Conn. Pirmas didelis ba
knygnto teta kaip ir Ko. 810 yra Maakolijoa
in oourae of oollection _
briežiuku
6c Groas Premiun*
Pra
neesame
giminėm*
ir
pažysta

cenzo ro» dalelsta ir gali boti Ltetavon atanJ to
-------------13A68J9
vritten prior
Oot. į,
1905
lius llotuvisskos parapijos atsibus 28 d.
ttama.............................................................. ...
24, Boston Photo Art Studio, 670 So.
lapkriezio (Nov.), 1906 (prieis Padėka- miems, kad ryte 4 d. lapkriezio, 1906 Halsted st. Tikleta ant 1 tuzino pa Other unadmltted assets
009 Mindangi* Lietuvos karalius. Chicago. IIL
pasimirė
Petrą*
Nefat,
paeina*
iszGarsz1900,
pusi. 88. IttorUkas pareikštai penkiuose
Totai
v ones diena), ant Germania sales, 1800
veikslu
. 86.00.
aktuose. Lenkiškai paraH Julius Slovacki.
0650 931.45
B
Totai Admltted Atsėt*
North Main si. Muzikantai bus pirmos ▼tnu kaimo, Naujamieaczk) parapijosItetuvilkai vertS Vinons Kapsas (Dra* Kudir25, Nr. 682 S. Halsted sl 2 svaru ka
LiabUiUe*.
kliasos, net tos Szlrvintoe, kurte grajys Panevėžio pav., Kauno gub. Buvo ne
vos
40c. Net arnoant of anpald losite
41.410 88
vedąs,
ežia
paliko
du
broliu
ir
neeeri,
lietuviukus szokius. Užtai kviecslame
28, Wm. Soffe, 638 8. Union st. 1 Totai naearnad praaiaats
visus esionsitinius ir aplinkinius lietu pergyveno Amerikoje • melu*; prigulė
7 015 M
baksa cigaru
81.25. Conntefloa and brokerage
vius ir lietuvaites ant to baliaus atsilan jo in dr-ste Gedimino, likosi palaidotas
kaip ir No. ao yr* NMkolijo* cenzūros dnteiAll other ItabdiUe*
' 126.80
27, Jonas Petraitis, 605 8. Union st
’ta ir todėl gali boti Lietuvon siunčiama. lOo
•
d.
Lapkriezio
ana
lietuvissku
kapi

kyti ir draugtoskai pasilinksminti. InTotai llabilltie*
8127 887 81 471 Akyvi apiireiiklniii rrtete. ant kurtu žmo.
2 buteliu degtines Privat stock ' 83.50
niu.
ženga 25c.
nės nuotatai žiuri, bet ta gerai nesupranta,
MiftcellaneouB.
28, Klein Bros, Halsted' & Canalport
Didžiame nuliudime paailinka: JuozaChicago. IU., 18M, puti. 74. Su pavHkilai-.
Komitetai.
Tatai Premtum* raeeived dariag the
Parodo ii ko darosi žaibai, griausmai, lietus
82.50.
ysar ta Ililooi*
t
....
Nefas, Vladislovas Nnfas, sesuo Elzbie av*. 1 pora langatiesiu
ir sniegas; kas yradebestaLant ko Jie laikosi,
29, Mr*. M. Hammershmitt, 790 So. Totai toase* incurred dnring tiw
irtt............................................................3Oc
ta, szvogerto Fr. Lenkaitis ir pusbroli*
year la Illinois
473 Mokslas apie žeme ir kitu* svietus, ju bū
Halsted st. 1 pora czeveryku
83.00.
Ant. Nefas.
vi ir pabaiga. Chicago. III. 1898. pusi. JK. Su
Oto. H. Olaut«i. Vic*-fre»ident.
80, A. Lautinsdler, 774 8. Halsted st.
paveikslėliais. A prato kas yra žemė. 9 ko ji
susideda, ant ko taikosi ir kaip sukasi, ka* vra
1 baksa cigaru
81.50.
saulė, žvaigždės, mėnulis ir kaip Jos toli vieBubscribed and sworn to before me thu 13th
r
ns nuo kitos; kas yra pHanetos. kometos ir ki
81,
Michel
A
Pitzele,
787
—
789
8.
Hal

