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Metas XVI

Second Class Matter.

kur. turbut. nėra. Pataisymo tų tiks
I
su Vokietijos ciecoriu ir pas darbų ne matyt, daugumos užsi KA VEIKIA MUSU KUNIGAI. ’visi, kaip vienas, nutarėm, bet naši, i en, kur valdžia, kaip an
nenormališkųjų sanlygų ir reika jį jieškos rodos, kaip geriausiai ėmimas yra tai paleistuvystės ir
Da naujas darbas atsirado mu- ’vis kaip nieko nėra, taip nėra. tai, Prusnose, biurokratų ranko
lauja žmonės ir to reikalavimo ne- 1nuraminti Maskolijos
žmones. girtuokliavimai.
Gyvena užtai sų kunigams — kauniškius-atsto- 1Ką mums dabar daryt, kad galė se, žmonių apšvietimu visiškai
sustabdys nė jokia reakcija val- Vokietijos ciecorius, žinoma, ca vargingai, prasiskolinę, ne vienas vus keikti. Ir kur gi nekeiks: 1
tume nuo to bjaurybės atsikra nesirūpina. Kad taip yra, paro
-jVOLIUCIJA MASKOLIJOJ,
•vĮžios. nė prilaukiančia laidžiai rui geros rodos ne suteiks, kadan jau savo ūkę parsaradė apsukre tiek dirbo, prakaitavo, tiek kalė 1
tyt? ♦ Kasi, kas nors iš “Skardo” dys šios skaitlinės. Taip antai,
Išvaiki’.'* rfura*‘v?k visos parU2 dpiha. Senojoj duinoj Stolypin. gi susidrutinimas Maskolijos jam sniems ir apšviestesniems už mu
žmonėms, kad kokių bedievių so- iskaitytojų paduos mums kokį pa Anglija žmonių apšvietimui išlei
susinti k 1111 u*' atlaikė gindamas dvarponių žemę, juos
sų kaimiečius žydeliams,
visai negeistinas.
cijalistų nerinktų, o čia, kaip ty- 'tarimą.
džia dešimtąją visų valstybės iš
^'^fjalistų partija, konservaperstatė civilizacijos ir kultūros
čia, penki socijalistai pakliuvo.
J. Št... .tis.
(Iš
“
Sk.")
laidų dalį, Prancūzija — penkio*
eatfačiai. kuriuos randas t)- palaikytojais ir platintojais, bet
Kad nors jie ten tyliai sėdėtų, ne
liktąją, \ okietija •— septyniolik
gaila, kad neišaiškino, kur jie tą
PRANCŪZIJA.
piktintų žmonių, o dabar visokius
IŠ
PALANGOS.
Iš
ABELIŲ,
tąją.
Rusija — tiktai šimtas pen
2^ozictj< s. todėl pasirūpinu |kultūrą, apšvietimą ir mokslą
raštus jiems rašo, lapelius leidžia, Apie Palangą, turbut, yra kiek kiasdešimtąją dalį. Dar aiškiaus
Pietinių departamentų vyno au
Zarasų pav.
rinkim^ sutaisyti, kad peirei- .stengiasi palaikyti ir platinti ir
Balandžio 30 d., atvažiavo Kau šaukia žmonės, sako, kad reikia vienas girdėjęs nors iš dainos bus matyti tas skirtumas, palygi
įmansiai žemiečių kandidatų. |kaip jie tą daro? Nesieksime toli, gintojai dar vis nenusiramino, bet
■
jie užsilaiko visgi gana ramiai. no prokuroras ir žandarų rotmi atimti nuo ponų ir, baisu pasaky- apie
Birutą.
Nemanau čionai nus, kiek kitose valstybėse išlei
tas vienok svarbiu yra, ar at- jbet pažiūrėkime tik į musų Lietuti,
pinigų
žemę,...
Jie
vis
tik,
Vietoj sustreikavusių miestų ir stras. Ryto anksti apie 6 vai. pa
duoti
plataus
to
miestelio aprašy džiama pinigų per metus kiekvie
Lgčioj damoj bus dauguma ran- Vos dvarponius, apžiojusius dide
apie
darbininkus
ir
nuvargusius
valsčių
viršininkų
randas
buvo
pa

mo,
tik
noriu
keletą
žodžių para no valstiečio pradedamamjam ap
reikalavo pas save Just. VienoLlandidatų. bet tas, ar rinkimų, lius žemės plotus; siekti į Maskoskyręs savo kamisorius, bet ir tie, žinskį, kuriam Vilniaus teismo valstiečius kalba, o kunigų bičiu šyt apie čionykštes jūrių mau- švietimui. Taip antai: Naujojoj
sutaisyta tvarka ir pati tre- liją nėra nė reikalo, nes ir Masko
atkakę ant vietos, neilgai laukę, paskirta du metu stiprovės. Pa lių.— nepamini. Pikta dėl to pa • lykles, kurių dėlei I/alangon kas Zelandijoj tam tikslui išeina jx> 5
Jama ar užganėdys žmones. lijos didelių žemės plotų savinin
pristojo prie streiko. Randas bu davus kasaciją senatai), Vien, bu sidarė musų kunigams ir jie ėmė vasara privažiuoja nemažai ligo rub. 74 kap. per metus; Jungti
Kors treciojoj durnoj ir visi butų kai daro beveik tą patį, ką ir Lie
vo paskyręs rinkimus naujų mie vo laikinai paliuosuotas. Dabar šaukti per pamokslus, kad kauni nių ir taip sau svečių, norinčių niuose Amerikos Valsčiuose _
-jrfo šalininkai. Ui dar randas tuvos dvarponiai.
k.; Vokietijoj — po 3
stų viršininkų, bet ir tas nepasise jam prokuroras pa<Jikė, kad jis škiai visai neturį atstovų. Štai pataisyti sveikatą. Pirmiau čio po 4 r.
į.to negali turėti didelės naudos, Savo laike \’aršavos pinneiviškieantrą
\
dykų
dieną
Kovarsko
r.
43
k.;
Šveicarijoj
— 2 r. 43 k.;
nai galėdavo atvykti gydyties ir
kė, kadangi rinkėjai atsisakė rink esąs suimtas, kad joĮ skundą sena
tou tokia durna neuzganėdys jie laikraščiai pagarsino, jog savi
(Ukmergės
pav.)
džiakonas
Leneturtingi žmonės, bet grafas F. Anglijoj — 2 r. 36 k.; Prancūzijoj
ti, jie teipgi sustreikavo. Priver tas atmetęs. Be tp, klausinėjo,
įtarią. Tąsyk žmonės teipjau ninkė didelių dvarų Lenkijoj, Lie
sti žmonis rinkti randas negali. ko V. važinėjęs. Vilniun, ar nepar geckas, kad ėmė varyt ant kau- Tiškevičius visas maudykles ati — t r. 66 k.; Rusijoj — tik po 31
; oš prieš durną, kaip dabar stoja tuvoj ir Mažrusijoj, Potockienė.
Teisybe, parlamentas pritaria ran žįstąs ten kokio Bandžiaus ir tt. niškių-atstovų, tai net žmonės pe davė vienai prekėjų (kupčių) kap. ir tai didžiuma duoda žemie
prieš caro ir biurokratijos sauva- per vienus metus užmokėjo Pary
čiais pradėjo traukyti. Girdi, visos kompanijai, ir dėlto gyvenimas čių įstaigos ir valsčiai, valdžia gi
dui, bet to nepakanka: reikia, kad Žandarų gi rotmistras su pristala-kaip įlabar žmones priešinasi žiaus marškinių siuvyklai 75000
tos nelaimės, kurios dabar ant čia taip pabrango, kad tik turtin- išleidžia tiktai po 8 kap. kiekvie
jam ir žmonės pritartų.
vu ir sargybiniais tuo tarpu nu
taKhri, teip paskui priešysis ir frankų; 200000 frankų Paryžiaus
musų užkrito, — tai socijalistų gesniejie tegali dabar čia atsilan nam valstiečiui.
Bijodamas maištų, randas už vyko Vienožinskio tėviškėn kra
nžgirtoms tiesoms, jeigu kailių krautuvei ir tiek jau mote
darbas, ir da jus atstovus socijali- kyti. Tą gyvenimo pabrangimą
įdomu taipogi palyginti išlai
draudė šįmet kompanijoms keliau tos daryti, čia rado beviešiantį
. ; ne atsakys žmonių geismams. riškų drabužių siuvyklai. Ką da
stus išrinkot! “Sakiau aš jums, butų galima išteisinti, jeigu mi das mokslui nr karumenei. Teipi
Justino draugą Baverą, su kuriuo
Socijalistai išleido atsišaukimus ro Patockienė, tą patį daro ir ki ti į stebuklingas olas Lourdes.
kad geri žmonės reikia rinkt, o nėtoji kompanija butų čionai įve 1900 m. Rusijos k aru menės užlai
kartu kalėjime sėdėjo. Nors Ba
I hnonis, į kareivius, net į urėd- tų turtingųjų dvarponių moterys:
dabar męs neturim savo atstovų: dus didelius pagerinimus ir pato kymas kiekvienam valstiečiui at
veras parodė savo pasportą, tairitus, kuriuose kaltę už išvaiky dvarponiai iščiulbia iš žemės di
visi jie — bedieviai, socijalistai... gumus, vienok ligšiol tame atve siėjo po 3 rub. 16 kap., kiekvieno
čiaus rotmistras liepė jį suimti.
TURKIJA.
tą durno* sumeta ant sprando delius pinigus, o jų moterys juos
'Musų karalius — mielaširdingas. jyje padaryta labai mažai, nors valstiečio mokinimui valdžia iš
Turkiškoj Armėnijoj vėl užgi Paėmę dar kelias rusiškas Vieno- nuo jo daug ko galima butų iš
?m<hri: atsišaukimuose pasaky- išmėto svetimuose kraštuose ir
laikraščiuose ir .buvo garsinama leido, kaip jau sakėme, tiktai po
mė
maištai, prieš Turkijos val žinskaitės knygeles ir revolverį, prašyti, kad ne tie socijalistai, -rjog Stolypin todėl antrąją dū Paryžiaus kromininkams turtus
apie
visokiu^ naujus įvedimus ir 8 kap. Už tokius pinigus negalidžią iš naujo įsikėlė armenie- neprašytiejie svečiai išvažiavo at jie viską nori kartu paimti ir ka
lą išvaikė, kad ji stojo už zmopagerinamus,
-------------ypatingai apie gy- ma pakaktinai mokyklų pastatyti.
krauja, taigi prisideda prie pakėli- čiai. Betliso gubernatorius, Ferid gal
A bei i uos na.
Prokuroras
įj| reikalu*. Ir kadetai už išvairalių nuo sosto numesti.... Žiū veninio pigumą
pa- Dėl to Rusijoj, vidutiniškai imant,
įmo kultūros svetimuose kraštuo
Hey. nugązdihrmui pasikėlėlių, griežtai atsisakė suimti Baverą, rėkit, kiek mums jau dayė kara
Irmą durno* apkaltino randą ir
traukti
garsinimais,
labai
ap viena pradedamoji mokykla turi
se, bet ne Maskolijoj. Didžturčių
bandė parengti ramiai kaimuose bet rotmistras savo valia užtūrė lius liuosybių: leido atvirai proce sigauna, atvykę čia. Teisybė, di
toliau *avo pjrograman įveda
aprūpinti apygardą 299 ketvirtai
|$ahuti Maskoliai tikros kon- dvaruose, užimančiuose plotus ke gyvenančių armeniečių skerdynes, jo jį ligi vakaro, kolei neatėjo iš sijas daryti, ir daug kitokių pa džiausias nepatogumas — Palan nių verstų, arba 2 tūkstančiu 1 ty
lių šimtų arba dešimčių tūkstančių bet tuom užsitraukė įsikišimą sve Kauno žandarų valdybos žinia,
HįKijonališkos
rėdos, durnos
lengvinimų davė, o jie vis kaip gos tolumos nuo gelzkelio (nuo žmonių, tuo tarpu Italijoj moky
desiatinų žemės tankiausiai nėra
timų viešpatysčių konsulių, kurie kad Baveras nejieškomas, ir kad šaukia, taip šaukia”.... Turbut, Liepojaus 74 verstai, nuo Prieku- kla aprūpina tik 4 verstus, arba
|MHtos ant visuotino balsavinė vienos mokyklos nė lavinimui savo ambasadoriams pranešė apie jis savo bausmę jau atsėdėjęs.
nuo tankiai apsilankančio paą jį lio 69) — ne taip veikiai gali bū 541 gyventoją: Vokietijoj — 8
teipgi iš lalinįmo žemė* jo*
locnų darbininkų vaikų. Argi to gubernatoriaus parengtas žmonių
A
be
lietė.
Ukmergės isprauniflko ar jo pa- ti panaikintas, vienok, jei tikras verstus ir 950 žmonių; Anglijoj
Ktorintiems bet i norintiems ją
kiu budu keliama kultūra k<»kio|'skerdynes. Pareikalavus svetimų
(Ii
"Sk")
•
gclbininko patyrė džiakonas apie noras butų tų, nuo kurių dabar — 8 arba 1300 žmonių; Austri
ljdW)ti. '
nors krašto žmonių; argi tokiu kraštų ambasadoriams, gubernato
tokį valdžios gerumą; o. rasi, nuo čia viskas priguli, galimi butų joj — 13 verstų ir taip toliau. Iš
Žemiečiai gi, taigi ateinanti
budu pakeliamas apšvieima*? Iš Į rius Ferid Bey likosi nuo vietos
aplinkinių dvarininkų, už kuriuos padaryti, kad nors privažiavimas čia aiškiai matyt, kad, sakysim,
Mdo partija, susideda iš dvarpoIš LEBEDŽIU,
besielgiančių
dvarponių
jis taip galvą guldo? Pernai, pa prie Palangos butų patogesnis ir \ okietijoj mokykla aprūpinta 37
HBnnčių dideliu* žemės plotu-, j teip
prašalintas.
Ukmergės pav.
kalbėtil
tauta
neturi
sau
naudos.
kilus Kovarsko apygardoj strei pigesnis. Dabar prisieina mokė kartus mažesnę apygardą, negu
Maskolija, norėdama sultanui
Hp^oma. ne duoti a nė 1-------Gegužio 3 d. naktį, netoli Lebe
kams, jis <TarbTmnkus stačiai vagi ti už paprastą (nuo Liepojaus ar Rusijoj. Tokiu budu ten mo
■Bniimą nuo dvarponių že- Kartais, užėjus geram upui. Lie padėti, ant Turkijos nibežiaus,
džių sodžiaus chuliganai užpuolė
mis vadino. Ir dabar, gindamas nuo Priekulio) ne mažiaus 15 r.; kykla žmonėms arčiau ir 23 kar
irSšdalinimą j<** kaimiečiam*. tuvos dvarponiai paskiria kiek pi daboti armeniečius, sutraukė dau
ant trijų vežimų degtinės. Kiek
ponų kišenę, jis taip niekina at geresniuose gi ratuose važiuo tus lengviaus jąją lankyti.
toji ateinanti rando partija nigų besimokinantiems augštesnių giau kareivių.
vežimus apdaužę, o degtinę susi
stovus socijaldemokratus.
si svarbiausiam žmonių mokslų, bet paprastai jų stipendi
jant, reikia užmokėti po 20—30
Be ‘ to, juo mažesnį žmonių
krovę į savo ratus, nukeliavo.
Panašiai
šaukia
ant
kauniškiuavimui. Jeigu ji ateinančioj jos paskiriamos ne lietuviams tik
>
* rub. į Geną galą. Tokį pinigų skaičių aprūpina riiokykla, juo
Kupiškio
policija
stropiai
pradėjo
atstovų ir Krakių (Kauno pav.) pluoštą išleisti vienam važiavimui lengviaus visi vaikai gali joje at
j įstengs atsverti kitas par- į lenkams. Antai netoli jieškant,
jieškoti kaltininkų. Dvi dieni Čia
klebonas Vildmantas. Jam visi gali ne kožnas. Reikia dar pri rasti sau vietą. Ir, ištiesų, Rusi
ir neperlcįi*
svarbiausių į surinkęs Lietuvoj turtus užžiurėji “darbavosi”. Krėtė kuone visą
Bonin reikalavimų, tai trečioji tojas Zyplių dvaro. Ka’nin.*ki, už“Skardo” skaitytojai tai pragaro minti, jog Palangos apielinkes joj beveik 2 trečdaliu vaikų nega
Laukminiškių sodžių. Suėmė J.
apaštalai, o ką jau bekalbėti apie prieš 10—12 metų buvo daug pui li patilpti mokyklose ir tik trečio
Ihtna. nor* ir labiausiai patiktų rašė 80000 rublių studentų ang
Gabriuną su sūnum, smarkiai su
socijaldcmokr. atstovus! Tiems kesnės. Pirma čionai butą aps ji dalis gali gauti pradedamąjį ap
arui ir jo artymiausiems tar- .štesnių mokslų >tipendijom>. bet
mušė ; pas juos rado pen
socijalistų atstovams, girdi, rupi čiai pušynų, kurie nugi ar visai švietimą. Negana to, užsieniuo
JJnis, bet ji neuzganėdys žmonių
stipendijų gali naudotiesi tik
IŠ SENAPILfiS,
ki*- pusbuteliu* degtinę*Bu
ne darbininkų ir mažažemių rei nukirsti, ar taip išretinti, kad var se įvestas priverstinas vaikų mo
jk.-jer tai krašto ‘ nenuramy*. ka- lenkai, ne tie. kurių prakaitu piniSuvalkų gub.
vo suėmę G. Katelę ir jo 8 metų
kalai, o tik, kaip sukelti maištą ir gu nuo saulės pauksnį berasti. kinimas, ko nėra Rusijoj.
tokio* di
naudą tu- gai surinkti. Kaip kok* Lietuvos
Gegužės 19 d. vietinės Senapi- sūnų, bet tą pačią dieną paleido.
išžudyti žmonės. Jiems rupi su
retu vien mažas '-skaitlius biuro-(dvarponis užrašo kartais ne mažus
Nors ir augštai pastatytas pralės organizacijos “Bundo” buvo Mat, per kratą vienas sargybinis griauti Dievo duotąją valdžią ir Ant Birutės kalno, kurs kitą kar
pinigus
Kriokavos
mokslo
akade