Pajieszkau savo draugu, Vincento Žlatos retai matomos žvaigždės. Ynt tat vienatinė
C. C. Lmm. JTotory Public.
sted *L l valku siūta
•15.00.
knyga. U kurtos Smogus gali tikrai apsiSvlesti
bio, Antano Kicziaus, Stepono Drūtos ir
Pigiai ant pardavimo tabūnas, bot*"
Prekė ... t.........“T....L...................
73c
32, Henry Lgderer A Oo., 840 S. Hsldrauge* Onos J asu lyte*. Viii Kauno
Drūtuose, graliuose apdaruose ..........81.00
11* ir buezorne, lietuviu ir ienku apgy
sted st. Tapelines popieres 3 kambsgub., Sziauliu pav., j^garee parapijos.
470 Aritmetika. Knyga iisimokinimui rokunventoje viotojo, arti galviju akerdioydtp Prekė
.
d«i. Prekė..-..
..................................25o
riam*
•5.00.
Jie patys ar kaa kitas taikais duoti žinia
czioa, kito lietuviuko ne lenkiuko biz
480
Biologija
arba
Mokslas
apie gyvu* daik
38,
Bareastin
A
Wolf,
530
8.
Halsted
adresu:
tus. Pagal prof. Nusbeuma sutaisė Szernas,
nio ežia norą. Priežastis pardavimo —
Chicago. IIL, 1901. pust 147. Su paveikslėliais.
st. 2 paveikslu
Joseph Žiebia
•1.20.
navininkas aplaike palikimus PnnnsylvaTai yra moksta*. kokis bodu radosi sutvėri
Su ištarimu kiekvieno angliško žo
84, Antanas Pstkus, 442 Canal st. Da
P.O. Bok 4000 Johanocsburg. Tranavaal
mai ant musu žemė*, kaip Jie vystėsi pradėjus
nijoje. Ataiszaukti adruu:
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukMiu.
džio
lietuviškai
kaipo
tai:
beast
(bystjs
baksu
alaus.
82.00.
So Afnca.
žvėrių ir kitu sutvėrimu..................... 4Oc
Jos Kozlovskį
žvėris; eight (eit) aštuoni; eye (ai) akt. 007 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
85, Nathan Bros, 585 8. Halsted st.
Slouz City, Iowa.
Pajieszkau Antano Ragalskio, 6 pėdu 901 8. Steuben at.
A. Bacevičia, ipauda „Lietuvos," Chicago.
baksa cigaru
81.00. ir tt. 174 puslapių, su prisiuntimutl.26
IU. 1908. puhl. 909. Knygele su daugeliu pa
augzzta* vyras, apie 22 metu senumo,
veik*
lėliu: gyvuliu,vabalu, žuvie, žmonių, me
iiania*
Budas
Itelmokinlino
gražiai
lietuviškai
36, Joseph Phillipeon, Halsted A 12th
Pigiai ant pardavimo Grosame ir Bu
džiu ir akmenų, trumpai, atektai ir supranta,
juodi garbanoti plaukai, per vidur! ski
88.50.
mai
teatekina
gamtos istorija, vpač tuos daožėms, Indiana Harbor, geroje, lietuviu at. 1 ssalika
rąžyti.
riami, negerfausiai kalba lietuviszkai,
87. Jaoob Cohn, 501-509 8. Hąhted be pagalbos mokintojaus, 24 puslapiai,
ir lenku apgyventoje Tintoje, bisnta ge
angliszkai kalba gerai, ant kairiosios
88.00. su prisiuntimu.
rai Iszdirbtas, savininku parduoda ui st. 1 stovyla
.................. lOc 0O8-Gamtos pajtegoa ir kaip iėju naudotis. Pa
rankos turi Iszapausta varda ir pravar
gal Bitnera sutaisė Bzerna*. Cbicngo. Iii. 1904
88, L Klein, Halsted A 14th st. 1 so
tai, kad atidaro drapanų sztorasavo loc
Pinigus reik siųsti „Money Orderiu”
pusi. 238. Svarbios moksliikos vei
de.
Apsirėdė* pilnu, sunkiu Bintu. name name. Ataiszaukti adresu; Ą '
.M
daugybe paveikslu yvairiu
fa
?
•
4HL50. ant Be adreso:
JįjlŠ*
kitokia petetaiau tai anaudojitm
Ploszozius juodas, ilgas su užvarta. Ka*
t
jte,
Antanas
Ambrazaitis,
151
CknsF
Frank Geistar
P. MlkotalniB,
pajiegu. -* ....
duos man apie ji žinia gaus 810.CO atly
Tarpe 187 ir 188 gatvių Indiana Harbor. port avė. Du sūrios
80c. Bok 16,
Ste. D.
Now York, 010 lė kur atsirado muso naminiai gyvuliai ir <
ginimo. '■
auginami augmenys?Pagal Lunkerlčinsuteisl
40, D. Pelikoo, 755 S. Halsted st. Vie
Szernas, Chicago, IIL 1901, pual. 73. Su paveik
Ant
pardavimo
sankrova
valgomu
|
Frank Mažeikis
slėliai*......................................
2Oc ,
nas kelnias
85.00.
155 So. Canalport av*.
Chicago, Iii. daiktu gerojo viotojo, por septynis me
525 Kaip gyvena angtneny*? Chicago. TU., 1901,
41, A. T. Wollkevlcs, 180 W. 18lh st.
tus biznis issdirbtas tarp lenku, lie
pual. 139. Su paveikttai*. Aprato yvairiu* mu
Pajieesksfj savo draugu: Antano But85.00.
lu žema* augalą*, ju sudėjimą, atmaina* ,-ytuviu, slovaku ir chorvatu; 84 koetumo- Tikinta ant potograpiju
vi Ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu Iki
vido ir Jtr&fipo Lileikio, abu Kauno
42, Domininkas Bzemaitls, 150 Cadidžiausiu ir tobuliausiu............
35c
riai, kuriems reikia nuvežioti. Parduogub., Siianliu pavieto, Luoke* parapi
046 Nematomi prieėai ir draugai žmonių, pa
•1.60.
ku dėlto, kad turiu kita bizni; vtoas biz nalport ava. Baksa alaus
gal Bittneri sutaisė Baenaa, Chicago, 111., 1906,
jos, pirma* Kiroiliu kaimo, antra* Pa48, Frank Raszinskis, 169 W. 18lh sL
pual. HA Su paveikslai*. Aprašymas visokiu
'.omsttfu kaimo. Jie patys ar ka* kitas nis už 11700. Atslazaukti adresu:
veislių bakterijų, mikrobu, bacilliu ir kitu
Baksa
alaus
81.25Fel. Novraeki
smulkiausiu gyvūnėlio, gimdančiu svarbiau
teikkijPdnoti žinia adresu:
44, Jonas Pauga, 18 Union st. Buteli
sias liga* terp žmonių, kaip tai: mara. chole
464 Pine st.
Kenoeha, Wia
ra, raupu*, di/terija, sifilis yra geriau žinoma*
'*-z‘
Antanas Vilkus
▼yno
75c.
nSng proncMuligė. ir tt.......................... 30o
55 Sudbury st.
Boston, Mas*.
Ant pardavimo litiuvtozka bucaerne
45, H. L. Gecevicze, 147 Canalport av.
063 Pa?j Imas organUko svieto.
ir
grosarne.
Geruj,
lietuviu
apgy
vantoj
2
buteliu
vyno
,
8150.
Pajieszkau Stanislovo Norkaus, Vinco
46, Antanas Piecziukaitis, auskanus
vunu noo senu seniau* i u laiku pagal ®okiVirtypko, ir Antano Tamulevicziaus, vi vietoj. Ataiszaukti pas
Įtekus tet yri nėJ imu* susektus požeminiuose
J. Pskal&isskto
81.00.
si Braszuku kaimo. Girdėjau, kad pa
sluoginiuoee. Knyga didelė* moksliškos ver
3429
Aubum
ave.\
Chicago,
III.
47,
Juozapas
Žibąs,
isslosztus
daiktus
tės.....
..........................
300
skatinis yra Baliimorej. Jie patys ar
Ant pardavimo pigiai Candy **tora* atidavė atgal ■
81.25.
000 Senu Gadynių Tinyke Sutvėrimai. Pagal kąskite teiksi* duoti žine adresu:
Hutohinsona sutaisė SzernM.Chicago.ni.J900,
ir kitokiu daiktu, prie pat lietuviszkoo
Visiems aukavusiems isrtariame szirFrank Baltruszaiti*
pusi. 370. Sn paveik*1*1*- A prato seniausia gaavniu yvairiu* sutvėrimu* gyvenusiu* ant že
bslnyczioa
ant
North
Slde.
Biznis
iss

dioga
aeziu
ir
uikvlecziame
visu*
lietu

1C08 C!earview st.
Scranton, Pa.
mės dar prie* atsiradime žmogaus. Sziaudton
dirbtas ir vieta gera: randa pigi. Atai- viu* dėl labo parapijos atsilankyti ant
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami giliu*
Pajieszkau savo tikro brolio Antano szaukti ant ssio adreso:
Salinius, kanalus, ar imdami tė žemės anglis
ant Faira subatom* ir nedalioms.
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čiclus
Žuvollo, Kalniau kaimu. Gudeliu parap,
nesugadintus kunus, kurte Šiandien yra testaJ. Wtohnewski
Apvaizdos Dievo parapijos
tyti yrairtuose mažėjuose ir te Ju žmonės mo
Bena pilės pavieto, Suvalkų gub. Trys
121 Wabanata avė. cor Paulina st.
kiusi pažinti, kaip sena yra musu žemė, kiek
Komitetas.
metai atgal gyveno Mlneteville, Pa., in
daug milijonu metu reiknlavo pakolant miru
Chicago, Iii.
sio žvėrie* kūno užaugo eilė žemės keliolikos
ten
nežinau in
kur
tszvažlavo.
sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
Ant pardavimo *al(unaa Grantvvorke,
mė* sluogsnin. kuriuose tu sutvėrimu kunus
arba
Ji* pat* ar kaa kitas teiksis duoti ži
randa, tnosklinčiai apskaitė kaip sena yra mu
geroje
viatoje,
sveikas
oras,
biznis
gerai
nia Adresu:
Paveikslai iss Jėzaus Gyvenimo,
su žeme it kaip seniai atsirado ant Jos žmo
gų* .............................
n.oo
eina, mat prie dideles dirbtuves. Par
Vincas Žavelts
Btareoskopas arba Teleskopas yra tai
siduoda
isz
priežasties
ligos.
Laisnls
prietaise su padidinau estai s stiklais, per
37 Roosevelt avė.
Torringtcn, Con.
007 Spėk* IrMedega, principai prigimtinio su
500 dolerliu ant metu. Atsiriaukite in
rėdymo vtaato* drauge *a morališku mokslu
kuria kad žiūrai ant abrozelio, abroselis
ant anų paremtu. Vistetn* tuprutlnai paraM
Pajieszkau savo brolioJono Kemuczio; „Lietuvon” redakcija.
pavirsta in naturalisaka paveiksle, ka
prof. Dra* L. Buachner. pa?al XIX vokitka
Birželio mėnesyj gyveno ISO Waahlng
laida
*u mažai* pridėčkai* 11 aene«niu laidu
riame matai czlelas grupes žmonių, trioItetuviėkai perguldė Dra* J. Szliupa*. Chicago
ton st., Sesule, Wash.. Jis pats ar kas
III.,
1901.
pusi. MO, *u paveikslu ir biografu
buir
tt.
taip
kaip
juos
matytumei
gy