tą
visas
buvo
apaugęs
“
žaliomis
kratą ir dvarponių, savininkų didedamasai
mokinimas užsieniuo
sušauktas susirinkimas, į kurį bu pradėjo klausinėti Katelės sū
žemė* pl<>ių. kokių, kaip mijai, arba Galicijos muzejų pa vo pakviesti taip-pat ir draugai naus, ar nežinąs, kas čia esąs so- įvesti savo vergiją. Jie nori su pušelėmis”, liko vos keletas pu se. nors pradedamosios mokyklos
s Stolypin duinoj pa*akė, yra laikymui. Tas gerai, bet kokiu L. S. D. Pasakius draugams — cijalistas, ar kas nedaužęs mono lyginti svietą ir išnaikinti ponus, sių. Kur senovėje šalyje to kal atneša daug dauginus naudos val
kuriems Dievas davęs dvarus, že
pakelia
įj^kolijoj tik 300000. Taigi mat budu toki dvarponiai
bundiečiui žydiškai ir L. S. D. polių ir taip toliau, sargybinis ža mes ir visokius turtus. Dėlto jus, nelio kurianosi gal amžinoji Per stiečiams, negu rusiškosios, takūno ugnis, dabar grafas F. Tiš čiaus joms dar daug kas galima
stengiasi apginti reikalus! Lietuvos kultūrą, kokiu bu lietuviškai — prakalbas apie da dėjo apdovanoti vaiką, jei tik ką
•JIS 306000 dvarponių, o apie rei- du jie prisideda prie gerovės savo bartinį revoliucijos stovį ir jos pasakys. Vaikas, pasigobėjęs do darbininkai, privalot nė murmėt kevičius pasidirbdino Lourdo ur užmesti. Beveik visose užsienio
milijonų žmonių gimtinio krašto, to, turbut, nė Sto- istoriją, buvo priimta tokia rezo vanos, pasakė, ką buvo girdėjęs prieš ponus, ne streikuoti, bet ty vo kopiją, parodydamas tuo. kaip valstybėse, o tokioj Vokietijoj
liai kentėti, o tuomet žemė tikru mažai jisai, kartu su visais Lie ypačiai, valdžia ir viešpataujan
lypin nežino; jis, be abejonės, ne
liucija: “Męs, susirinkusiejie 40 nuo tėvų kalbant. Bet kaip dau
Iš atėjusių j iš.Vaikytąją durną žino nė kokiu budu kelia ir palai žmonių, apsvarstę šių dienų klau giau nieko neišgirdo, tai ir palei rojum pasidarys.... Kam. kam, tuvoj gyvenančiais ponais, teger čios kliasos naudojasi mokykla
antai iš i.
.>s. žmonių reikala- ko ir Maskolijos kultūrą jos dide simus, išrandam, kad valstybės do. Tą pačią dieną krėtė Lebe o klebonui ir dabar rojus, tik tie bia musu senovės paminklus.
kaipo politikos įrankiu: jos sutei
>
socijalistai,
biaūrybės,
ir
“
Skar

(Iš
“
Sk.
”
)
rimų matyt, kad žmones ne nori lių žemės plotų savininkai, nors durnoj tik socijaldemokratų frak džių kelis ūkininkus. Nors nieko
kia mokinimui tokią pakraipą,'
das” ne kartą jam užnuodija
Makuri jiems naudinga. Mokinimas
per daug nu-kr austi ir d varpo maskoliai žemės savininkai
t—.........
nerado,
bet
vistik
keletą
apkūlė.
cija yra tikra užtarytoja visos Ru
ten vedamas taip, kad vaikams
mas. ne* ir jiems sutinka palikti skolijoj visgi arčiau stovi savo sijos proletarijato reikalų, kad J. Jonuską dargi sergantį sumušė. saldžias dieneles. Dėlto jis ir
' APIE MOKYKLAS.
butų įkvėpta pagarba ir paklu
gana dirlelius plotus Lietuvos4 krašto žmonių negu tokių jau že tik ji viena tikrai kovoja už tuos Daug kalta čia policija, bet dar’ keikia taip juos, išrišimo neduo
Kad apšvietimas visiems reika
snumas esančiai svietiškai ir dva
žmonių reikalai i
pa*akyta, mės plotų savininkai Mažrusijoj, šauksmus, kuriuos yra pastačiusi kaltesni chuliganai, kurie savo siąs už “Skardo" skaitymą.
lingas, nėra ką ilgai kalbėti. Pa
(Iš “Sk.")
siškai valdžiai (karaliui — Vokie
kad nuo dvarponiių butų atimta tik Lietuvoj arba Baltgudijoj. Pa- socijaldemokratija, — užtai męs darbais iššaukia reakciją (val
kanka tik apsižvelgti . aplinkui ir
tijoj), įkala vaikams į galvą, kad
žemė virš 500 desiatinų. Francus skutiniems laimė gimtinio kra siunčiame broliškus linkėjimus džios siutimą). Dėlei jų daug
lengvai pestebėsime, kad ten, kur
dabartinė
visuomenės
tvarka
rijoj antai, turbut , mažai yra dvar- što. jos žmonių reikalai mažai draugams
socijaldemokratams: kenčia nieko nekalti žmonės. Jei
žmonės apšviestesni, jų gyveni
Iš MEŠKUČIŲ.
šventa ir nepaliečiama, kad sociponių, o gal ir visai nėra turinčių apeina, jie todėl arba didina tur “Broliai-draugai! kovokite drą taip toliaus chuliganai darys, pri
mas geresnis. Tamsus, neapšvie
Šiaulių pav.
jaldemokratai. - - tai didžiausi
’&ttgian kaip 500 desiatinų; dva tus prneuzų, italijonų, Prancūzijoj siai ir lai žodžiai, skambanti nuo versti bus susipratusiejie darbi
stas
žmogus nemoka sunaudoti
meškutiečiams,
žmonijos priešai ir daug panašių
rų turinčių didesniu* plotu* ir-\ o- ar Italijoj mėtydami pinigus, ar tribūnos, vienija ir organizuoja ninkai su jais elgties, kaip su di Kiek mums,
vargo su tuo monopoliu! Pirmą nė savo jiegų, nė tų gyvenimo ap dalykų, kuriems neturi būti viekietijoj yra labai mažai; tuom tar- ba juos apverčia palaikymui len visą vargstančią liaudį, lai ta liau džiausiais priešais.
kartą buvo paimta 30 rub., ir męs linkybių, kurios jam atnešti galė tos mokykloj.
H Maskolijoj tiki <1\arai priguli kystės, jos pakėlimui, bet ne pa- dis žiuri į jus s.-d. frakcijos na
Jonas Raugalius.
turėjome užmokėt 300 rub. pa tų naudą. Da svarbesnis apšvie
prie labai mažų. Caras turi jam kėlimui tų kraštų, kur pinigai su- rius taip, kaip ligšiol žiurėjo —
Jeigu taip yra užsieniuose, tai
(Iš “Sk.”)
baudos. Jeigu antrą kartą bus iš timas darbininkams, jeigu jię no
Knčics
ką
jau bekalbėti apie Rusiją. Čion
žemės
10 mit- rinkti.
kaipo į vienintelius pamintųjų
plėštas monopolis, ir męs nepaim ri pagerinti savo gyvenimą, jeigu
valdžia
taip suvaržė mokyklas,
desiatinų, taigi jisj traukia
Ateinančios „ iš Maskolijos ži žmonijos tiesų apginėjus”.
sim plėšikų, gąsdino skraidytojų geidžia išsiliuosuoti iš slegiančio jos pavirto vien tik į valdžios poli
“•tidą iš didesniv žemės plotų e- nios parodo, kad caro viešpaty
Iš PAPILĖS,
Jaunikaitis.
būrio vadas, Osten-Sakenas, visą juos vargo ir nužeminimo. Kol
tikos įrankį.
Čion mokykloms
visa Airija. To dar tie gana:
Šiaulių
pavieto.
(Iš “Sk.”)
stėj neramu. Išvaikius durną, ne
miestelį iš anuotų spardysiąs. Ir darbininkai tamsus, tol jiems rupi ne apšviesti vaikus, bet pa
. ^•“šeimynai, aj art to dar prigu- ramumo iš syk nebuvo matyt, da
Piktoji išgamų veislė visur is- iiepė saugot monopolį, pačtą, sunku priderančiai suprasti savo
® 70 milijonų desiatinų.
taigi
daryti iš jų paklusnius valdinius,
desiatinų, taigi
bar vienok jis vis aiškiau apsi
kerojusi savo šaknis. Nestinga bažnyčią ir dargi kleboniją ne po padėjimą, sunku sueiti vienybėn
aklai
atsidavusius dabartinei val
Augiau negu visos Prancūzijos
reiškia.
Valdžios areštavimais
jų ir pas mus. Buvo čia neseniai licijai, o patiems žmonėms. Gy ir išsiaiškinti kelius, kuriais gali
IŠ BALANDŽIU, džiai
ir tebesančiai valstybės ir
* kolionijų) plotas. Taigi mat
valsčiaus sueiga dėl kelių. Žmo ventojai skundėsi, kad, ginklų ne iškovoti sau gerovę ir laisvę.
Raseinių pav.
^“sltolijej vienam tik carui prįgu- stengiasi žmones nuraminti, bet
draugijos
tvarkai. Mažai to. Ma
nės trumpai-drutai pasakė, kad turėdami, negalėsią * nieko pada Tamsus žmonės — tai avinų ban
tas išduoda visai priešingus vai
Nr.
24
“
Lietuvos
”
tilpo
straip

tydama,
kad
mokytojai ne visuo
j^a“giau žemės negu įjos turi.
sius. Reakcija visur gimdo dide snelis, kuriame Balandžių so kelių ponams daugiau nebetaisy ryt. “Akmenimis užmuškit!” — da. kurią gudresniejie visuomet met pildo valdžios norus, vietoj
drauge paimto-. Prancūzija ir Aisnį pasipriešinimą. Apsirikę ant džiaus gyventojai labai išaugštin- sią, o tik sau. Užteko, sako, po atsakė vadas. Ir, tikrai, kuomet laiko paklusnume ir nusižemini paprastųjų žmonių mokyklų, Ru
Ne kiek mąžiau priguli žedurnos, antai daugely) apskričių ti, perstatyti suprantančiai, kovo nų jungo, reikią jau žemėn jis antrą kartą atėjo plėšt Šiaulių me. Nebereikalo sakoma, kad sijos valdžia pradėjo veisti vadi
Stačiatikiškicnis lįienuolyTūlos gubernijoj sukilo jau kai tojais už savo tiesas. Tuom tarpų kratyti. Bet štai išlenda Jonas gimnazistai, bijodami atsakymo, “apšvietimas — galybė". Nebe namąsias cerkvių mokyklas, ku
ir cerkvėms, nors
iums popai •>
reikalo viešpataujančios, kliasos:
ir
miečiai ir užpuldinėja ant dvarų, Balandžių sodžiaus gyventojai la Čepulis iš Kaziškių ir ima kalbėt, žmonės du iš jų ant vietos akme
V1CB“oliai gauna algas iš rando,
lobininkai, dvasiškoji ir svietiš rios visiškai priklauso pravoslavų
kad
reikią
dragūnų
parkviest!
nimis
užmušė,
o
trečią
vos
gyvą
kadangi dvarponius laiko didžiau bai tamsus, iš senesniųjų nė vie
dvasiškijai, kuri, kaip ir kieki ie
vargšų žmonių mokesčiais
maištininkams malšinti; pasigyrė, į Šiaulius nugabeno. Nesmagiai koji valdžia visur ir visuomet na dvasiški ja, — uoli valdžios ša
siais
savo
priešais.
Kaimiečiai
iš

nas ne moka lietuviškai skaityti
MB pinigų,. "Daug yra ir
žinąs ir tų maištininkii vadą: te jaučiasi
meškutiečiai, gyvybę stengiasi neduoti apsišviesti pras lininkė ir jos norų pildytoja.
plėšė
dvarus
ir
buvusios
durnos
ir rašyti, nė vienas nesupranta
I.^ĄAVponių turinčiu daugiau
lu žemės
gul tik pribusią dragūnai, tai jis dviem jauniem vaikinam atėmę, čiokų minioms, bet rūpinasi juos
Taip, 1901 m. visoj Rusijoj (iš
atstovo konservatyvų partijos, dabartinės kovos, nesupranta sa
neviena iš mažesnių
parodysiąs tiems piemenims, kad ir tai dėl to monopolio! Nežino tamsume laikyti. Jie gerai su
mažesnitj vakariskyrus
Finlandiją) buvo 4° tukst.
vo tiesų (teip, turbut, terp seno
1 Europos viešpatysčių^ Ir Lie- grafo Bobrinskio.
jie daugiau atsišaukimų neplatin me, ką ir bedaryt su juo. Da pranta, kad apsišvietęs žmogus 131 ministerijos mokyklų ir 20
Dėl neramumo Maskolijoj, ca- sios gentkartės yra veik visur, tai tų. Dabar jis turi suradęs sau 1905 metais buvom visi, kaip vie nebenorės jiems tarnauti, nebeno
[trūksta (dvarponių sugrorąs
vėl rengiasi su visa savo šei gi rodosi, tokių mažmožių, vi daugiau padėjėjų ir sakosi, duo nas, nutarę prašyt valdžios, kad rės įįargti ir būti savo išnaudoto tukst. 877 cerkvinės mokyklos.
> didelius žefnės plotiks; antai
Dar blogesnis mokyklų padėji
siems žinomų, neverta nė taisyti.
siąs prašymą lig paties guberna uždarytų monopolį; jeigu valdžia jų vėrgu. Dėl to žmonių moky mas pas mus Lietuvoj. N*egana,
ai turi dajugiau žehtės ne- myna persikelti ant laivo ir jie
Geriau užsiimti tikrai svarbiais
toriaus — jo nurodymų, tegul su- negalėtų ar nenorėtų to padaryt, klos Įinaž-daug žmoniškai aprū kad jos, kaip ir apskritai Rusijoj,
Belgijos plotai, turin- škoti ramesnės vietos ant jūrių.
darbais,
mažmožius galima pilik7 mifijpnus gyventojų, Jis plaukinės Finlandijos ir Švedi
imą tokius ir tokius žmonės.
tai prašėm, kad nors šventadie- pintas tiktai tose valstybėse, ku yra paverstos į valdžios politikos
ti, kad ir nepataisytus Rd.). Pa
jos
pakrantėse.
Pas
jį
ant
laivo
Svilplipkas. .
» laikytų uždarytą, bet kas riose yra konstitucija, tai yra, kur įrankį, — čion jos turi dar du kiyra dvarai dar didesni.
matę kokį maskolišką šnipą, už
vėliau
atkaks
ir
Stolypin.
Mano

davė. Praslinkus metams, vėl žmonęs patįs savp reikalais rupiporma(I. “Sk
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tu tikslu: veisti pravoslaviją ir šia nakčia ir šviesia diena su gin budu kumetis su savo šeimyna ties kurftėčių1 būrelio klausinėjo, skaitlingesnė, negu seredoj, ka jimas už ponus. Kai-kurie kume tų, kaip antai: inžinierių, era k tad
aprusinimą. Žinoma, turėdama klais rankose nešvarius savo dar- gauna maž-daug tiek-pat, ką ir ar jų taėjve nėra socijalistų. “Yra, dangi po Alvito prisidėjo strei- čių pastebėjo, kad viršininkas į- dailininkų ir tt. Bet kur tie *
tiek daug pašalinių uždavinių, bus* vienok visur jie tikėjosi, kad jojo antrininkas. Žinoma, kume atsakė jie, —"ot, męs visi!”.... kuot daug naujų dvarų. Buvo kaušęs sugrįžo. “Aa, sako darbi tuviškiejie inteligentai pasfonffa
ninkai, nueina pas j»oną, atsigeria, nežinia, nes apie juos
musų mokykla beveik neužsįima socijalistai gali padėt jiems savo tis, jo pati ir jų vaikai nepragy Taip drąsiai taikės žmonės, ir to prisidėję šie dvarai:
Gavronskio: i) Stikliai, 2) Vai- o paskui eina pono ginti”! .... dėt. Todėl reikia many^Įfc.
apšvietimu. Musų mokytojus (ši gyvenimą pagerinti. Ir jųjų vil ventų apskritų metų iš kokios kia puiki bu Vėl jųjų dvasią!
tai ypačiai reikia pasakyti apie tis buvo netuščia svajonė: soci- ten menkos 90 rub.: prisieina už-< Seredos rytą'kuinečių būriai vėl liškiai, 3) Rumokai, 4) Čižiūnai, Malė, malė viršininkas, bet ma bent kaslink lietuvių, ateivi*
> didžiumą Kauno ir Vilniaus gub. jaldemokratai atėjo pas juos, kai darbiauti dvare kumečio pačiai traukė ii aplinkinių dvarų į Stik 5) Alvitas, 6) Vcrsnupiai, 7) li to, kad nieko nepadarys, — už veizdos statistika nesutinkaį^*
mokytojų rušų) teisingiaus rei po žmonės jiems artymi; jie pa ir jų vaikams, bet dvaras jų dar lius (nakvot Itumečiai ėjo į savo nija. 8) Vanagyne, 9) Karolinė ir baigė: “Jei jums yra kokie reika
kėtų pavadinti valdžios agentais rodė jiems, kad darbininkų var bą labai menkai apmoka, — gerai, dvarus)*." Sią'lflieną galutinai bu 10) Skardupiai; Galeriaus: u) lai, bėdos, — kreipkitės prie ma
ir pravoslavuos misijonieriais, gas — tai jų vargas, darbininkų jei moteriškė į dieną gauna po 40 vo sutaikyti reikalavimai ir pa Rutkiškiai ir 12) Siaudiniškiai; nęs — prie Vilkaviškio pavieto MIESTAS SLENKA I UPE
negu apšvietijno platintojais. Ant bėdos — lygiai jų bėdos. Social kap. Kadangi darbo diena tęsiasi duoti GlVronškio dvarų ‘ržondcai’ Remec kienrs: 13) Karolinavas; viršininko, p kolai kas — sulig Elwood, Kans. Šitas lni/S
jų valdžia uždėjo daugybę viso demokratai atėjo pas juos ne re 13 arba net ir 14 valandų, tai iš (upravliajuščatu). Streike dalyva Gromeckio: 14) Konstantinavas, pasimatymo!... Pabučiuokit ma iš palengyo slenka j upe/jySS
„„,7"
kių, nieko be įdro su mokslu ne volveriu ir degančių šiaudų eina. kad tokia darbininkė, lieda- vo daugHio’ dvarų kumečiai, bet 15) Augustavas, i6)Sik.šniai ir 17) no vardu savo žmonas ir vaikus!” jau daug žemės
—
užbaigė
pono
tarnas.
Kume