Reikalaujame 500 darbininku in Miraėsiiau*. Yra tai mokslas gvildenantis gam
kitas teiksi* duoti žinia adresu:
vus, kur nors beveikianezius savo darbe.
tos dalyku*, kuriuo* žmones vadina Dievo tucbigano
misakua,
mokestis
nuo
828
ik
Petras Kėni utis
rėdymu.......................................... *1.60
Mes turime ant pardavimo paveikslus
885 ant menesio ir ‘pragyvedimas, pas
Gražiuose, drutuoae apdaruose....... . 12.00
Ar keti pirkti szl rudeni siutą nr overLakota Hotel
Chicago, Iii.
Isz
Jėzaus
gyvenimo
nno
Jo
gimimo
iki
kolinsime ant keliones iss Chicagos; 1000 kotl’ Jeigu teip, tai pirm ėjimo sut
009 Svieto pabaiga. H raslSko verte PT.Siuleli*.
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
Pajieszkau savo draugo, Jono Blaš vyru ir amatininku In Kalifornijos val
Chicaga, Iii., 1908, puti. Si. Ka* nori da*ižiState st. ar kitur viduryj miesto, ateik,
noii kada bu* avieto pabaiga tegul perskaito
kiau*, Kauno gub., Teksiu pavieto Al- stija, dideles mokesty*, kelione isz Chi
visa Jėzaus gyvenime kaip Jis gimė,
Šia knygele.................
1O*
pas mui pažiūrėti musu audimu, kuriu
siedžiu parapijos Ji* pats ar kas kita* cago* 838; 2000 darbininku prie geležin
kaip bažnyozioje daktarus mokino, kaip 500 Vanduo ant žemės, po žeme Ir virtute žetarime keli* išimtu* ant pasirinkimo;
mė*. Rusiškai paraM Rubaklu'a*. VertėDruteiksi* duoti žinia adresu:
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis kė
kelio darbu Wa*hlngtono valstijoje mo visi naujausios mados.
gya. IMekio T M.D., Chicago, HL 1900.pu»l.38.
lėsi isz grabo, kaip ženge dangun, bažKonstantina* Nore! k i*
bu paveikslėliai*. Apraėo viaa* vandens
kestis nuo 82.25 iki 88.00 ant dienos, ke
Musu siūti drabužiai stovi labai gerki
■rmainas Ir veikmes: --- ----- - ----- «.------- j* ir
nyczios ir rūmai Betlejaua, Jeruzoliau*
P. O. Box 129 ~
Nashua, N. H. lione isz Chicagos 812; taipgi reikalau
rialu virtu Ir tenai vverta debesiu*, de lies lai
ir pagal naujausia mada. Jeigu Jums
ir
kitu
garsiu
vietų.
Per
Teleskopą
žiū

,
-----„-------------------- 'Inai in vandens laėeliua
Reikalauju lietuvio gerai suprastas- jame moterų ir merginu prie visokiu nepaliks musu (kiti-drabužiai, tai galite
ar sniego lusteliu* Ir vėl krinta ant žemė*, ii
rint matai viską taip naluralisskai, kaip
užsiėmimu
šiltame
mieste.
Lietuvis*kurio*
buvo pakito* Ir čia antega* kartai* už
ežio dirba prie „mooving pietų ra” masugražinti, o mes atiduosi m pinigus. <
dengia čtelu* kaimu* ir laidoja savo pusnyse
kad būtumei toje paozioje vietoje ir
kas agentas; ateik tuojau* arba rauyk,
sztnoe. Atsiazauktl greitai
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
indedamas už 2c pacnlne stempa atsa Statei nao $20,00 iki $36.00
Jos Belkovsky
žo ravu*. upe* Ir upeliai Ir kerojas! po žeme,
veikslais kasztuoja $‘4.00. PrUiuntiOverkotal
nuo
$20.00
Iki
$36.00
kymui.
Adresas:
j
kur vėl veikia ta pati darbe, k* ir ant viėaua
226 S. locuit *L
Mt. Carmol, Pa.
*««»«•.............................................................. lOo
mo kaistus mes apmokame. Nusipirk
J. Lucas, “
Kelnes nuo $6.00 iki $10.00.
Pajieszkau savo vyro Franciszkaus 666 Milwaukee-fve.,Q
Chicago, III.
viena Teleskopą su 25 paveikiais, o tu 5O« Žemė* IstorrJa. Paraėė S. M ISteldo T.M.D .
Chicago, Tik. ikrt pu»l. 56. Su paveiktteiįai*.
Nepamirszkito adreso:
Jasukaiczio, Suvalkų gub., Naumies?
rėsi dengiau džiaugsmo ir zabovos kaip
Pagal mok* liika ištyrimą a pralyta kaip ir per
---------------------- rtr-------------------------8ZKUTAS ir LEPA
klek amžių tvėrėsi žemi kokia ant Jo* pir
ožio pavieto Ir parspljoe, Szilgalin gmi
kad ka kita pirktumėt už 850.C0.
miausiai
radosi gyvybė, kaip Ji vyat8al i< že3426 Bo. Halsted et. ■
no, Apirblszkiu kaimo. Jis nuo manės
Pinigus prisius k ie per Money Ordery
Aukos reikalams revolludjinio
meanlu vetaliu in auglteMe*, ir tt..... lOo '
Prieszals
Freihelt
Turner
aale.
prašina!i no isz Torrington, Conn, apie
)ad«)l£b MitbkolUca.
ar registruotoje gromatoje adresuoda- 007 Ar vyskupas Valančiu* [Valančautkas] neaiztuoui metai atgal ir nuo tuomet nie
r bevo viliugu Itetuvystėsf ParaM kn. DembjL eki*, teleido Susivienijimą* Ltetgvta Lateraaukos „UKnrvoar* redakcijon
‘
A. OLSZEWSKI
ko negirdėjau apie ji. Ji* pats ar kas ki
r maniu Amer., Chloago, III, 1901, pucL 87.10o
ATĖJUSIOS.
ta* teiksis duoti žinia adresu:
Station 60
CfclCAgo, 111.
Isz Brior
Brisr Hi
HilU Pa.6 Jurgi* Daniuns*
lis
j’
Franc. Juukaitiene
Mes turime daugybe ir svietiszku pa
ębioMo UĮjSOS, pu*L 887. Yra tat svzrbiaufhOO. Viso 82.00.
•la moks) ilk* knyga apie vteai musu pašauveikslu gražiu trobesiu, dariu, tuma,
41 Capital at*. .
Hartford, Conn.' ir Mike Klivak
Skirti L. 8. D.
miestu,
balny
esi
u
Europos
ir
Amerikos
Didele krautuve visokia knygų,
ęiu, Viau žeme* kntetu ir net mar iausiu satepajieszkau merginos apeivedimui, ne)u AnratojukllmM
Isz Phlladelpfia, p}. J. Birsstonas, sissku Ir svietiszku, visokiu istorijų, pa ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka
parvaj, tikėjimą, papročio, užsiėmimą ir abeljaunesnos kaip 25 motu ir netesnesnos
da turėti teleskopą, Ui 25 kieth paveiks
fP*‘Hpu»iu pavelkzlu matysite
J.
Janussauskas
50c;
A.
Stellonis
40c,
sakų,
dainų,
lementoriu
ir
žodyną
-dėl
per 28 melu*. Meldžiu atsiazauktl ad
tolu .visa*
J. Aki nekas, C.£
□&18D4, J. Grlclu- p*«i mokinimo a n gels k o* kalbos. Turi lėlius gali gauti pas mus ui tl.00, o te
resu:
leskopas vienas yra gerai ant visokiu
nes
po
25c:
J.
Bs
lujia,
Ar
Pakelalczls,
me
daugybe
labai
gražiu
gromatoms
po

m
teeitu
ant
abroto
ir
pateik*]o
tavo,” bet
Tony Micbsel
P. Srogis, E. Pei aite, A. Baronaite po pieru apie 20 gatunku, 25c. tusiuas, .6 paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka
ffstoistes: s.'
P. O. Btt 81
Athens, UI.
ju yra penatas paveikslui Dievą Km nori
10c. Viso 82.65.
tuzinai už 81.00 arba 100 popieru su ko- ant tukstanozlu paveikslu. .
pilnai patinti žmonių istorija tegul perskaito
Reikslaujnme k rišu eitu, moknoeziu
pertais už 81.80. Prie to turimo Palan
gerai siūti vyrtozkus drabužiu*. Mo
gos triju-devynorlu surinktos ir sudėtos
kastis gera. Ataizauktl pas:
sz geriausiu sraknu, yra tai geriausi*
041 x*s<gt-uja arba Žemė* apralvmM.
Szkuta* ir Lepa
Geigfe. NaĮkovskl Ir kitu* sutaisė 8zerna*.Chinaminis daktaras dekvisu, baksuka* 25c. 80 Gyvenimo Vaizdeliai snsMadanti teUtuonin
engo, III, 1889, pust M9. Su paveikslėliai*. Al3436 So. Halsted st.
Chicago, II).
sekančiu graliu pasakaičių: Atstevelklnimas;
Apveizdoe Dievo parapija loszla savo Turime daugybe pastatomu altorėliu,
fklai Ir suprantamai aprauto visa musu žeme,
— Vagia; — Kai kaliau; — Getras raikai; —
los pavidale, diduma tr platuma, jo. kalnus,
P
apart
;
o
tiedu:MOko
tanas
;
SĮrualas:
Magde Ssecztoklute, po vyru Rama- dabar savo Faira kas subata ir nedels abrozeliv in knygas, pavinotiavoniu kor
tu**n
metančiu. U w,-.a
— Keleivis. Chioago, III. 190*. puti. 9*. I5o
Dom.
Szemaiosio
aaleje,
130
Canalport
tu,
sikaplieriu
ir
ražaneziu,
labai
pigei
susideda žemė, kur ir
naucklene, pajieszkau savo vyro Juozo
43 Pasakos U gyvenimoJ 'UtaTilku Veliu be,
kjek joje anglim getežlea. aukso, druskos ir
avė.,kerte
Union
at.
iužeoga
10c.
FatVelniu,
surinkto*
D
ro
J
parduodamo.
Reikalaujame
agentu
ir
- -- J. Basauasičteu*. 4?C
kitu mineralu; tiek mario, ežeru, upta; Ju
Szeastoko,. Suvalkų gub., Vilkaviszklo
III. 1008 m. Stoja knygoje
vardai,-piotta,gyli*; koki kuriuose vandenys:
pavieto, Alvito gmino, Vorsupiu kaimo. ras prasidėjo 20 diena lapkricalo. Ant duodam gera uždarbi. Už 4c. markom
i smžia pateku; aplė roju
turu*, prėski, saldu* ar kartu*, koki Juose gy
surengimo minėto Fhtro aukavo sekaa- atsiunsime dideli musu katalioga. Spau
Pey_i.»Pte gilinę, mara.
vūnai gyvena, ir tt. Kiek kurioje žemėje yra
Pirmiau gyveno Mahanoy City, o vėliau
czios ypatoa;
’
dytame
teipgi
visoklua
Ukietus
ir
apgar

Brooklyne. Ji* pat* ar kas kitas teik
1, Frank Frau*, 741 S. Halsted st. Po sinimus, puikai greitai ir pigei. Adrosi* duoti žinia adreeu:
ra moteriškų czevertku
81.50 suoklt:
drc.; kur koki ligi* dieno* ir nakties; kur viMagde Kamauauckiene
Mėtyta kalba, Dzūkijoj pagal danku kalba
2, Max Rosengard, 745 8. Halsted tt,
Mathe** Zukaiti*
209 North 8th st.
Brooklyn, N. Y.
«**"“ P***“**, tegul nuv. e na jpa veikslą
* Uo 227 A M*i«tte_ ♦
ftitato, Conn.

Didelis Balius.

0FF1C1AL PUBLICATION
BANKERS SURETY COMPANY

Pajfeszkolimai.

Ant Fardavlmo.

Gramatika
angliškos kalbos

Stereoskopai

SzkutasLepa
Kriaiicziai

3426 So.Halsted st. Chicago,III.

- Lietuviszka prekyste,

------------------- JT-------------PiirapijoM Fairas.

Knygų

P

tada žmonės gyveno, koki žtoonės pirmiaustai iŠ Europos pradėjo Ataerikoa plaukti, ko
kios karės buvo. na k* kariavo ir kokinaae ma
tuose; klek prezidentu buvo, koki ir kiek ku
rta gero šiafižemei yra psdaaža. Ttimtaipa
Suvienytu Valstija konstitucija. kuri yra reikaungtansia Amerikoje gyvenančiai* dH su
pratimo koki** jis fito turi tris**, kasiam yra
vali*daryti,kas na.. ... ......................... n *M>

ainio* apie Chicagos lietimus ir via* kn.
Krančiuno prova. kuri tesėsi perš diena* krtminaiišksme sode, žodis m žodi; teipgi fou>truljo* abieju pusiu advokatu. kn.Kraučiuno.
- Lietuve*" išteisto jo. sedaktoruuu ir paritikstai Chicagos ėv. Junrio liet. b*zu .č:o*«. OO
Apdaryta............... ... .............................. ŽL5O
Kražin Skerdyašir jo* pasekmė*. PsptešB
~ kn. J. Ž. Chieago. BL. rtT. piml. flr. Aprašo
, ana baisu atsitikima, kada 1808 m. maskoliai
užpuolė ant bažnyčios Kražin miestelyj!. mu
šė. landė ir plovė ne*—*•— J--- “—1—“
altorius ir uapecstijo
039 Kaip žmogus gyvi_______________________
M. Išleido tTm.h pusi <T. Chicagj. III.
Knygute aprašo visa snustaua gyvenimą ant
žemas nuo pat jo rtslradUno iki pasiekimo etmus ir tk......
....... lOn
1t75 Lenkai Ir Lietuviai nuo 13S iki 1430 m.
Parašė pagal lenkiškus istorikus Žemkalnis.
Chicago. Ui.. iao». pusi. 84. Yra tai aprašymas
Lietuva* su Lenkija susivienijimo Ir jo pasek
mės. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kuninsikSėiats: Keistučio, Vytautu iš kitais, k*
oerskaite snprarito, ar mums prietelystš len
ku gandinga, ar blėdin** ................. 15c
0 7« Lietuviu pratartai Mažoje Azijoje nuo sen.ivės iki jin pateko pu valdai* persu. Parsšė
* —- — '"hieago. I1L. IbSa. ausi.
pamdaaėio* vietas, kur
iriai gyveno 800 motu

Sventinybės. Istorilka spy__ _______
ku. parašė E. Posteri. rertė
K. J., Odesoje. 19&, pusi. 100........ ^~.SUS*
09 Saito Istorija. PKgal A. B. SchnitzerJ
sutaisė šernas. Chicami. Ilk. pusi. 30S. su pav« įkilai*. Apraėo kokiu bud u žmonės rašyti
išmoko, kaip išdirbo rašų kiekviena zmonią
-auta koki raitai buvo senovėje, dau^ meų
prieš Kristi}, kada žmonės vietoje rsš.o varto
jo mazgelius ant šnturij, išpiatutymus aat
medžio. lAtapojiOMS* ant akans. pieėe pa
veikslus. ir tik nelabai seniai daėjo iki šiiį<1 ieninio sitabeco. teip kad pasidirbo sau ke
lias dešimtis ženkleliu litarn . su kuriais da
bar zaii parašyti kiekvtosų žodi ir yiakaapkalbėti teip gerai, kaip ir gyvu”žodžiu. Yra
• tai knyga, kuri ištikiu tni^gi} intormr-*- —
mdvdama kaip tobulinosi ant vn
štai ................. ........ ...........
Apdaryta. „ — ------------ 1
7 -2Q Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris. <
ui.. USė. pust 9«. Su paveikslais ir m ,_
Trumpai ir suprantamai aprašo visas š dalia
svieto ir visa žemės istorija, teip kaip didelė
zeogrufija. Ji geriausiai atsako teikai ams
pradiniu mokyklų............. ..23c
7*312 Trumpa senobės istorija. Pagal peuf. R.
Vipper. vertė iš raiškos kalbos IX Su paveik
iais senovišku liekami ir S koiiornctais žem
upiais .mapomisį. ' hieago, III., iflot. pusi.
30&. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo se
niausiu laiku, daug metu prieš Kristaus gimi
mą. ikinupui .m u Bymo viešpatystės >1.00
Apdnryūs. .......
Š13ZS

iš kur ir koki laivai išplaukia J
adyną. ir kiek kaštuoja Šifkortes nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
peržiūri šj Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos.

DRAPANŲ SZTORO

THE, BĖLL GL0THIN6 60
SUBATOJ, lOdiena LAPKRICZIO, 1906
7

k

**

“

BLCECHER.....................
BARBAROH3A.......................
BREMEN.............. .................
BRANDENBVRG .................
BALTIC... ..........................
CELTIC............ ......................
CTMRK............................ .
CARMANIA...........................
CARONIA ..............................
CAMPANfA........... ................
DOMINION............................
CANOPfC......... *.....................
CANADA.................................
CAS8EL...................................