dėl
laiko
stokos,
jokiu
budu
nega

Senasis
Polivarkas;
Lengvino:
18)
ma
prakaitą
visą
apskritą
valan

turinčių. pare|]gų. Iš visų mokslo pluokštu, bet socijalizmo mokslo
upę. žemė slenka dar vis tolia
19) čiai, pasityčiodami, taip-pat pasa ■i/MO »krM žemės, prip,^
dą. teuždirba tik kokia pustrečios lima buvo statyti kiekvienam dva Gudkaimis; šatteriteino:
pareigų ant jų uždėta tiktai vie- spinduliais nešini.
wa, būtent — neduoti vaikams Liepos 10 d- pavakaryj šoklių arba tris kapeikas! O kiek pelno rui skyrium reikalavimus; užtai Gudkaimis; Lengvino sunaus: kė: “Shlig pasimatymo!" Dragū miestehui, liko tik 50. Dau
apsišviesti Šitam uždaviniui tar dvaro (Vilkaviškio pav.. Suvalkų gauna į valandą dvarponis, jei jo visų buvo pripažinta, kad. būtinai 20) Paražniai, 2i) Vilkupiai, 22) nai ir policistai taip-pat prasiša mų nuo kranto atsėjo pcrkę||t^^l
nauja musų mokykla iki paskuti gub.) laukuose visų-pirma pasi dvare dirba kokia 20—30 kume reikalinga sulygini dvaruose al Leopohtavas ir 23) Teraspolė 124) lino, o kumečiai juokavo^ “Port liau.
rodė kumečiams socijalistai — vi čių su savo šeimynomis ir antri- gas ; tuomet, prašalintas pa Flerinavičiaus: 25) Keturkaimis; Artūro nepaėmė!"........
nių laikų.
Prie tokio mokyklų stovio žmo so labo tiktai du. Grąžiai jiedu itinkais? Ir kokia didelė dvarpo eiti kumečių varžymąsi dėl ge 2<>) Rappoporto: 27) Maravilė; Męs, dvaro ulyčios gale pasta KALNAKASIU VADOVU
nės, žinoma, šalinasi mokyklų, ir su Stiklių kumečiais pasikalbėjo nio laimė, jei jo rankose yra ne resnių tirtų, l’agaliaus, išanksto Zalieskio; 28) Iškartai; Flerina tę sargybą, traukėm prie GavronPROVA.
nesirūpina jomis, Dėl to ir pio- ir padavė jiems sumanymą pada vienas toks dvaras, bet 5, 6. 7, 10 buvo (icęinatyta, jog bus lengviau vičiaus: 29) Sakalupiai; Henkio: skio. Didelė minia musų pasiro Boise. Idaho. Provoj kalpa]^
kyklų paš mt s mažai, Gardino, ryti streiką. Ką Jšsyk šukliškiai ar net dar daugiau! Ką daryt, laimėt streiką, turint vienus ben 30) Bajorai; Bužinskio: 31) Aug- dė — kokie 400 — 500 žmonių! šių organizacijos vadovų, M ’
drus reikalavimus, ir visi sutiko štakavas; Kvietkausko: 32) Buči- Bet tvarka buvo kuopuikiausia r o. Haywoodo ir Pettiboue. jį
antai, gubernijoj viena mokykla sulig to pamislijo ir ką tuokart tokia jau išdykėlių laimė....
Kitas draugas sugrįžo iš \ ai- statyti tokios naujos algos reika navas; GarČinskio: 33) Kregž- Atėjom. Minia sustojo prie goti toliau, juo aiškiau pasirodo, kad
aprūpina 2376 gyventoju yn- jie jautė, sunku atspėti; rasi,
džiai; Grincevičiaus: 34) Didvy kų, Ant gotikų stovėjo Gavron- užmušystrjs papildytos ne kaloj.
niaus — 415$, Kauno — 4365. kiek-tiek abejojo, matydami prieš liškių. bet darbininkai išten neat lavimą: .
Kumečiams su antrininku:
žiai ir 35) Persopolis; Smolskio: skio akamonai. Išgirdę Gavron- kasių, bet kastynių savininkų,
Aišku, kad prie taip mažo m<>- savę stovint du jaunikaičiu, gal ėjo. Tuo tarpu Šttkliuosc tapo
30 rublių pinigais,
Rementiškiai ir 37) Grigai skio žingsnius priesenyj, jie, kaip valdininkų ir detektyvų Pinkerto.
kyklų skaičiais visi vaikai, kad ir būt. nevieno galvoj švilpterėjo nuspręsta nakčia pranešti kiSems
čiai. Rekošo: 38 Pocvietis; Ska- tikri.pono “klopai", pirm laiko no ageįcijoa. Sude pasirodė,
norėtų, negalėtų sutilpti moky mintis: “kad tik padarytų", “kad aplinkiniams dvarams, kad ant
30 šėpalių rugių,
to šėpelių miežių.
klose. Bet musų žmonės tuo vi tik, pradėję streiką, nemestų viso rytojaus anksti eitų į Šuklius. —
vinskio: 39) Stulgeliai; Gavrons nusitraukė nuo galvų kepures. svarbiausias \ aidžių liudininkai
10 šėpelių avižų,
kio: 40) Zabjelina; Leberioijt) Išėjo Gavronckis su Gavronskie- Orchard. prisipažinęs prįe j?
siškai nesirupjna: visose šalyse ir nenueitų sau, iškur atėję".... kad čia jau prasidėjęs streikas.
3 šepelius žirnių (po senovei) Budžiškiai ir kiti jo dvarai.
mokyklų skaičius kas metai au \ ienok streiką kelti jie noriai Kad butų lengviau nuvykti ki
ne, pasisveikino — pasisveikino žmogžudysčių, ne pusės jų ne pa2 šėpelių kviečių.
ga. Vilniaus gubernijoj, antai, sutiko: suprato, kad tokia tlarby- tur. nutarta eit pas užveizdą. ar
Pėtnyčioj prasideda antroji me ir męs. kilsterėję kepures. Jam pildė. Taigi jis melavo. Žmog
paskutiais jnetais mokyklų, skai mete nėra ko žiopsot ir išsižiojus neleis paimti tam tikslui poros Kita ordintrija po senovei.
streiko pusė. Agitacija, socija buvo perskaityti reikalavimai, bet žudystės papildė kiti, vien norė
laukti. Jie anksčiau, negu papra arklių. ’Tamsn. 12 ar pirma jau
Kumečiams be antrininkų:
čius sumažėjo 13 mokyklų.
lizmo mokslo aiškinimas ėjo kuo- jis tedėjo kviečių šėpelį. Buvo dami ant <larbininkų grando kal
Šalindamiesi tų pravoslavijos, stai. nustojo arę. Vienas socija valanda. Akamonas miega —
20 rublių pinigais,
smarkiausia. Daug apie ką buvo dar jo paklausta, kodėl šaukėsi tę suversti.
aprusinimo ir tamsybės platinimo listų traukė į Stiklius, antras nu prisiėjo ji išbudint iš miego. Pa
JO šėpelių rugių.
kalbama iš pat ryto. Bet pradė sau į pagalbą dragūnus? Jis užsi
lizdų, žmonės stengiasi namie važiavo į Vailiškių dvarą su to sakėm jam apie arklius. “Aš ne
šėpelius miežių,
siu apie antrąją streiko pusę. Apie gynė nešaukęs. Tada jam buvo
PADEGIJA.
vaikus mokyti] .Bet rūpestingoji dvaro^ kumečiais, kad tuo-pačiu galiu nė duot, nė neduot" — at
šėpelius avižų.
to valandą ryto ateina į susirinki priminti jo akamono žodžiai, ir Springfield, Mass. Sudegė čia
valdžia ir čion savo ranką uždė vakaru butų galima padaryti su sakė jis. “Bet tamsta savo ku
šėpelius žirnių,
mą Stiklių dvaro akamonas ir ponas nutilo. “Šviesioji ponia" Evans hotelis. Pasirodė, kad ko
jo. Ne tik policijai, bet ir moky sirinkimą siųd\ iejų dvarų kume mečiams užsitiki — jie nė vagys.’
1 šėpelį kviečių.
praneša mums visiems štai kokią (ji taip save liepia kumečiams va telis buvo uždegtas, o uždegė jį jo
tojams paliept' šnipinėti ir pra čių. atkvietus vailiškiečius į Sti nė plėšikai; kitaip tamsta jų savo Kita po senovei.
malonią žinią: atvažiuoja, esą. po dinti) tik šypsojosi, — klausinėjo prižiūrėtoja Alicija Hawkins. Ji
nešti apie sužinotas namines tno- klius. Stikliuose tuo tarpu atė dvare nelaikytum" — buvo jam lokiu budu algos padidinimas nas Gavronskis; dėlto tegul jo vieno, kito, ar buvę vakar Alvi prisipažino, bet teisinasi, kad tą
į kyklas.kad, anot valdžios žodžių, jusį socijalistą greitu laiku ap atsakyta. “Darykit, kaip norit” j kumečiui su antrininku, į pinigus dvarų kumečiai pasilieka čia, o ki te? “Gal nesimeldė! ?” — ir vėl jiadarė vien nenorėdama vesti ko
“bausti juos pagal įstatymų”, tar stojo keletas kumečių ir nemažas — tarė tuomet akamonas: “aš apvertus, siekė 22 — 23 rub., o be ti lai išeina iš jo dvaro; o jei ne. “šviesiai" šypsojosi.
telio reikalų ; kitaip jį uždaryti ne
si gali būti tokie įstatymai, kurie moterų būrys. Aiškiai buvo ma pats ir 1dvaro samdininkas".... antrininkų — 14 — 16 rub. Apie tai pašauksiąs dragūnus ir sveti- Atgal ėjom vėl ramiai visa mi- galėjo, nes jo laikymas apsimokėbaudžia už noiją įgyti apšvietimą. tyt. kad tie nuvargę žmonės sten — “Tai Iką. galima imt?" — už- antrininkų alga> taip-f»at reikėjo tniejie busią prašalinti.... Taip nia. Buvo nurodyta, ką jau pa- j°y
1903 metais tokių naminių mo gėsi kuogreičiausia apžiūrėt atė- klausėm jo. “Galit" — jis atsa- pasirūpint, bet čia sunku buvo maž-daug kalbėjo akamonas. Jam siekėm ir ką rytoj turim pasiekt.
kyklų sušnipinėta ir nubausta 3 jusį pas juos socijalistą. apžiūrėt kr. “Ir tamsta <lėl to jokio skan- kas padaryt: kaip kumečiai, trip buto atsakyta, kad kaip tik tyčia Buvo pasakyta ilga prakalba apie ANGLIŲ PRODUCIJA PENNrubliais pabaudos: Gardino gub. gerai iš visų pusių, kas tai per 'dalo nekelsit — dar klausėm jo- ir antrininkai — paprasti darbi darbininkai ir atėjo į Stiklius, kad politišką laisvę ir jos reikalingumą
SYLVANIJOJ.
— 9, Vilniuas —- J2 ir Kauno — vienas, — ar jam galima įtikėt, jo. “Jokio" — atsakė. ‘‘Atsipra- ninkai, tik pono subcsti vieni prieš galėtų stoti prieš dvarponius — darbininkų kliasai.... Pėtnyčia Pereituose metuose Pennsylva16. Bet, anot .Vilniaus apskričio Jauste-jautėsi, ką d tie žmonės no'šum tamstos kad turėjom išbu- kilus; dėlto tarp jų negalima bu visus savo dvarponius, kaip klia- perėjo puikiai,
nijoj iškasė 63645010 tonų kietųjų
Mokslo globėjo apyskaitos už r> permatH \ i>ą >ocijali>t<> <ha- Gimti įg miego: taip darėm, kad vo įnešti kovos,
|>atįs kumečiai sa, prieš priešingą jai dvarponių j Subatos rytą vėl suėjo toks-pat anglių, vertės $13191764 arba
1903 m., slaptasis lietuviškai-len-ĮS>Q Tuo tarpu socijalistas paša- (vėliau nekiltų dėl to kokiu nesu- sutiko pagerint savo antrininkų kliasą. O jei ponai šauksis sau į .skaitlingas susirinkimas^ Stiklių ant 5694172 tonų, vertės 10 mili
'
kiškas mokininą;as daug labiaus iš įkė trumpą prakalbą apie moterų1 si,..
sipralimų"
— paatškinom akamo- padėjimą šiems metams: sutiko pagalbą dragūnus ir policiją, tai, jakamonas buvo atėjęs pasiklaust, jonų doliarių mažiau negu užpersiplatinęs, nes risi, girdi. įstoja ir vyrų tiesų lygybę. apie tai. kaipinui.
. t L *“Žinoma, taip geriau" — duot antrininkams trečdalį viso kaip buvo pranešta, busią sustab- ką atsakyti dragūnų oficieriui, eituose metuose. Toną ant vie
tarė #jiig. Taip iš pat streiko pra- laimėto pridėčko (maž-daug į 7 dyti visi, kokie tik yra dvaruose'kuris klausia, kas čia bukliuos, tos kasti nėse parduoda po $2.25
mokyklon jau* išmokinti skaityti. turi elgties moters streiko
--------- laiku;
------ ------bet tokis naminis mokinimas sun ir jos turi eit prieš ponus drauge džios stengėmės, kad jis kuogra- rub.) grynais pinigais. Ar išpiL darbai, ir streikas virs aštresniu. Į Atsakėm: lai praneša. kad visa — $2.30. tuom tarpu išgabentas
<11 savo viTItc
.G.vyrais ir
ir krrvlintv'
broliais tir»•----------------jau žiausia eitų.
ku susekti ir nįibausti pagal įsta su
dė jie savo prižadus, nėra žinios. Tarp darbininkų puiki ir tvirta eina, kaip ir pėtnyčioj; l»et pir kitur parrimnla už dvigubą ar tri
tymų.
jokiu budu nekliudyt jiems, kada Nakčia buvo pranešta aplinki Kitiems darbininkams — ker vienybė.—tai streikas vistiek bus ma. negu pranešt dragūnų oficie gubą prekę. Tas rodo, kiek,
I astaraisiais metais, valdžios vyras nori cit žinią duot kitiems, niams dvarams. Ant rytojaus džiams, staliams, kalviams ir ki laimėtas; dėlto tegul ponas Gav riui, tepasirenka Gavronskis leng su skriauda gyventojų, uždirba vaL *
galybei sumažėjus, maž kiek pa arba eina į kitą dvarą streiką pa- vistik prisiėjo traukt po tuos-pa- tiems buvo pareikalauta tiek-pa t ronskis pasirenka sau vieną iš vesnį ar aršesnį streiką.
Žiojanči
lengvėjo ir mokyklų padėjimas. Į kelti.
čius dvarus antrą kartą, kadangi pridėt, kiek 'paprastiem* kume dviejų, ar aštresnį streiką arba Vž kokios poros valandų ateina žinkelių kompanijos.
Lietuvos mokyklas
1
pradėjo skirkit lokie tai buvo pirmutiniai su lig pusryčių neatėjo nė iš vieno čiams. . ri
minkštesnį. Akamonas nuėjo sau. “ržondca" su buklių akamonu.
AUDRA.
—. .pjnaikiįo sidraugavimo žingsniai
tarp soči dvaro/
* fi^tuviuš mokytojus;
__
Be algos pakėlimo, da buvo pa Vėl varoma agitacija, vėl kalbos Akamonas sako: “Portas visa priNe\v York. 27 d. berželio šito
paliepimą šnipinėti ir bausti na-ijal>st° >r dvaro darbininkų. Soci- Pranešant dvarams apie strei reikalauta sutrumpinti darbo die ir nurodymai, kitp laikyties. jei deda, tik sakykit, ar nuo pietų
se aplinkinėse siautė baisi audra.
mie vaikų mokinimą, bet bendrą- Ralistas, pasikalbėjęs su žmonėms
ką, buvo dalinami atsišaukimai: ną lig 11 valandų — nuo Jurginių dragūnai išsklaistytų kumečiu stos darbininkai prie darbo?" Trys ypatos likosi perkūno užmu
• valdžia
...........dar dar apie šį, apie tą, kad laikas be
ją mokinimo -tvarką
/‘Draugai darbininkai ir darbi iki Baltramiejaus nuo 6 rytn lig 8 kolai policija ir kariumenė bus Tuojaus ir kontraktus sutiko perštos, o viena tapo sunkiai sužei
reikalo neitų ant niekų, sumanė
tvirtai laiko savp rankose.
ninkės, laikykitės!” Keletoj dva vakaro; pusė valandos priešpie dvare. nesitarti jokiu budu su po dirbt. Kumečiai tuo tarpu pra
Kaipo naujos gadynės apsirei eiti vidun į grįčią. ir suskaityti,! rų tapo pasakytos ant vietos čiams, 2 pietums ir pusė pusiau nais, o (ik visus darbus sulaikyti; dėjo šaukti: “Tūzą numušėm.... sta. Perkūnas uždegė daug t no
bu; sugriovė ri v iejų bažnyčių
škimą. reikia pažymėti apšvietimo kokia išeina kumečių alga, visa į i trumpos prakalbos, kuriose buvo dieniams; nuo Baltramiejaus lig galų gale vėl padarysime savo su Tūzą numušėm!”....
bokštus.
pinigus
apvertus.
Turėjo
sueiti
I
ministerio įneštąjį dumon suma
Streikininkai buitį pasveikinti
^aiškinama darbininkam kad da- Jurginių — nuo saulės lig saulei. sirinkimą.
nymą įvesti Rusijoj visuotinį, visi dvaro kumečiai, bet nevienas’į bar metas streiką daryti, ir šau Pastatytas, kaipo vienas iš svar
pergalėję; buvo dar kalba pasa
NAUJAS ORLAIVYS
priverstiną vaikų mokinimą. Sa jų neturėjo tokios didelės grįčiosjkiami jie į vienybę. Galų gale biausių streiko reikalavimų. — Atvažiavo Gavronskis. Atjojo kyta ir užbaigta: "Visų kraštų
20 d. berželio, nue
vo kalboj apie tą klausimą mini- kur galėtų visi sutilpt; dėlto rei-1 apie pietus utarninke pradėjo iš- nuo Martvno visai turi buri pa- dragūnai. Apsupo susirinkimą, darbininkai, vienykitės?”
Staten
Island
pasikėlė
naujas or
išsitraukė iš makščių kardus —
‘
steris net išsitaĮrė, kad reikią at kėjo kreipties prie dvaro akamo visur traukti į šuklius . skaitlingi I naikinti antrininkai. Visus reika
Aplinkinių dvarponių akamonai laivys ię lakiojo-ties Brooklynu ii
 jie spinda saulės spinduliuos....
skirti mokinimą nuo politikos. no (užveizdos), kad jis leistų su
kumečių būriai, čia buvo aiški lingus sau darbininkus privalo Dragūnai privertė susirinkimą pa tik viens po kito gabena į šuklius Xew York u ir nusileido Battery
Bet visiems aišku, kad tai tik tuš sirinkt kokiam didesniam^ bute.
nama. kaip laikyties streiko laiku, samdyties patsai dvaras, kadangi sitraukt kokį 10 žingsnių toliau. kumečių kontraktus peržiūrėti Parke. Paleidus vėl mašinas, or
ti žodžiai, kad šito negalima lauk Gražiai su juo pasikalbėję, gavo
buvo tiesiok žmonėms į galvą ka kitaip tur išnaudot darbininkas Kai-kurie kumečiai vėl atsigulė Ant visų reikalavimų jie nusilei laivy* pakilo iki 500 pėdų, bet at
ti iš dabartinės valdžios. Tatai me leidimą, ir susirinkome.
simušė į stiebą ir nupuolė į van
lama. kad streikas tur eiti dailiai, darbininką, o trtkiu budu labai ant žemės; kiti apsupo atvykusią do.
galės įvykti tiktai tuomet, kuo Alga Šuklių Gauronskio dvare
Garbe kumečiams, ką taip tvir denį.
kad ponas nerastų jokių prieka trukdoma darbininkų vienybė.
“načalstvą — pavieto ir žandarų
met įvyks Rusijoj tikra konstitu pasirodė tokia:
bių, dėl kurių galėtų sau šaukties Reikalavimų eilė pasibaigia tuo. viršininką, dragūnų alicierių ir ki tai laikės! Kliasų kova yra sun
GAISRAS.
cija. tai yra kuomet viskas bus
Kumečio alga su antrininku: į pagelbą policiją ir kariumenę; kad už streiką niekas iš darbinin tus. Pradėjo kumečiai su jais kus daiktas — prisieis jums dar Norfolk, Va. 20 d. berželio,
durnos rankose, kuomet ne durna
ne kartą taip gint savo reikalus
26 rub. pinigais, 26 šėpeliai (šė iš pat padžios buvo žmonėse pla kų nenukentėtų.
miesto dalyj priešais Jamestoįvnc
kalbėties. Žvaigžduočiai pirma
klausys ministerių, bet ministenuo ponų ir nuo jų “šviesiųjų
pelis — 14 gorčių) rugių, 8 šėp. tinamas Lietuvos SocijaldemoPačioj
streiko
pradžioj
buvo
nu