Lapkričio 31
Grodžio 13
Lapkričio 17

3246-3248 South Halsted Street,

Chicago, I1L

S.51 Apie tartu iėdirbima Parašė Sėbram, ve*tėS. M.. Chicago. BĮ.. 1900. pusi. 13D. Veika
las gvildenantis politiška ja **konomiia.k>k'.ais
keliais .šsidirb* turtai, kaip jis susikrauna ir
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimu.. UžSc

•SBO Baudžiava Lietuvoj*. Paraše Žmogus. Bleido r.M.a. Chicago. IU-, pusi, 7®. Yra tai
baudžiavos istorija, kokiu būdu ji Lietuvoje
invyko. kaip kankino lietuvius, kaip Ūpai tve
rė. kada ir kaip tapo panaikinta........ Išmi
•stil Dr. J Basanaviėius. Lenkai Lietuvoje. H
risiško išguldė Y. Gintautas. Cbicago. I1L
1903. pust «. Išrodymai kaip lenkJka kalba

"Į-i
R
i z g1

f
■f
■ 1 1 ai'
■ 7- ' ,

8 vakaro
13 diena
3vakaro
10.30 ryto
2 vakaro

Montreal Que.
Boston Man.
Montreal, Qus.
Balti more Md.
N«w York
Montreal, Que.

coDnoms...............

EM PRESS OP IR ET. AND..
EMPRE<8 OF BRITAIN...
ETRURIA . .............................
FINLANB.......... ....................
FRIEDRICH4. GRO88E..
HAVERFORD .......................
HANOV1JL.............................
ĮVERTOJI..’............................
KRONPRINZ WILHELM
KAJ8ER WIL «. GROSBE.
KAISER WTLHELM H....
KROONLAND.......................
KJU8ER. AUG. VICTORIA
KEX8INGTO«. ...................
LAKE CHAMPLAIN_____
LAKE ERIE.........................
LUCANIA...............................
MAIN.................. . .................
MAJESTTC..............................
MERION............ ...................
MANITOC.............. ................
M ARQlTETTE.......................
MENAMINIE.........................
NECKAR.................r............
NEW YORK .........................
NORDLAND...........................
OCEANIC.................................
PHILADELPHIA.................
PENNSYLVANIA .......
PATRICIA.....................
RHEIN....................................
8AKONIA ...............................
SEMLAND .............................
3AINT LOULs.......................
SRAF VALDERSEE..........
TEUTONIC.............................
UMBR1A...........^....2...........
VADERLAND...................
WE8TKRLAND.............. ..
ZEELAND .............................
YORK..................

38.65
37.80
37.80
38.15
38.15
36 65
41.80
4L 80
37.80
41.80
43.80
36.65
37.80
38.65
36.66

Cunard
Red Star
North German Lloyd

Grodžio
4
Lapkričio 20

Red Star
Hamburjr American
Oanadian Pacific

Cunard
North German Lloyd
White Star

White Star
American
Hamburg American
North German Lloyd
Cunard
Red Sur
Amerioan
Haaaburg American
White Star
Cunard
Red Star
American
Red Star
North German Lloyd

Grodžio
Lapkričio
Gruodžio
Lapkričio

13
17
9
10

3 vakaro
5
ryto
2 vakaro

ivitaat

36.30
4415
44.15
44.15
39 80
37JO
38.65
38.65
38.65
43.80

Nevr York
Philadelphia Pa.

Baltinio re Md.
Netv York
Philadelphia Pa.
New York

36.70
37.96
37 95
38 30
38.39

41.95
37.95
41.96
41.95
43.96
38. TO
38.70
38.30
37 96
37.95
41.95

38.70
36 76
36.45
44.20
4430
44.20
39 96
37.96
38.70
36.3)

34.70

Lapkričio 17
Gruodžio 1

Lapkričiol?
Gruodžio 1

7 ryto
3 vakaro
9 vakaro
Lapkričio 14
Gruodžio 29

33 80
39 80
39 80
38.65
43.80
36 65
43 80
43.80
37.80
37 80
38.65
36 30
39.80
43.80
37.80
43.80
41.80
39.80
36 65

38.70
43.95
36.70
43.95
43 95

36.70
36.45
39 95
43.95
37 95
41.95
39.55
38.70

31’15

pa.ro

SZTORAS PRIPILDYTAS DAILIAUSIOMIS
IR NAUJAUSIOMIS DRAPANOMS VYRAMS
IR VAIKAMS. GRAŽIAUSI SIUTAI, OVER-

Bostoną .... .........ži.516.00
Philadelphią. ................. .......515,50
Baltiaorę... .... .........................915 00
Montreal...» ...............................>15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas
nao
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkuuų <
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
-•
Ar gaH kur 6ors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dei stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau 350.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip

KAI, MARSZKINIAI, KALNIERUKAI, KRAVATAI, PIRSZTINAITES IR VISKAS KAS
|2ri Žodyną* Iietirriėkai-angliškris kalbos Ida
lis I;. Sutaisė A. Laito. Chieago. D1-. HM.
Pusi. 3B. Czia rasi visokius lietuviškus io-

Žodynas. Tas pats kaip 5r. 13ZT. tik pil
nai apdaryta* brangia. graži* taorokko oda
[ėia^uSmo afe* nė biritio]............. <7.00
«•_* Gyvenimą* šv. Tėvo, Popiežiau. Bene
dikto tX raktkturia agnštaiiska šnera Uyma
nuo 10B3 iki ĮP44 metų. Kas nori pažinti po

Visus Lietuvius ir Lie
tuves širdingai užprašo
me ant atidarymo pirmo
Didžiausio Lietuviško
Sztoro Chicagoje. Mu
mis džiaugsmas ima, kad
nors sykį ir męs lietuviai
supratome, kad yra rei
kalinga ir mums preky
stė ir įstengėme atidary
ti teip didelį ir teip puikų
storą, iš ko lietuviams

ADRESAI
a>T>Aii$ia vuimui
SUSIVIESTJMO LIET. AMERIKOJE:

1028 So. 2ad SL

pittsburg. pa
Janas Ignotas, 13 Diamond Sąttara 3.3,
i. M- Maskslinnas. 31375-th Ava.
ELIZABETH. N. X Į

NAUJI TAUTISZK1

Taigi dabar kviečiame
visus lietuvius, reikalau
jančius kokių aprėdhlų
ateiti į lietuvišką štQrą,ir
pirkti pas savo tautiečius,
o tuomet tikrai lietuvių
garbė ir nauda pakils.

M. A. Igactaa.

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab
rozsu).
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis

3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis

GILBERTON, PA
J. Ambr«zevicxius, Bok 4

PITT3BCRG. PA.
H
Fort. J. B^oeriu, 1914 Ann tu
3T1W HAYlOr, coirx *

Pasirodavyk su. Lietuviszku Dakta»i!

EIKITE PAS DR. H H. ROSS

Saugiau

SU 8AVO NESVEIKUMAIS
Yra

vienas

Chicago Medical Glinic

ii

ant krutinfa ir skausmų duobiukSye,. neraĮĄimvvairusilir^eių^uileinią. gumtų, užki^įima vūhirių,’

-*4L.

vidurių, .1

k5^^<^^to^?poiesk’SitlSyra ženklu lervų riipuumo, inkstų

BANKOJE!
GYVENK VIENOJE IR I8ZRANDAVOK

uSSVaikr^^y/imų, paslaptingas ligas kaipo tai: Unken, syfių ir
tnperi, nesveikumus kvlančius nuo patžagystSe jaunose dienose, naktinius
k Steninius nultegimus sAklofo nerviška nusilpnėjimą, Osigandimą, batam
ilapi

B. M. Ross,

ANTRA.

^dea?ii*rX per laiSą, įdėkit belotų markių ant atsakymą

- Už 93.700 iki 99.500 gali pirkti viena isz

50 Nauju Dviem Auksztah Namu. \
*1 Melleable Caatings
Arti West*m Electric Co., Sears Roebuck Oo., National
’ Oo., Winsiow Broliu ornamentalissku geležiniu darbą

“

y» »L»«°

«o..o« .T.nr. or.*... aw,OTV»w»
OPtso Valampo*:— Kaadfcn nuo • ĘJtatkl
P
Hakynu Utaraįlif 1R Ketvergę.
Nedtttooi

spiralitzku dudu iszdirbioju.

Vakarais,
10 iki

doo

20.D00 DarbininTiTŽmonlu. $300 inmokesties.
ge.z Rando* 8SO.OO
>30.00
Liekinys po 832.00 kas mene*!*, imant palūki
su isaant menesio: 5 ar 6 kambariais trioba su auksztu ir 7
ir szaltss
lietais pamatais. GeorgiJos puazlee ipdabal; maudyk .
vanduo. Visokį pagerinimai intaisyti ir apmokėti.
14ta Gatve ir 49ta Avenae.