parodą
siautė gaisras, kuris iš
geruoju
prikalbinėjo
žmones
stot
riai pildys durnos paliepimus. Tik
miežių, 6 šėp. avižų, 3 šėp. žir- Ikratų Partijos nutarimas: kolai tarta, kad nė vieno dvaro kume prie darbo, paskui pradėjo aštriau, ponių”, bet susipratime ir vieny naikino čielą eilę didesnių ir ma
tai tuomet žmonių apšvietimas
nių, 2 karvės, 3 avįs, kuras ir bu- ]ponas apsieina be kariuinenės ir čiai skyrium, be kitų kumečių, gązdino, kad ėsą galima gaut už bėje jųsų galybė.
žesnių hotelių. Nuostolius gais
galės būti priderančiai aprūpin
Mukaris.
tas.
- ipolicijos, tai, kad ir ilgiausia nesitartų su savo dvarponiais, kad streiką lig metų kalėjimo. Ant
ro padarytus skaito ant 30000c
tas. tiktai tuomet mokyklos at
(Iš “Sk.")
streikas
tęstus,
šerti
gyvulius,
ga

dol.
į
šukliūs
visi
pribūtų
—
“
tegul
jie
to
vienas
iš
kumečių
atsakė:
“
ga

liks joms paskirtąjį mokinimo
Visa apvertus į pinigus:
nyti
ir
melžti
karves,panaktiniams
sau tarias, tegul vienijasi, — lit mus paimt kalėjimai! trims me
darbą. • Kad žmonių apšvietimas 26 rub. pinigais, 46 r. 80 k. ruVĖTRA.
butų, kaip reikiant, aprūpintas, giais (po 1 r. 80 k. šėpelis), 14 r. saugoti dvarus; bet jei tik ponas mums tai nebaisu”’..... Ir tikrai, tams arba net 5 metams, bet męs
Muskogee, I. T. 26 berželio ši
reikia, kad butų įvestas įstatymas 40 k. miežiais (po 1 r. 80 k. šėp.), šauktus į savo dvarą policiją, ka- vienas, kitas, trečias dvarponis savo turim reikalaut — taip dau
tose aplinkinėse siautė baisios
apie visuotinį, priverstiną, neap 5 r. 40 k. avižomis (po 90 k. šėp.), rumenę ir lauktų jų. kaipo savo pribuvo tartis į šuklius. Kolai giau gyvent nebegalima".... Vy
vėtros ir debesų praplyšimai.
mokamą vaikų mokinimą; reikia, 6 r. žirniais (po 2 r. šėp.), 34 r. išganymo, tada nustoti visus dar Gavronskis nebuvo savo žodžio resnybė prikalbinėjo: tai žydai,
Sepulpoj laike vėtrų siautimo trįs
kad mokyklų skaičius butų taip 50 k. žemė (po 1 r. 50 k. 10 pren- bus — nustoti ganius, mėlius, dar prabilęs, jie bijojosi nusileist. girdi, jus subuntavojo — neklau
SUGRIUVO NAMAI.
didelis, kad jose galėtų patilpti tų), 20 r. karvėmis (po 10 r.), 6 saugojus dvaro turtus. Tada, bu A t metus darbo laiką, greičiau už sykit jų. Buvo atsakyta tiems New York. Ant Lafayette gat- ypatos tapo užmuštos. Glenn
ponams, kad visa darome patįs, vės sugriuvo namai. Juose gyve Pointe 150 kerosino pumpų tapo
visi vaikai; reikia, kad mokyklos r. avims (po 2 r.). Išviso 159 r. vo aiškinama, streikas turi vir kitus nusileido Lengvinas.
sti aštresniu, bet visa turi būt va Seredos pavakaryj tapo pasaky be žydų. “Bet žinokit, kalbėjo no! 18 ypatų. Iš to skaitliaus 7 sugriautų, o Osage apskrity] ne
butų vietinių savyvaldos įstaigų 10 k. be kuro ir buto.
roma. kaip ir pirma, gražiai. Ka ta ilga prakalba apie socijalizmą; jie, kad Suvalkų gubernijoj yra ypatos išgelbėtos sveikos, 2 sun išliko nė viena. Maize vėtra daug
globoj, universitetai — vietinių
seimų, gimnazijos — gubernijų Kumečio alga be antrininko: dangi žmonės gyvena parubežyj norint, rasi, besiklausydami ir pa karo metas, ir dėlto negalima sve kiai sužeistos, likusios gi 9 užmu triobų sugriovė, Nuostolius jos
ąr pavietų savyvaldos įstaigų, o 16 rub. pinigais, 15 šėpelių ru ir gana apsitrynę, tai pakako apie vargo kiek, vienok visą laiką aty- timuose laukuose svetimiems štos.
padarytus skaito ant pusės miližmonių mokyklos — valsčių; kad gių, 5 šėp. miežių, 5 šėp. avižų, 2 šitą dalyką tiktai priminti ir jie džiai klausėsi^ tankiai buvo gali žmonėms rinkties”. Atsakyta bu
jono dol.
ma matyt, kaip vienas kitam link vo, kad čia nieko pikto niekas ne
nuo valstybės prigulėti] tiktai šėp. žirnių. 150 prentų žemės, 1 suprato, kaip ir ką.
KURAS DYKAI.
daro.... Pagaliaus, vyresnybė Braddock, Pa. Edgaro ThomBuvo galima jau numanyti, si galva.
duoti pašelpą neturtingiems val- karvė, 2 avi.
kad
streikas
gerai
eis,
nes
žmonių
čiams mokykloms įsitaisyti ir
Taip pasibaigė seĮeda. Ant ry užsimanė surast minioj socijalis- sono dirbtuvėse įvedė naujas įtai MAIŠTAI DĖL MĖSOS BRAN
dvasia buvo gera. Šukliai, kaipo tojaus turėjo trtit šę. Ona, ir visi tus. Dėlto liepė kumečiams išsi sas varymui visų mašinų. Su
Pinigais apvertus:
apskritai prižiūrėti mokinimą, o
GUMO.
šiaip viskas butų atiduota vals- 16 rub. pinigais, 28 r. 80 k. ru didžiausio šitos apielinkės dvari ketino traukt į Alvitą (tai di skirstyt pagal dvarų. “Nesiskir- naujoms prietaisoms kaipo kuras Mihvaukee, \Vis. Dėl košeri? čių ar kitų savyvaldų įstaigoms; giais, 9 r. miežiais, 4 r. 50 k. avi ninko sėdyba, turi pasidaryt džiausi Alvito atlaidai). Žmonių styt, nesiskirstyt!" — patyloms sunaudojami kįlanti iš sutarpintos nės mėsos brangumo, čianykščiai
niekas negali geriaus aprūpinti žoms, 4 r. žirniais, 22 r. 50 k. že streiko branduoliu. Tas tikslas Alvite be galo] be.krašto. Prie prabilo minia, ir vieni traukės šen, geležies gazai, koki pirma pražū žydai pakėlė maištus. Ant gat
, savo reikalų, kaip patįs gyvento me, 10 r. karvė. 4 r. avis. Išviso buvo darbininkams iš pat pra bažnyčios šnekučiuojas, kalbasi. kiti ten, — ponai laukė, laukė, davo. Taigi pajeiga čia apturima vių buvo muštynės. Žydiškieji
džios nurodytas, ir jie tai supra Tik ir girdi: *Štreik*ls, streikas, kuomet minia išsiskirstys, bet ne dykai.
jai. Šito ir privalome męs reika- 98 r. 80 k. be kuro ir buto.
mėsininkai mat pakėlė prekes žy
galėjo
sulaukti:
jie
tik
stumdosi
Antrininko daliai lieka tokia to.
streikas.... Jei nėftiisileis, streiTokias jau sunaudojančias ga- dų vartojamos mėsos nuo 10 c.
S. alga: 60 r. 30 k.
Tą-pačią dieną prisiėjo turėti kuosim”.... Visas ^Alvitas tuo ant vietos ir tiek. Dar norėjo, zus mašinas plieninis trustas įtai ant 13 c. už svarą.
(Iš “$k”)
Tą 60 rub. turi antrininkui su reikalą jau ir su dragūnais. Į buvo pakeltas. rTą Mieną gandas kad darbininkai eitų į dvarą su sė savo Gary, Ind., dirbtuvėse.
teikt kumetis. Ir štai prieš musų Stiklius jų buvo atjoję 12. Jie pa apie streiką turėjo paplisti plačiai, Gavronskiu tarties, bet susilaukė
atsakymb, kad, kolai policija dva
NELAIMĖS ANT GELEŽIN
ATEIVIAI.
Iš PEREITŲJŲ METU DVA akis stoja skaistus, gražus pa sakojo kumečiams, kad girdėję, plačiai po žmones.
re, niekas nesitars su ponais. Pereituose metuose į Suvieny
veikslas:
kumetis,
žmogus,
turin