Kaina***, AmerlkoaiMfcaa.
Helio waa, Srarpon,
'
tas, Kokardas, Zeaklalias,]
Kepures ir dėl Maratalkn
parodas.

Mes parduodame juos dabar po $45OJir daugiau už Lota $50.00
inmoketi, likusiejie $10.00 ku menuo.

darbas butu

Penki centai nuvažiuoti in viduri miesto.
,

ISZIMTINIAI AGENTAI

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNGZIAMAS DYKAI

būva visada ant vietos; jis visame jums patarnaus.

Pinigus paskoliname budavojlinui.

Silpniems Ir Nerviškiems Vyrams

LIETUVIU GYDYTOJAS

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D
Chicago, III.

Tel. 7390 Yserdu
Lietuvai, nesiduokite save apgaudinėti visokiem* profesoriam* ir sinndaktariam*. pa*
kuriuo* tik pinigus sukiVzate' o sveikatos ir teisingo* rodo* negaunate. Jei sergi kokia liga, eik
ps* Dr. Ą, L. Greičiuos, Ji* duos tau teiti ag* rodą DYKAI, ir posakis ar galima iszgydyti ir
kaip ilgai gydymas trauksis.
Dr. A L. Graiczunas netuvsdžiojo dar jokio ligonio ir laz pirm? pamatymo pasako, ar
ligoni* yra >szpydoma*, ar ae; kuri apsiima iszgydytr, istgydo greitai ir už maža udm įkasti,
Kaip būti Chicago] ta4 atailankyk in
turėdama* metine alga nuo Ifgonbuczio ir nereikalaudamas savo užsilaikymui ligonio klszsnlu*
tusziinti.
Gydo visokias ligas be skirtumo: Vyriukas, moteriazka* ir vaiku ligas.
Netszteklingus gydo ir reikalui parėjus operacija padaro DYKAI nuo B iki* vai.
844 South State 8L Chicago, IIL
ryto kasdien.
InelImasDykąi
Va landos pr ėmimo ligoniu kasdien ir nedelioms: Nao 8 iki 10 vai. ryto; nuo 1> iki 1 vai.
po pieta ir nuo 6 iki 10 vai. vakare,

. GALERIJA MOKSLO

MORRIS FORST & ( 0.

C0R SEG0N9 AVĖ. * SMITHFIELD STREET

Palcmyk stebuklus Ozteologijoa
„ . „
Fiziologijos
- ■»
v* .
Neurologijoo
•
„.
.*»...
Patbologijoa
Mokykis pradžia žuogiazkoe rasos nuo
lopasio iki grabui.
Milžinisžkumai ir keistumai gamtos,

SlvvillP^

V11115.

Mes esame pagarsėję po visas Siri. Valstijas, kad parduoda-

I

m* geresne degtine pigiau negu Itokl Aon kita firaa ar degtlaes

J

krautuve Amerikoj.

V.

tarausi atlankydamas senąją fal^ Ai tinau 11
patyrimo, kad vaisto* padirbtas pagal Aitą receptą
yra Šiądien geriausia silpniems, n*rvtiklem» ir
besveikaElams vyrate* Al tinau tMUo, kad ji*
man sugrąžino sveikatą po Ilgo sirgimo nusil pntjfmu, norviikumu Ir ube Ina nesvolkat* Ir tt. Al
pirma to lAmSginaa specialistu* D (vairiu* vaistu*
1*1 gydymu* be matomo pagertjimo. Taipgi ti
nau. kad dnugollskilą.tlrgutių taarklto Ilga nuo
perstdlrblm*. ąaunysžfa paklydimą, prosltengitną
ar pertMJimą, kaip aarvitkamo, noobAylą, suny
kimo vyryUo. blogu*atminti**, sunaikinto gyvu
mo, štoko* ambk-ljaa ImurknybS*, nedrąsumo,
skaudėjimo strėooM.abolnonearelkumo ir tL, ku

Mes apmokame visas siuntimo leezas (kasztus) in rytus ilri
New Yorko ir in vakarus iki Cbicagoe ant pitUniu vimau, 85.00.

Jeigu parsieina toliau aiuati, duodame 10 nuoszimti, idant tuomi
pirkėjas parsiunsdinlmo leszas galėtu apmokėti.
SggĮfljM
Orderiuojant siunskite pinigus registruotame laiszke ar per

Money Order aDt v»rko Mcrrls Forst & Co., Cor. Becond
Avė. & Siulthfleld 8L, Pitteburg, Pa.
' j
Parsisiunsdinkite musu privatiszkaji prekių surasza. Kalba-

rVTUwl

C. Boniton, P. N. Box 658, Chicago iii.

’jnas.

Co.

COR. SECOND AVĖ & SMITHFIELD STREET

pittsburg, pa.

F. P. Bradchulis

I

forkoly!

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW
muau vaistei yr* patekmingisaaL gydo daugybe
ilgu- Menku* tikrai stangia*, auainnM, pisi*kanas, papuorku* Ir daugel kitę ilgu su naujau
Siu badu Radikal gydymo*, paraižykite pa*

auji ta vorai

’ Prol. J. M. Brandta
No* York ABrooklyD, U. 8 A

N

AUJOS PREKES
aujas kataliogas!

Praneiu Tautiečiams kad reikalaujant gorų daiktų, k. t.
Laikrodilių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir

kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pu svetimtautį, užeikite pas
mane; ii kitų miestų pararkite laižkų paduodami tavo adresą,tel pri
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietaviiko kalbo d o va a ai,
katrame na įimtai visokių daiktų paveikslai Ir (kainos) prekės.
ii kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai Ir greitai pasiunčiu per

Expre$są arba pačią.

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

M. J. DAMIJONAITIS,
•
3120 So. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Donatas A. Labnnskas

Ant 17 Akmena

81OMilwauke« Avė. Rooiu 208
(ant lenkiuko banko)
Offiso valandos: nuo 8 ryto iki 5 vakare
ir nuo 7 iki 9 vakare.
Szluomi praneštu guodojamiems vtengen
ežiams isz Rusijos, kad asz atidariau no
tariška offisa vedimui ir išėmimui viso
kiu legaiišku dokumentu, k. t:paliudijimu
paveldėjimu, iszdavimo palludyjimu Už
važiavimui in kraju, permainymo pasz
ponu, atjieszkojimo tėvu palikimo ir
vedimo visokiu bylu teismuose (suduo-

•

Teipgi priimu visokius darbus pieni
na, plianu padirbimo ir visako ineinanežio in rybaa architektūros ir būdavo] imo. Turiu vilti, kad sanžiniszku ir tei

Patentuota* rtaulialoriu* antaki* unukama* Ir nustatom**,
rltzk** ar moteriazka*.
18K au’ztuolas. driffubl
„Huntlo*"
lakta'*!,
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas
(raitai i«zk»i*tknot**.
Tikrnl gero! taika redo. 3255 B.Hateted Bt., Chicago, IIL
Yra viour vartojama*
Gydo visokias ligas motoru, valku ir
toložlnkolio tarnu,
nipo (ariauniai laika vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
laikanti*; rvarantuot*« ant
matu. do pasekmingai visokias limpanczias,
8xy laikrodėly pa*lunD. **lkiekvieno adrano. »u pavolyji- užaiaenejuaias Ir paslaptingas vyra ligas.
ma Itaegzaninuotl. Jelau bu* tok* kaip ratio- Daro operacijas pasekmingai.
me, utrtmokek exprr*ul S15.7S ir otveMno
kaista* ir paimk la>krod«ly jot ue. nemok**
ąe vieno e**u>. Atmiak, kad *A toki pat lalkroKOZM1N8KI & YONDOBF,
d ly kitur mokiai 136.M. Prie laiktadnlta dar
pridedame 14K aukilnt* labai Ztain leaotagoly
7d Dssrborn st.
•n kompasu dykai.

CHICAGO, ILL.

TILKPMONE MAIN M42

Lietu vys advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminaIiškas, visuose teismuose (soduose).
Gyv. 3112 8. Halsted St., arti Šįmet gatvės

JEIGU SLENKA
r

Excelsior Watch Co.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::

Drukuojamos Masainos Pigiai!