buk
čia
plėšią,
“
rabavoją
”
.
Įsika

KELIU.
Ket
vergas
—
šv.
Ona
perėjo.
RO DARBININKU STREIKU.
tis pačią ir vaikus, gauna iš dva binėję su kumečiai, dragūnai sta Pėtnyčios rytas. Žmonės dide Tuomet buvo paliepta dragūnams tas Valstijas atkako 1000735 ate** Louisia, Wis. Netoli nuo čia
Didysis streikas Vilkaviškio pav. ro, būdamas be antrininko, 98 r. čiai sakė, kad reikią reikalaut ne liais būriais traukia į šuklius. No prasišalinti. Pasitraukė šalin ir viai; per vienuoliką mėnesių šių susimušė pasažierinis geležinke
.Visur dvarų darbininkai laukė 80 k., o jei samdosi antrininką, 30 rub., bet 50 ar 60 pinigais. Jie rinti ketverge kumečiai buvo dragūnų oficieris su žandarų vir metų (randas metus skaito nuo I lio trūkis su tavoriniu. Prie to
ateinant socijalisų, kurie pakel tai jojo daliai gauna iš dvaro 60 r. įkalbinėjo kumečiams, kad tvirtai skyrium — kiekvienas savo dva šininku. Paskui nuėjo į dvarą ir dienos liepos) atkako 1130615, iki 14 ypatų tapo sužeistų.
tų streiką. Kai kuriose vietose 30 k.! Teisybę pasakius, kumečio laikytųsi, girdi, net ir jie streika re, vienok jų vienybė jau taip su pats pavieto viršiniųkas,
I d. liepos, be abejonės, skaitlius
jie buvo įbauginti visokių ten val- alga da mažesnė: juk jie turi tu vę.... Kai-kurių kumečių klau
tvirtėjo utarninke ir seredoj, kad Policijai prasišalinus, vėl prasi užaugs iki 1300000. Mažiausiai iVinnipeg, Manitoba. Netoli
katu
‘monokratų”, arba, tei- rėti savo darbo įrankius — kir sinėjo pravardžių ; buvo, ką
liekam nebepasisekė jų atitraukt dėjo agitacija, kalbos, nurodymai. ateivių atkako 1898 m. nes tik nuo čia susimušė du bėganti 1
siagiau pasakius, smarkaujančių vius, šakes, spatus (lopetas) ir to, ką pasisakė, bet vienas
streiko. “Žodis — darbas I” Už kokio pusvalandžio pavieto 229299. Pereitų metų ateivių už- priešingas puses pasažierimai trtt'
vagilių, kurie,~ prisidengdami
“
-sot i
M ištinijų privalytų duot
kalbėjo jie. Antgalo, visi su- viršininkas vėl atėjo į susirinki-, veizdos atskaitoj buvo parodyta kilt Prie to TO ypatų likosi ui£ jaldemokratų vardu, v»rė tam-kumečiams pats dvaras. Tokiu 4ien, kada ^ęikas. Rodos, to-pa-|»rinko. Jų minia'šiądien dar mą, ir vėl prikalbinėjimai, užsisto- daug atkakusių lietuvių iuteligenmušt||.....
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VEIKIME VISI
Paimkim
Apsviętimo labui įsikūrė Vilniu Parapija didelė; iš ten, Amerikon
vių ir užtvirtino biudžetą. Su pi je “Vilniaus Aušros - Lietuvių atvyko kupiškėnų, kie|<, žinau, apie
.taburg, PU. Darbininkai nigais ir kareiviais valdžia galės apšvietimo Draugija”, kurios mie- 200 ypatų. Jeigu me# visi kupiš
aueštcįjų pečių) išviso jų pačių brolius, trokštančius lai riu yra — platinti apšvietimą terp kėnai kas menupi imAėtume tiW
jįycovojinu” 8r vai. darbo svės, žudyti, karti ir šaudyti. Vie lietuvių, Įsteigiant pradines, aug po 5c., tai galėtume beveik vie
ni tik socijal-dcniokratai viską stesnes mokyklas, skaityklas ir tt. ni jau mokytoją, apmokėti.
rengia streiką
j akis valdžiai drožia. Jie
Vai ką męs, Amerikos lietuviai,
Taigi, ko! lietuviška visuome
Mont Sustreikavo čia j drąsiai
.
wo
... nesibijo grasinimų valdžios. 1 ’vr- turime ant to pasakyti? Ar žiūrė nė Amerikoj susitars ir pradės tą
Jie reikalauja <listojus kalbėti, kvartetas padaina ti ir laukti tos Draugijos veikmės, šventą darbą dirbti, nes kupiškė
vo ‘‘Marselietę”, o Amelija Buš- ar prisidėti prie jos su visa ener nai pasirodykim, ir čia pirmuti
York. Amerikos geležiu- kiutė dekliamavo eiles iš “Ko gija ir pasišventimu? Aš iš savo niais ir pradėkim darbą tuojaus.
3 New ’
pusės patarčiau, kad prisidėtume Taigi, draugai kupiškėnai, malo
lėliams vlgonų dirbtuvei gavo vos”.
dežinkelių užsteliaviihuis ant
Drg. P. Grigaitis dar ir trečią ir tai ne pavieni, bet visi Ameri nėkit atsišaukti su savo pritari
dar apie rei-. sykį kalbėjo apie darbininkų blo kos lietuviai, kokių jie nuomonių, mu. Atminkit tuos laikus, kada
l5 milijonuų doliarių.
*
ant 16 milijonų doliarių gą padėjimą ir apie socijalizmą. partijų ir ypatiškų persitikrinimų buvo mums uždrausta mokyties,
Tpdėl visose va- Klausytojams kalbos labai patiko nebūtų. Mokslas visiems yra rei o vienok atradom progą jaujose,
„„a derybomlajinės
žvakės
išmokti
p,,, dirbtuvė atseis priimti Susirinkime buvo žmonių visokių kalingas, be mokslo mes niekad prie
nuomonių, bet visi užsilaikė ra- prie nieko neprieisime. Trum arklius, suėję ratelin, paragindadarbininkų.
jaugiau?
iniai.
piausias kelias prie laimės, gero šiek tiek, o nakties laike, išjoję
*. Sustreikavo čia
Drg.
P.
Grigaitis
ištikro yra vės, santaikos, visuotino progreso arklius, suėję ratelin paragindajooo vežėjų American Ice Co.". puikus kalbėtojas, Su tokioms ir tt. priguli nuo subrendimo ir vom ir padrąsindavom viens ki
|je reikalauja uzmokesnio uz darkalboms pakeliu didžiausio tingi mokslo. Nors 100 metų praslin tą tolesniam veikimui.
įa virš paprasto ląiko. Sustreika
Perspėdamas, kad daugumas
nto širdį, ir snaudžiautiejie prade ko nuo laiko kada George \\^šhvo čia teipgi ganių sluotojai.
da kitaip manyti. Ištariame drg. ington. Abraham Lincoln, Benja- kupiškėnų gali užmesti: kur ir
"
f Beraga.
W is Sudegė čia Ne- P. Grigaičiui širdingą ačiū už at min Franklin ir kiti kariautojai už kam mes pavėsime sudėtus tam
lentų piovykla. 1 <r tai 30d silankymą.
žmonių tiesas sutvėrė tvirtą, lai tikslui centus, tai tiems atsakau,
stotoj- - Žmonių prakalbas teip daug svą respubliką — Suvienytas Val jog mes galim išsirinkti ypatą,
j-patą aetfko <lar’X)stijas, bet žmonės nebuvo dar ga kuri atstovautų musų reikalus, o
t Denver. Col. Konvencijoj Va-* lankė, kad paskiau atėję negalėjo
nėtinai tobuli, iš palengvo pateko tuom gali būti Povilas Matulio
tilpti į salę.
karinės angliakasių organizacijos,
globoti kapitalo ir liaudė virto ne nis iš Aukštupėnų, tas senelis
Aukų
tapo
sudovanota
35
dol.
delegatas Robert Rundale apreilaisviai, įpuolė į dar didesnį var mums visiems gerai pažystamas,
jog balandžio mėnesyj 1908 50 centų. Pasiųsta J. O. Sirvy
gą, negu buvo pirma: kada juos keliavedis ir Krivė Krivaitis Ku
dui,
jis
jas
perdus
L.
S.
D.
P.
HietV- pasibaik >, dabartiniems
Pakartiniems
pardavinėjo^ kaip gyvulius, tąsyk piškėnų : jis žino svarbumą mok
Vincukas.
kontraktams, užgims dideli angponas prižiūrėjo, idant butų svei slo, supras musų noru* siekius ir
lukasią streikai. |curie apims visą
kais.
ganėtinai atsilsėję; šiądien teisingai pasielgs, Aš pirmutinis
Iš SO. BOSTON, MASS.
Amerikąapie
juos
nebesirūpina, jie pats prisidedu ir duodu tani reikalui,
24 d. berželio buvo čia koncer
« Rock Springs. Wyo. Šitų ap tas M. Petraucko ir Z. Skirgelos, ateina sunkius (laibus dirbti, iš tai yra įsteigimui, ar nors pageūkinių kalnakasiai organizuoja pribuvusių iš Europos. Petrauc tikrųjų šiądien arklio geresnis bū rinimui Kupiškio niokyklos 50
si. Prie unijos pristojo jau 1400 kis yra dainorius ir komponistas, vis negu žmogaus darbininko, rublių, jeigu Amerikoj gyvenan
blnakasių.
Skirgela gi pianistas, besimokinąs girtuoklystė - paleistuvystė ir ti kupiškėnai iki sekančių metų
ne
blaivinin sudės nemažiau.
*
į
Paryžiaus konservatorijoj; abudu ligos platinasi,
kai
tas
ydas
griauja.
Daugelis
Dr.
A.
L.
Graičunas,
lietuviai. Publikos prisirinko ma
3202 Sp. llalstcd st..
žai, vos apie 150 ypatų, išdalies daužo monopolius vien dėl to,
Chicago, 111,
kad
dykai
gauti
degtinės.
Ar
tik inteligentijos (Matyt vieti
ne
tiesa?
Virto
senos
mer

nės draugystės ne padėjo ir ne
Iš springfield, ILL.
davatkoms,
kad
vy
IS WORCESTER. MAS.
prisidėjo prie geresnio koncerto ginos
16 d. berželio atsibuvo čia pra pasisekimo, o juk padėti atkaku rų negavo
ir
rugių tingėjo
Sulaukėme ir šilumos, buvo čia
kalbos, parengto^ vietinio Lietu siems į svetimą kraštą ir dagi į piauti.—Ar netiesą godotinas ku jau 92° F.
vių Rev. Selp- Komiteto. /
tokb kur viskas kitaip negu Eu nigėli? Ir tu pats bėgai semina- * Darbai eina čia gerai ir iš kitur
vietinių kalbėtoji), buvo L. S. D. ropoj suprantama.tautiečiams juk rijon ne iš pašaukimo, bet dėl ge pribuvusiam darbas ne sunku
P. atstovas P. Grigaitis. Susirin į tai buvo pareiga čianykščių lie- resnio kąsnelio duonos, kad ga gauti. Juodašimčių čia terp lie
kimą atidarė drg. I. Klembauckas. |tuviškų
•
organizacijų. Tegul bent lėtum gerai pavalgyt, ir, išsimie tuvių teipgi netrūksta.
18 d. berželio, prasidėjo seimas
K; Lingiutė dekliamavo eiles kitose vietose lietuviškos organi gojęs, platinti blaivystę tarp mer
"Dėlko varguolis tamsus". Pade- ’zacijos neapleidžia atkakusių ty ginų ir moterėlių, o apie apšvie Sus. L. R. K. Seimas atsibuvo
ta ant stato bukietą gražių kvieti
lėta mus supažindinti su geresne timą savo seselių ir brolių nebu Sv. Kazimiero svetainėj. 8 vai.
ką kaipo dovaną 'garbingam sve giesme ir muzika tautiečių. Ame- vo laiko mislyti. tai darbas bedie vakare buvo teatrališkas persta
tymas; atlošė veikalą "lerp dil
čiui P. Grigaičiui) TKalbėjo
’ “ ’ J°nas>
niazjj(aį jiems juk nepa- vių, socijalistų ir tt. ir tt.
Žviagilas. I rumpai kalbėjo apie^^ jįe kitaip ir draugiškumą sttPaveizdan. Naujoje Zelandijoj, gėlių rožės”. Žmonių buvo apie
Lietuvą ir jos siądieninį \ argingą pranta negU Europoj. Rd.) Kiek kur liaudis apšviestesnė. kraštai 30 ypatų ir dar tame skaitliuje
padėjimą. Ragi 10 susirinkusius mcs galėjome suprasti, abudu tau- pasidarė stebuklų šalis, o ji |x» apie pusė socijalistų. Svarbiau
atminti Lietuvos šalį ir šelpti jos tiečiai gerai išsilavinę muzikai *r valdžia Anglijos karaliaus. Tai sias lošikas, J. Galackas, seniau
vaikus nors našlės centeliu. Drg. gabumo jiems ne trūksta. Jiedu gi. matomai, ne lordai, carai, ka priklausė prie socijalistų kuopos,
P. Grigaitis apsakė pradžią revo- terp lietuvių gali užimti tokią vie raliai, kunigaikščiai kalti, jeigu dabar gi perėjo prie kunigo Jakšfiocijos ir jos dabartinį bėgį: aiš- tą kaip terp lenkų Padcreivski, mes stovime žemai, bet mes pa čio šalininkų. Jis yra pinnsėdžiu
pažadėjo žino Sembricli, rusinu Mišuga, czechu tįs. Nereikia nė monopolių dau ir čianykštės tautiškojo Sus. 57
lįfens laisvę ir j^. vėl atėmė, Iš- Smetana ir tt. Kaip čia galima žyti. nė blaivystės. nė §v. Kazi kuopos. Taigi mat jis stengiasi
rodinėjo, jog biurokratų žadamos buvo matyt, tai daugelis lietuvių miero draugijas tverti, ir be to keliems dievams ant syk tarnau
ti, klausymas tik. kaip jis tokią
laisvės yra be vertė žadamos ap- tikrai nesupranta kas tai yra dai mes galime blogą išnaikinti.
tiesink
negalimą užduotį atlieka.
įpuiiinirnui žmoniėms akių: paža- na, o dar mažiau supranta skam Ja|»onai pergalėjo Maskoliją ne
Turbut
nė vienam dievui širdin
dh, bet niekad žn|onėms nieko nc- binimą ant piano. Dainoms dar dėl jų stipraus kūno sudėjimo: iš
gai
nepatarnauja.
Booda. Apsakė Peterburgo, anų plojo ir reikalavo daugiau ypač vieno maskoliško dragūno gali
19 d. berželio buvo prakalbos.
|fnetų kruviną n< dėldienį ir daug lietuviškų dainų ir to Petrauckis ma butų trįs japonukus nulipinti,
Terp
žmonių paleido nežinia kas
Įkitą pasibaisėtinų biurokratų bar- išklausė ir padainavo virš pro- bet dėl jų apšvietimo. Protas, o
paskalą,
buk kunigas Milukas tu
Htarybių ir žudy- tų. Ragino čia gfamo tris kartus.
ne kmnščia galinga ir nepergali
>
rės
ginčus
su socijalistais, bet , ži
įgyvenančius atmiinti ten kovojanPetrauckis ir Skirgela tai žiedai ma, Ir durnos atstovams ne žeraus brolius ir pors centais si> musų tautiškos muzikos ir vaisius mės daugiaus priderėjo reikalauti, noma, to nebuvo. Klausydami
šelpti. Drg. P. t. perstojus kal- jiį pamatysime ateityj.... gaila, bet visiems uždyką
mokyklų, kuniginių prakalbų, žmones mie
jbėti, tapo paskirti rinkėjai aukų— kad ne dabar. Dabar mums ypač (čia klysta ir rašėjas. Alkanas gojo. Dar čia sustumdė kun.
2 moterys ir du vyrai, kurie užra Amerikoj nelengva juos suprasti. negali gerai mokytiesi, Redak.J. Milukas su keliais vyrais, bet jų
kinėjo aukautojų vardus.
Antras jų koncertas bus 26 d. Kas iš to. jeigu musų ūkininkas nepertikrino, pats išėjo, paskui jį
Renkant aukas, dainavo kvar berželio
Worcesteryj,
paskui turės daugiau žemės, jeigu jos ir didesnė dalis žmonių. I ąsyk
tetas vaikinų: “Jaunumenės gie Brocktone, Laivrence, o jai ma nemokės išdirbti; kas' jam bus do likę padainavo marselietę, kas
sme”, “Į kovą" ir “Broliai sukru tys, kad apsimoka, tai atlankys ir nauda, nors jis ir dvyliką kiaulių kunigams, žinoma, nelabai pati
skim : J. Klembauckas kalbėjo kitas lietuvių kolionijas. Kiek turės, o vasarai atėjus, išdvės vi ko. Sekantį nedėldienį kun. Jaku
aP’c kapitalizmą: kaip jis blėdin- inio jų girdėjau, tai jie atkeliavo sos, jei nemokės jų auginti? Ame tis per pamokslą liepė žmonėms
£35 žmonijai ir aiškino, kad jį ga čia ne pinigų rinkti, bet nors iš rikos ukėsas užaugina iš trijų žą nekeikti socijalistų, bet uždavė
lima lengvg
■ sugriauti, tik dalies supažindinti Amerikos lie sų ir vieno žąsino IOO žąsiukų ir už juos poterius.
Nors pirm seimo laikraščiuose
tokia
pasaulio darbininkams tuvius su gera daina ir muzika, už kiekvieną paima nuo $1.50 iki
reikalauta
reformavimo Katali
$2.00,
o
musų
ūkininkas
tiek,
kiek
susiprasti ir, susiįvienyjus visiems, (bet visgi, turbut, jie čia neatkako
drąsiai stoti prieš dabartinius savo pinigus išleisti. Musų to jam Dievas duoda, — daugiausiai kiškojo Susivienyjimo, bet ne tik
galinčios pagerinti organizacija
žmonijos siurbėlės. Ona Karašė dėl priderystė juos paremti ir kaip 15 žąsiukų.
reformos
netapo įvestos, galima
kmtė dekliamavo eiles ” Lietuvo-^ galint, padėti. Red.)
Iš tų trumpai sutrauktų žinelių
sakyti,
kad
seimas dar ją labiau
ic kraujas ’. Drg. P. Grigaitis
galima1 pamatyti, kokia ateitis
J. P. Raulinaitis.
pagadino,
rinkdamas
viršininkus
’ntru kartu kalbėjo apie durną,
mus laukia, jei visi tik apie pilvą
ypač
iš
atsižymėjusių
intri
j08 išrinkimą ir dabartinius darIŠ NIAGARA FALLS, N. Y. yipysimės. Iki šiol musų socijaligoms
ir
tai
keliems
metams.
Pa
y08- Pamylėjo ir musų dvasiškiDarbai eina čia gerai ir uždar stai ir kunigai tik klausymą pil
veikslan,
Milukas
išrinktas
dva