Visi žmonės užsiliki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip iMgydyti Rupturą, Akių ligą,
Galvon ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki-,
mą.
Įdegimą, Didervim
j. Pučkus, Saules Įdagima,
nes, Niežus ir lytiškąjį bruda.
brudą. Gyduo
Gyduo-
nes.
geriausios už 20c. N
Nuo
ko*
lė nuo dantų geriausias
m ko
jų užtrinų tik 10c. Męs turimę apie pu
sę milijono laiikų su paziekayonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rąžyk
pas mus: J. M. BRUNDZA C0.,
996-998 Brosdwsy,
Brsoklyn, B.Y.

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Maszina.
Maazina Odeli Typevrriter No. 4,
kurios ikniolei preke buvo 810.00, dabar
ja galite pirkti už.............................. $6.95

Mes skolljame PINIGUS ant turteny-'

Kas reikalaujate geros drukuojamos
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduosime. tai jau
kitu toip pigiai negauaite.

Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasztuoja po 110.00. Taig pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jaa po 86.95 paa:

▲. OLSZEVBKI,
934

83rd St.

Chicago

III-

Chicago Medical Clinic,
344 S. State Street, arti Harrison ui.,
CHICAGO, ILL.

K žmogų ir yra dldžtauslu

i VAISIAI SVEIKATOS.
Kaip surhanus Ūkininkas pritaiko gerų seklų paset i tinkančia žemę, — kurie
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta
.
ras Profesorius
icts
rtuicsuuus su
su opcciatįsiais
Specialistais pritaikant
piiutiKotiii geidi,
gerai, tinkamus
utituiiuus vaistus prie ligos ir visu sil< r pnybiu — vartojant/ užmezga išgydima, augina pajėgas iir išduoda vaisius sugražyi > nant gera sveikata.

(i

<

1.

Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet na
patekus
tek u s i nelaime
nelaiti ligos, reik būt labai atsargiu,
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais iŠmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi,
lygei reik Ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras
ant visokiu ligų specialistas,
bet teisyngai negali būt ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais 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 globan 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.
Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugražyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. C'OLLl XS MED1CA.L INSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant- kožnps ligos tikri
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus godžiu ar per gromatą
aprašant ligą, liekasi po vadovystę
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri rastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In*
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi
savo gerą pirmutine sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
* ,

_ _

Jobą'* Hair Invigorator.
Kam valksrczlot su m
dailiai*, retai*, nutriu
•lotials plaukai* ar pn' pliku*!* galva kad guli
k m* užsiauginti dailius
k
ir ilgu* plauku*.
Preke 1100 už bu
tely. S buleliai ui
15.00. Didelis gyduo
*7. Uu katalluga* aykaL

Jdi's Su|giy Hwse, 22 Sta. H,*Chicafo.

Iaa kaip ProtaMorioi Žinoma, kad labai sir
gau tat kataro plaučiu, trumpa kvapavimo.
skausmą ir diechu krūtinei, bjauraus skrepliavi*M. tkaedeiiaio. ir svaivimo (aivos, kaip ir
vaikkfiioiaati reumatiko* dietini po visą kuuą,
Nor* pa* daugeli daktar* gydžiausi ir visokiu
hekareta prieenaa bet vi* man darėsi ariiaas.
taip aad tau buvo* visai naštoj** viltie* Mgyditno Skaitant lu* apgar*iaim* po aatgalviu
..Saitu* I* S vei koto* k atradau kad Ja* išgy
dyta visoks, liga*, praivito mano akisir viltie
kad iargaliu bet sveik* ir itgydltp O kaip tik
per lallką aptaSlao save liga ir kaakinimu*.
ladliskarsta, sąrąs la* atsinntetą ir suvarto
ta* taos vaistas pasiiataa. dideli pasigerinima
ant ,veik*tos. bei kad dar ne suvisai buvaa
pilnai įveiks* kaip pareikalavus ataiuatet.
dar vaistą, taitao* paskatinio* suverto)** pa
silikau sveika* kaip niekad uesirge* ir d n bar
esu petaitikreaą, kad likausi panatlikai itaydytas ir liga neatstaauiis Siunčiu tirdingiause
padekovanta u* sugretinimą sveikatos, linkędanas Jum* ko didtiaus o* laimes: k kad gelbetumet mus brolio* nuo kankiniu ligos.
—. -

So guodone dėkingas

DENTISTAS

0FFI8A8—Ka/npaa 81-rnoo Ir
South Halttod Gatvių

CHICAGO, I L L.
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK03

Traukia

dantis

bk jokio

SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS,

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

voki.

Darba ovarantuoja. ::

Kaip loma tinom a nuo pirataus spralytos

ietmss. ns<aleiimsa kvapo atraut vaikčioian*
ti diegtai po visą kūną, dusinant ir skaus
mingu neregutiarisku mėnesiniu ir tekiia.nas,
baltais
andrapaniu — nors
gydžiausi
pas daugeli daktaru, bet toliaus pasveiki
mo. mano ligą vis •>« blogin, ir viltis itgyumo
nustojau. Betkaip parašiau Jums apie liga ir
atsiustus vaistus ėmiau vartot. ii kart pašilu*
tau savito kaip ir revottncūa. bet teiaius vartofaat jaučiaus lengviau ir geriau ir kaip suvar
tojau paskatinius, pasilikau sveika kaip niorsitffctinM. kad mano lig* pilnai iigydita.
Atoki t k arba sveikatos tuksiančiai* kartu
ikavoia. nei pirma bu van ne gyva ne numiras.
o dabar sveika ir laimi**, tegul bus palai*
minta motina ii kario* vaisiaus. Mauto toks
gelbėtojas neiamtagu. su tikru talentu dakta
rystes. Mano dėkingoms teiksitės pagarsint.

E

tikra pogeiba.

M. A. Degotto. boti,. Fiskering. La.

Lfetufiu Daktaras

stos So. Halsted Street.

Petras gsiakis,
8821 Auborm •▼.,

Ch|cago, IIL

j
I

Chicago, Iii.

Matau* Profesoriau Ir kiti daktarai I
Tai dabar tai M dtiagsmu rakau litą gro- matą, bo ;au mane ižgrdit nue taip didelio
kenteįimo. lytiik* daliu skaudeitmo. ir nusilpaeiicno o tankus ilaptniraasi kaip su peiliai*
rėža, blogiu sapnu ir sektos nnbegimo abelno
nusilpnėjimo, aerviskumo. skaude urna po visą
kūną ir labi aus tonuose ir viduriuose kaip ir
svaigytnasu skuudeitme galvoe. utim* aunsą
ir didelio nasimiaimo. misiiiaa kad i< proto
Metsia. kaip Jums buvau pirmiau* įsiės Nors
pas daugėti daktaru gydžiausi ir buvau pas:
save vadinančiais U Eotopoe p'ofetoriais tad
ir persrtikriaaa. kad nėra profesoriai* bet ne
daktarai* o tik iundaktst tai. daug visokiu lign
tfanritaso o ne vienos tiąydit negali- O kaip

etosčio, jums apraiiau ir piHiostas varstu*
norą dar nava vartojau viso, kanoos manprt-‘r
taikei, bet pasilikau svuikM kaip namai at»r ’
girnas, ut ką negaliu surast taip gražiu žodžiu
■u kurtais los aukitam titr am mokslui in už<
gerus vaistas, galečia atidekavot. Bet kur tik P
galėsiu lūs verda auginsiu, kad visi žinota
kaip nieks negali pagelbėt tai jus Mgrdite.,

|ji So. Yordnn Street.

Allentosvn. Po.

M. Makravickene,
«S Jth Street,

Pas**ic.N. J.

Širdies, viduriu, pasigadiniLabai sirgęs per 6 menesius,
išgyditas nuo: ūkimo,skaudėjimo mo, gumbo, diegliu visam kunę,
svaigimo galvos ir cipimo ausi* plaučiu ir inkstu ligą per du me
se, blogios atminties, nervišku tus sirgus, Waršuwoje ir niekur
mo, abelno nusilpnėjimo ir skau Europoj daktarai negalėj iŠgydit.
dėjimą po visą kūną. Kiti išgy Coli inso Institutas in 4 sanvai*
dit negalėjo*
tęs, pilnai pamatiškai išgydė.