Jū® netikusius darbus. Kalbėto^- biai neblogiausi; lietuviai uždirba vo gvildena, palikdami žmonių
sakė, kad Lietuvoj nerastume nuo $2. — $3-50 ant dienos. Iš protą mažam skaitliui lietuviškos sišku vadovu, tik kas žiu, kas jį
P9© kunigo, kad; ir dienos švieso- kitur pribuvusiam darbas nesun inteligentijos, kurią niekina. Ir ves, kad į intrigų purvyną pats
kas iš to išeis? Sustosime ant neįpultų
žiburiu jieškotume. Lietu- ku gauti.
Svarbiausias nutarimas — yra
kunigai yra pataikūnai, sėbrai
Yra čia lietuvių būrelis, bet apie vietos.
tai,
turbut, priėmimas Miluko už
^tingesniųjų ūkininkų, dvarpo- jų darbus nieko negirdėt. Yra čia
Liaukimės vaidų, visi išvien,
manymo
siųsti pasveikinimą po
nj? ir caro valdžios. Jie, vietoje ir lietuviška pašelpinė §v. Jurgio senas ,ar jaunas, turtingas, ar be
piežiui
ir
pakelti protestą prieš
įfl^^nge su žmonėmis prieš ne- draugystė, bet ir ji ne tvirtai lai turtis, griebkimės mokslo, šviepasielgimą
Prancūzijos rando su
usią caro valdžią ir ponų sau- kosi, nes “bedievių" nepriima, o skimės, padėkime Vilniaus Au
kunigija.
Turbut
prieš tą prote
vietoje žjmonėms aiškinti, dievuotiemsiems labiau rupi kar- šros draugijai šventą ir prakilnų
stą
jau
dabar
dreba
prancūzų pa
Pe iuos mulkina, platina čiamos negu draugystės reikalai; darbą atlikti nuosekliai. įtaisy
kinkiai!
Bet
klausymas,
ką tas
J«odašimtiškus raštus,
keikia, į draugystę ne priguli nė ketvirta tom centrą Amerikoje ir išdirbbendro turi su reikalais Amerikos
pragaru ir velniais grasi- čia gyvenančių lietuvių
dalis. kim programą ; nurodykime, ko
'j
ĮĮy kike rinkimo skverbėsi j Daugelis nenori į draugystę rašy- kių mokyklų mums labiausia rei S. L. R. K. A.?
į?05 atstovus, persistatinėjo tiesi, nes jos konstitucija per daug kia ir kur parengti. Mes ameri Svarbiu galėtų būt užgyrimas
gūsiais katalikais, 'l ik laimė, aštri: už mažiausią prasikaltimą kiečiai galime prisidėti netik pi stengtiesi visur prie bažnyčių
ten nepateko. Kalbėjo maskoliškai baudžia. Viršininkai nigais, bet ir Amerikos budu 1110 rengti lietuviškas .mokyklas, bet
^tusius Streikus : kaip po- teipgi mačai rūpinasi draugystės kinimo. Teisybė, šiądien mes tu arčiau prisižiužėjus ir tas neišroE^^ino streikuojančius, su reikalais. Apšvietimas čianykščių rime prie
kiekvienos partijos do svarbiu. Ne svarbiu yra pats
valdžios prisiųstų dragu- lietuvių labai žemai stovi. Nieko šiokias tokias mokyklas, bet jos skaitlius mokyklų, kiek jų vertė:
Apkalbėjo plačiau dabartinę gero negalima išgirsti, užtai gir netikusios, tendentiškos, musų geriau jau butų turėti, kad ir vie
^^^intinę durną. Išrodinėjo, dėt net per tankiai apie jų girtuo reikalams neatsako, bet jas gali ną, bet tikrai gerą mokyklą, ne
dabartinės dūmos yvai- kliavimus ir muštynes, provas ir ma perdirbti, įvedus naują pro gu daug niekam netikusių, kurio
atstovai. .Klausytojai kitokius nevertus pagyrimo dar gramą; gerų mokytojų irgi ne se vaikus mokina pats lietuviškai
nemokanti, dudoriai, arba minyšvisų partijų atstovai bus. Laikas, rodosi, butų jau su truktų, jei butų kuom apmokėti
kos.
Reikia pirma gerinti nors
įnagiais biurokratų val- siprasti ir pradėti kitaip gyventi už jų triūsą, o su tuom mes gali
esančias
dabar netikusias moky
tuš^jtf*Sk’riant swijal-demokra- nes teip gyvendami, kaip iki šiol, me ateiti pagelbon, jei kiekvienas
klas,
o
paskui
jau rupintiesi apie
Amerikos ir Lietuvos lietuvis lai
•tovii
kitų partijų at- užsitraukiame neapykantą visų
dauginimą
gerų.
Pinigus ir neti
kytų už pareigą savo parapijos
Stolypinui pagra- svetimtaučių.
kusios
ištraukia,
o
naudos iš tomokyklą šelpti pinigiškai.
Ig. Kudzauckas.
(durnos. Su to-
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kiu nėra.
tuom tarpu apie pa
gerinimą mokyklų, apie pastaty
mą jų ant geresnių pamatų, ypač
apie išliuosavimą mokintojų iš
verguvės menkai apie vaikų lavi
nimą išmanančių kunigų nebuvo
nė kalbos.
Buvo kalbėta ir apie įsteigimą
prieglaudos namo, bet teipgi ku
nigiškai ; greičiau tas klausymas
ir pakeltas užkenkimui tokiam
užmanymui S. L .A.
Seimo pirmininko, kun. Miluko
nuomonėj, turbut, svarbiausiu
nutarimu yra — kad seimas S. L.
R. K. organu net 4 metams išrin
ko jo “Žvaigždę“. Bet ir išto ne
matyt, kad organizacijai butų ko
kia ypatiška nauda. Organizacija
4 metams surišo sau rankas.
Sekantis seimas nutarta laiky
ti Chicagoj.

DEL KUNIGO ŽEBRIO
STRAIPSNIO.
Kunigas Žebris, dar prieš paskutinį seimą, rašydamas straip
snį S. L. A. reikaluose, padavė ga
na svarbius įnešimus Susiv. reika
luose, ypač gi reikaluose kolionijos, bent man teip rodosi. Bet
terp gerų užmanymų, yra ten ir
pjudymai brolių su broliais. Ku
nigas Žeb. persergėti, kad Susiv.
neprastotų savo savistovybės.
Man rodosi, kad to geidžia ir
kiekvienas S. L. A. sąnarys. Kun.
2. sako, jog S. L. A. ir socijalistų
atstovai . smarkius varė ginčus.
I rip, pet kas davė pradžią? Kada
XXI seime tapo išrinktas komite
tas ir kolionijos komisija, tai vie
nas komisijos sąnarys pradėjo dar
salėj džiaugtis ir ginies savo urė
du ir tikėjosi padaryti kokius 6000
dol. š savo urėdo (kodėl tik po
metų apie tai kalbama? Red.).
Netoli stovėjo ir socijalistų atsto
vas ir tą viską girdėjo. Tai. argi
dyvai, jeigu parašė feljetoną apie
tokius S. L. A. šulus, kuriems ru
pi vien pelnas ir asabiška gąrbė.
o ne tautiški ir organizacijos rei
kalai? Tas ir pagimdė tuos vai
dus ir ginčus (bet jie neišaiškino
tikro dalykų* stovio. Rd. ). L. S.
D. P. atstovas, girdėdamas, kad
lietuviai turi tokią puikią organi
zaciją, laukė seimo, norėdamas
pamatyti, koki atstovai suvažiuo
ja. Pamatęs, kad suvažiavo daug
politikierių, ir pasiuntė tokius or
ganizacijos vadovus ant Marso
su visa jų politika. Tuom, kaip
jis sakė, norys iššaukti kritiką.
Bet žmogus apsigavo: vietoj kri
tikos (juk jos pas mus nėra, mes
mat dar nesuprantame, kas tai yra
kritika ir kam ji reikalinga. Rd.|,
sulaukė pliovonių,. nesiliaujančių
ginčų.
Kun. žebr. įsako savo rašte bū
ti labai atsargiais su socijalistais.
kad jie nepaimtų į savo rankas S.
L. A. Bet kiek aš žinau, socijalistai ne tyko S. -L. A. pagriebti,
nes jiems jis gerai toks, koks yra.
jie geidžia-vien, kad jame nebūtų
politikierių varančių savo reika
lus. S. L. A. turi būti nepartyvi
skas. Kun. Žebr. sako, jog Susiv.
L. Laisvamanių rėmė socijalistus,
bet užtai laisvamanius išvaikė socijalistai. jie dingo. Bet kodėl din
go? Todėl, kad jie tą užsipelnė.
Jeigu S. L. A. sektų laisvamanius,
tai teipgi turėtų dingti: jeigu S.
L. A. viršininkai panorėtų teip au
tokratiškai organizaciją valdyti,
kaip valdė Laisyaman. Susiv., tai
jam teipgi negalima būt ilgo gy
venimo pranašauti, šiądien jau
viena ypata organizacijos valdyti
negali. Vienas Susiv. Laisv. va
dovas užsimanė net nuo socijali
stų atimti čartėrį, nors visai ne
turėjo tiesos tą daryti be sąnarių
susivažiavimo, o kas akyviausia,
kad čarterio reikalavo visai nesu
žinojęs su prezidentu. Kitas vėl
Susiv. Laisv. viršininkas atsisakė
išduoti rokundą įeigos ir išeigos,
ką, su lyg seimo nutarimo, turi iš
duoti kas trįs mėnesiai. .Argi to
kia organizacija, kur viršininkai
teip elgiasi, gali gyvuoti? 20 d.
sausio šių metų, kaip buvo pagar
sinta “Lietuvoj", buvo sušauktas
pas Drą Šliupą susirinkimas su
mieriu atnaujinti Susiv. Laisv.
Susirinkome keletas vyrų. Pradėj’us svarstyti organizacijos reikalą,
buvo užklausta, kodėl Centr. Sekr.
neišduoda atskaitos. Po ilgų kal
bų, ant galo, sekretorius pasakė,
kad atskaitos reikalaują tik tie^
kurie nepažįsta nė A B C; jiems,
girdi, negalima rokundų išdavinė
ti. Kuopa likosi sutverta arba
atnaujinta; nutarta, kad Centro
Sekr. turi atskaitą išduoti. Pra
slinko jau še^i mėnesiai, bet at
skaitos visgi nėra. Argi socijalistai, arba kitoki, gali tylėti, maty
dami tokį carizmą? Man rodos,
kad las uė kunigui Žebr. nepatik-

tų ? Jeigu kada S. L, A. teip pra
dėtų elgtiesi, tai, žinoma, soči ja Iištai, o gal ne jie vieni, netylės:
juk jų užduotis kovoti su visokiais
carizmais.
Sąnarys 30 kuopos
Susiv. Leit. A.

Talpiname mums atsiųstą ra
štelį, bet drauge priduriame, kad
organu S. L. A. dabar yra “Vil
tis”. Ten todėl butų geriausiai
siųsti ir atsakymus ant straipsnių
Susiv. Liet. A. reikaluose tilpusių
Mes manome, kad gana ginčų
buvo prieš seimą ir kad tie daly
kai seniai jau pašarvoti.