Kaulai kur ta
beri? Nuri pao
Petrą Salėki neo

labai iaztroazkes, o
pu ji galima ataivedyti, nes jis turi
puiku ir czalta bav
varekaalu, gardžia
ruska ocziszczena
arielka, cigarua net
toz Havanos, o iezaigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tol Jau
Uglausu tatalsta kalbėti negailu,
.ik
veikas turisakubintia. Prie to jia turi
Eikia sale dėl veoeliu ir mitingu Ir pa*
inoo klekvteno, u ypeoa už tlumocziu
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarDuuaiu už dyka viao
kiuoue reikalaose ir;
voee. Atvažiavo
in ftiių
gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Leigbton St..

Antanas Kavaliauskas,

Marij«Dowiatt
,

Dr.O.CHEINE

Daugai ingos Profesoriau Instituto!

? Miela* Daktaria Profe*ori*a t

—/satvlrUn* taaknia, In9 ateiste aparta angim*
Ir vieton tatpuoluiiu *tl*ugin* naala*. arvelnlui,
IfaOfua U Ilgu, plauku*,
laznataln* pleiakan** ir
'▼Mokiu* nrcayatuiDna
galvoje
Žilu* plauku*
(ngražin* In natura’iic

j
I

Kad toks gydimas daugiausia vaisia sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padėkavonia, pagal prašymą Išgydltu, keletą patalpiname, štai je pats kalba;

biu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
Kanas gub»r*ijo*. Salauila pavieto.
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
703 W.
Chicmgro. III.
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
Telefoną* 0nu*l OU. Telsfona* C*0*1 7J88.
Mlim* iga kiekvieno* aplinkos. Pa
veikimas. Lengvos Isslygos.
Agentai Tetefonuot
grifo CbleajEn lt pradėjo gydymą ligoniu kaip
pirmiau*
*eao aąteao.
apmokami dosniai.

Mat mes nupirkome szitu maszmu
1000 iaz vienos aubankrutyjusioo firmos

pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
giai.# Maasinoe yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.

PLAUKAI

k tai nelauk kol Jie v U inkai
nusilaks. Dailus, tankus
Mh ir ilgi plaukai padabina

Dr. J. Kulis

900 Central Bank Blrtg, Chicago.

Pinigus siuskite ant adrsaoi

Chambsr ef Commerce Bldg., Roem 709

R.llroad £|jfcr0<Įe|jg

singu savo darbu atrasiu užsilikejima ir
parėmimą guodojamu viengencziu.

Nuąjos Fortepijonu Natos,
LieuiviuHymnag. Žodžiai ir mėlio*
dija V. Kudirkos. Fortepijonui prirno•ze A,
crsįovskia, Rygoje, i9«ę...30j

Ar nori gera Ir geroje vietoj
Lota?
Jei taip, tai pirk lota an( Auburn ulyežios arba ant 33rd ui. prleozal szv. Jur
gio bažoyczla. Lotai dideli, turi dvi
eiles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vieloje, prieazai hetuviszka baž
nyczta.
Lota prekes nuo $900 ir aagaaesiaa.
Szie lotai už metu bus verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra iu ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:
A. Olszevrakis, 924 33rd st.
Folix J.Wengierskl. 8137 8. Morgan st
J. M. Tanraoviozia, 3244 8. Morgan sL

Offlsas atidarytu kožną dlanų nu 10 ryto IU 4 po pietų Ir všl
rm 6 iki 7 vakare. Nedšliom Ir iventodienem nuo 10 Iki 12.

pasiųsiu nuovadą Aito recepto ir reikalingu pata
rimus utpetaytoaie ta likę dykai. Receptą galt

me visose kalbose.

t J* Morris Porgt

Raszyk klausymo taksėto ir gausi rodą.

Žinodama*, kaip šanku ilsigydyti Šitoje kalyje,
ai nžsimantea pagalbiu kitiems Ir kožnam relka-

*er*s vaistas, nuo kario busi sveikas, tvirtas ir
Atdara kasdien nuo S ryto iki lt vidarnokaio. laiminga*. Ai už akro patarnavimą reikalauju
a-faprnnyk įsaiiurttojo prie doru hetuvtnkM
•Oo tau poagnikM. Niekuomet ai nereikalauju
į Knygos. vi**ldyk*:! Atatataukitsatadien.
' 844 South šute St. arti Harrison daugiau nž Mtąmsd^eama ir netsikalauja jos kol.
t* vUUkil neęu*!tal*qrsL ktant paskui geriau gaCHICAGO* ILL.
IStum branginti mane patarnavimą tau. Al ne
siunčiu nieko apmokaoM* ir netariu Jokio sumlsio
ttgautl pintas *T parduoti vaistą, kurio tu nareiketau ji. o jei ta rast mane neteiiibgu, tai tiesiog
gal i mane apskelbti per litą talkraitį.
Rąžyk liądien, kadangi litą žinia gal neataiknrto* daugiau. Atmink, kad gausi receptą Ir v|*u*
patarimu* dykai ir ta nereikalauji man siųsti SOo
kol nopasvelksL Adresas:

P1TT8BURG, PA.

•:

Ckissgs, Dl.

115 W. Dlvislsn 81,

11O Dearborn Street.
Vietinis Ofisas: 12la ui. ir 48ta avė. Atdaras kudien ir nekėlioms.
‘Jšs.’lĘ. Hildreth, užveizda, savinybes skyrius. Liotuvlszku Pardavėju

LJV^UIir,

ji tikrai

—

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

•

Knott, Chandler & Co.

3202 S. Halsted sL, kerte 32osgaL,

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at<
ailankyti pas muš pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymų, kuria pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligų išgydomų.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigų
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
. ' Ar atmintis prasta, lenki draugijų, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, piemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora*
liškus sapnus, nubėgimus sekios, patrotytų vyriškumų, lytiškų nusilpnėjimų,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimų Šlapume palaikius per
naktj, skausmų strėnose, inkstų ar pūsles ligų, Puletekj, Pasididinimų Gyslių ai
Užakimų Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžinų ir užtikrinantį išgydymų, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašykfrpas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo*
mvBU didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.

Guodotinoms tautiškoms ir bot-)
u-tinem* '>augy»tem» Uždirbąs-'

Granto Žemiszkosiog Bendrijos Podalyj neutilgio pakils savo vertoje. (Dovydu B. Lyman,
globėjas. Willard T. Block, iždininku).

■
■
I flf fbl
■■Vldl

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.

8kaHyteiM jeigu Tau nieks Mpagelbeta arba niekur dar nesigydai o itatiooi savije nesveikuota, tai netrotik laiko na pinigu dovanai, Įeina
aaabisakai tai nar gromataatsižauk *mažont Ū<* o ba apoirikimo basi tegrdtta* nuo: plaučio nesveikumo, dnsnlio, trumpe kvėpavimo greito
M'istmo kosalio. kepenų. Inksto (kidaoys). dtspepsDo* vidurio ligos, kaip ui k lalėjimo, nedirbima. t aipa t pilvo kataro, galvos *kande>vfao
svaigimo ir ūžimo aasuą. kranto nečrstuaao. meta, parke ir ižberimo odos liga, neurastennos, nenralgijoe, reumaticmo ir vaikžčioiančių
1,3 Tl?*k.“n*'51,*! 1ni”1
n“'’e<',n’' blo/'a *lpao' ’terviskumo. priepoolos. Nuomario, a be Ino
«.»
><*
taiąat ir perJMn.Mea klaida* bei aavtagy.atM

ktlp VYRU taip ir MOTERŲ skaasimingaą įtoreguliarHk** aMRMian*. bet aetureiima andrapnia. kaip ir batas kenkimą •egi me baltam tekeji?.« V'? ?*/**■,tlnonia ’«S»aimo atsiranda, po Mtynmni. kata apiaima Mgydit. ir dnnoda vaistas, tai ožtikriota sveikam ir Mgydim•*suiyot ivroiii utiiakoma.
..
ISS1^NCIA PO VISAS DALIS AMBRIKOS per Eiprasa ir kitas failą pasaulės. Kaip raita taip žodžiu tik prigimtoj
vyikoi kalboj savo į sus mus, guriau** gali Uk r eikit Daktarai.
avuaiu m

li iimikiaa
na motino!
prisiaatteo kaltu*.

-------- -----------------

~

aoaau i* anyga

lieta

Bari*, tta otsiM kel«t* štampą tat yra

Kodėl sirgt Ir būt varginamu ligoms, kad lengvai gali būt išgydltu atsišaukiant pas : i

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, r

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