Galvočius.

kiau kriokė, o už valandėlės buvo
tyku kaip kapuose.
— Tai tas?, — klausė atėjūnas
Anupro mergos, rodydamas į Ta
mošių.
— Tas, tas senis, — patvirtino
ji• Gandras pradėjo snausti. Sve
čias, persitikrinęs, kad jau vist
miega, sušnapždėjo:
— Na, pradėsime, — ir taręs,
puolė prie miegančio Tamošiaus,
nutvėrė už gerklės, o merga tuom
tarpu ištraukė iš užančio krepšiu
ką su sutaupytais Tamošiaus ska
tikais, ir abu pasislėpė už durių.
Sukilo visi. \ ieni pylė šalto van
denio ant Tamošiaus, kiti ant Anupro, bet jau abu buvo negyvi.
Pakilus saulei, pribuvo polici
ja....
Draugai! gana mums teip
gyventi.... Jieškokim sau kito,
geresnio gyvenimo.... Kad ne
sau. nors kitiems gerą padarykim,
palikime kokią žymę savo gyve
nime.
Matydami pirmą patarėją ei
nant į kitą gyvenimą, visi susiė
mė liekanas buvusių kitą kartą
drapanų, išėjo drauge su Galvo
čių : Šeškas, Adata, Gandras ir
Kuprius, tik vienas Staugis liko
su čigonu,
1 askui girdėjau, kad Galvočius
su (>andru sėdi kalėjime už maiš
tus, o Adata apsivedė, siuva dra
panas ir džiaugiasi kūdikiu, teip
plonu sudžiuvusiu kaip ir jis pats.
Ne po ilgam mirė čigonas My
kolą. o be jo rūpestingos rankos
sugriuvo jo penėtojas namas.
Šiądien ant "Juodvarnių kalno“,
kur žmonės gyveno, kur ėjo baisi
ir teisinga kova už būvį, riogso
purvų bala, lizdas numylėtų Gan
dro varlių.

Parašė Br. Vargšas.
(Tąsa.)
ninku buvo Galvočius, o antros
Anupras, visados, kalboje mėgstantis savę pagirti. Nuo durių.
pasieniais, atskirai viena nuo kišalyje
tos, traukėsi gulyklos.
Anupro lovos, ant įkalto į žemę
stulpelio žybsojo mažutė šviesa,
troškinama sugedusio oro, kvapas
šlapių, apipuvusių sienų ir guly
klų, kurios gal būti jau nuo kelių
metų ne buvo judintos. Mykolas
nesistęgė pagerinti savo “gar
saus” viešbučio, nes jam ir teip
niekados svečių netrukdavo....
Vieni išeina, kitus už neužsimokėjimą išvaro, o jų vietoj vėl nauji
ateina; visados pilna. Žiburio jis
teipgi nenorėjo duoti, besiteisin
damas, kad tas perbrangiai jam
kaštuos, tik įbauginus žadėjimu
uždegti, nupirko liamputę vadina
mą “vilko akis". Reikia vienok
už vieną pagirti Mykolą, kad jis
niekados ne pardavinėjo savo gy
ventojams degtinės, nors jie ir
dvigubai už ją jam mokėtų. Kar
iais. geram upe būdamas, skaitė
net patirtas iš gyvenimo lekcijas
apie blėdingumą degtinės, vis ro
dė savo kailinę kepurę.
Vienas po kitam, parėjo: To, Bonnos universitete, Vokie
mošius, Staugis, Kuprius ir Gan
dras, tik Anupro dar nebuvo ir jo tijoj. Roose velto atsiųstas deka
mergos. Reikia žinoti, kad visi nas Columbia universiteto Burčia ėsantiejie nešiojo pseudony- gess skaitė lekciją; terp kitko,
mus, tik Anupro nieks nedrįso pasakė: “Vokiečiai ir ameriko
perkeisti, kadangi pirmam taru nai yra tai didžiausiosios pirmeisiam kitokį vardą žadėjo perplau \ iškosios tautos. Ir vieni ir kiti
Labui savo
ti gerklę. Šeškui davė tokį vardą myli teisingumą.
todėl, kad jo sulaužyta koja vis ukėsų ir visos pasaulės, vokiečiai
plačiau ir giliau puvo, ir leido la ir amerikonai turi laikytiesi krū
bai nemalonų kvapą; Adatai už voj”. Iš tos kalbos matyt, kad
tai, kad buvo kriaučių. Senam Rooseveltas Europai siunčia pro
Tamošiui užtai, kad niekados nie fesorius ne mokslo vyrus, bet po
kam netikėjo. Buvo pasklydus! litikierius. Kad tik tie politikie
kalba, kad Tamošius turi daug,... riai teip nesudemoralizuotų Euro
daug pinigų, bet kaip greit atsi pos, kaip spėjo sudemoralizuoti
rado, teip lyginai greit ta kalba Ameriką. Seniau ištikro Ameri
žuvo. Staugis už tai, kad niekad ka buvo pirmeiviška valstybė,
ne kalbėjo, nes buvo visai kurčias. bet dabar ji žengia vėžio žingsniu
Kuprius ištikro buvo kuprotu. atgal, pasidėkavojant jos politi
Kuprius teip papasakodavo atsiti kieriams ; \ okietija, ypač gi svar
biausia jos dalis Prusai, niekada
kimą. kuris jį kuprotu padarė.
— Mūrijome augštą namą, la pirmeiviška nebuvo, ne daug
bai augštą^.. Aš plytas nešio kuom skiriasi nuo Maskoliuos.
jau į viršų. Scųiai jau lingavo Žmonijai, turbut, nė Prusai, nė
lemos, prikalinėtos vinimis, bet Amerika dar ne spėjo gero pada
architektas vis tvirtindavo, kad ryti. nė viena, nė kita ne gali dar
laikys. Teip diena iš dienos ne lygintiesi su Prancūzija, nė su
šiau ir nešiau.— Terp ketvirtų Anglija. Vokietijos mokslinčiai
ir penktų lubų truko kelių lentų ir raštinikai, teisybė, žmonijai yra
ir aš ,su glėbiu plytų, kaip molio gero padarę, bet ne jos randas ir
politikieriai; tą patj galima pasa
šmotas, pupt.... ir kupra....
Visi juokdavos iš jo pasakos, ir kyti ir apie Ameriką, kuriai net
jis pats ant galo juokdavos. Gan platinančių kokias nors idėjas ir
dras gavo tokį vardą todėl, kad raštininkų trūksta. Patarlė gi sa
bedarbės laikuose rinko varles ir ko. jog kiekviena tauta turi tokj
įkalbinėdavo, jog ponai iš geros randą, kokio ji verta.
valios ėda varles, joms penėjo ne
Įj Išvaikius durną. Prūsų val
dirbančius draugus.
,
džios pradėjo saugiau prižiūrėti
Tamošius atsisėdo ant lovos, ir gyvenančius Prūsuose maskoliš
atrišęs gerokai suteptą krepšiuką, kuosius studentus. Kratas daro
skaitė dienos uždarbį.
studentų gyvenimuose ne tik
— Ar visi turėsite rytoj darbą?, Berlyne, bet ir kituose universi
— gulėdamas paklausė šeškas.
tetiniuose miestuose, kur tik yra
— Kad ne męs, tai kiti, o vis maskoliškiejie studentai. Iš su
kas nors dirbs, — atsakė Gandras. areštuotų. septyni studentai liko
— Kol neužšals, badu ne stipsi- si iš Vokietijos išvyti; du gi.
me.
Karfunkelstein ir VVeidt likosi
— Kad juos velniai!, — sušuko atiduoti Prūsų sudams, kadangi
Kuprius.
buk jie Prūsuose sutvėrė anar— Kas-gi tau? juk dirbai,—vi chistišką organizaciją.
si atsiliepė.
[Į 25 d. berželio, Peterburge, po
— Kad juos perkūnas nutrenk
licija
ir žandarai apsiautė vieną
tų ! Sutikau po dvi griveni, tuom
dalį
karės
ministerijos, kadangi
tarpu už dvi dieni viso labo trįs
gavo žinią, jog karės ministerijos
tiktai.... Vagis!....
ruimuose revoliucijonieriai laiko
Tuom tarpu durys su tręksmu
susirinkimus. Ištikro rado čia
iki galui atsidarė ir, vesdamas
daugybę prokliamacijų ir kitokių
savo mergą, ir kokią ten kitą nau revoliucijonieriškų raštų.
Val
ją ypatą, vos gyvas nuo pasigėri
džios visokiais budais stengiasi
mo, įėjo Anupras. Priėjęs prie stabdyti išplatinimą paskutinic
lovos, krito kaip akmuo, suduo socijal - revoliucijonierių manife
damas su galva į sutrešusią sieną, sto, bet tie policijos besistengima
kurioje ir liko duobė didumo Anu ne turi pasekmės. Kaip pasirodo
pro galvos. Naujas svečias, vie vienas revoliucijonierių manife
nu čebatu, mažiute kepuraite ant stas buvo atspaudintas spaustu
viršugalvio, drąsiai vaikščiojo po vėj rando laikraščio “Pravitelbutą.
stvennyj Vestnik“.
Jau visi miegojo, tik Gandras,
|| 27 d. berželio, ties Brodais,
nžinteresuotas nauju svečiu, aky
per
rubežių j Austriją jsiveržė 14
vai klausė kalbos naujo svečio ir
maskoliškų
kazokų ir užpuolė ant
Anupro mergos. Anupras vis la
namų
vieno
ūkininko. Namus išbiau blaškės, vis garsiau ir sun-

IŠ YISŪR.

Sodiečių sukilimai Ispanijoj,
Katalonijoj, 15 amžiuje.

kitur padarydavo, arba parankiau budai

sanvaitę suareštavo 60 ofteierų. Žinios”, kiek mokėjo, tiek žymėjo 16. Dalininkai visomis savo paponas imdavo, kiek norėjo. Ponai pn
j
Charbine, Mandžurijoj, persirėdęs 1 svarbesniuosius Lietuvos gyveni- jiegomis rūpinasi laikraščiu: jiedar ir kitus pragumus pelnui iš žmoni’ ‘™ktam
oficieru rubežiaus sargybos re- mo atsitikimus ir tuo akino jos ško kitų dalidUikų, renka prenu
Įstatymai juo tolyn, juo blogyn ėjo. Cur l*e l,c*
voliucijonierius iš maskoliškojo visuomenę, kaip išmanė, taip kėlė meratą ir apskelbimus, taiso
Parašė A. J—tis.
buvo kurkas blogiaus negu įstatymuose.
banko paėmė 100000 rublių pini aikštėn lietuvių reikalus, pastaruęj agentūras skyrium laikraščio nu
giaus gyveno bežemiai ir mažažemiai' ji
ju metu mėgino jungti kultūros meriams pardavinėti, skelbia ir
gų ir su pinigais pabėgo. *
Katalonija yra dabar Ispanijos dalimi, pirmiaus ant žmonių net tokias lažas uždėtas: pristat^pl
dirvoje išsiskirsčiusias musų jie- aiškina, jogei to laikraščio leidi|| Mieste Sebastopol, pietinėj gas. Bet “Vilniaus Žinios” krito, mis yra ne pašalinis, bet visuo gi buvo atskira, nepriklausoma valstybė. 'Ienai da gūžės kiaušinių”, parūpinti šunims duoną, bau .
Maskolijoj, revoliucijonieriai su neįveikusios pilnai atlikti to dar menės reikalas.
bar stipriai juda sodžiaus ir miesto žmonės (tuomi varles, kad jos nekurktų ponams mieganyTvJ
bombos pagelba išardė vieną ka bo. Kas per priežastįs to “Vil 17. Susiradus apie Šimtui dali ypač atsižymi jos didmiestis — Barcelona), nori žmogui, negalima jo laidoti, kol neatiduos ponui
lėjimo sieną. Iš to pasinaudojo niaus Žinių” kritimo ir neišsigalė- ninkų, pažadėjusių dėti po šimtą net kartais numesti nuo savo sprando Ispanijos ka kartės (kaldros). Paaugo berniukas ar merga; •
20 politiškųjų kalinu ir pabėgo. jimo, kokie jų nuopelnai, kokios rublių, sušaukiamas visų tų dali raliaus jungą. Tasai kraštas yra augštai pakilęs, ir ponai juos atsiimdavo į dvarą. Ponios savova^
|| Anglijos žymesniejie pirmei || Mieste Tiflise, ant Kaukazo, klaidos buvo, ateitis tegalės rim ninkų susirinkimas, kuris patvir- žydi pramonė, vaisba, o karaliai varžo tai. Bet ir kartai* nežindydavo, pavezdavo vaikus žinįk^
viai padavė saito randui pYotestą, pulkas ginkluotų plėšikų įsiveržė tai ir bešališkai nuspręsti. Ar tina sj sumanymą, pataisęs jį ir pirmiaus buvo ten neramu. Seniai, labai seniai kru baudžiauninkėms: jos turėjo mesti savo vaikas*-’
prieš darymą kokio nors sutarimo į namus kunigaikščio Czanvadese, šiaip ar teip, vienas daiktas yra papildęs, jeigu išras tai reikalin tėjo ten baudžiauninkai, kėlė maištus prieš ponus, imti pono, savuosius numarindavo. Ponai prisii^
kydavo teisės pirmosios nakties, apie kurią jau •
su caro randu, kadangi kiekvienas užmušė kunigaikštį, o jo namus mums aiškiu: neveizdint į tai, ar gu, išsirenka iš savo tarpo tam kol neišnaikino baudžiavų. .
sutarimas butų išnaudotas prieš išplėšėm Odesoj likosi užmuštas “Vilniaus Žinios” atgis ar nebeat- tikrą komitetą, po keturis žmo
Šitoj knygelėj žadu papasakoti apie Kataloni- nėjome.
Maskolijos tautą, pakeltų caro porto inspektorius. D-ras Topov. gis, susipratusioms lietuviams rei nes nuo Vilniečių. Kauniečių ir jos sodiečių maištus. Bet pirm to reikia apsakyti,
Ponas spaudė, bet pats buvo sudžia. Ta: • ’
išvisur
traukė naudą.
rando kreditą ir caras vėl
kia ‘pasirūpinti, kad dienraščio Suvalkiečių, sutaisyti laikraščio kaip ten atsirado baudžiavos — kad suprasti geriaus
ĮĮ
Peterburge,
pulkas
ginkluotų
galėtų kreipties! į Europos banki
pradeda atsirasti mislis, jog karai'
leidimas ir jo būtis nebepriderė- redakcijai ir
administracijai, judėjimo priežastis, o antra —- kad pažinti tą yra Palengva
vyresnis už poną, jog jis augščiausias $ud^
ninkus jieškodamas teip jam rei vyrų stengėsi prisigriebti į parako tų nuo vieno žmogaus, išsigalėjiįduoti instrukcijas ir prižiū dalyką, kaip atsirado baudžiavos, nes jos visur atsi
kalingos paskolos, be kurios seno krautuves, bet tas nepasisekė, ka tnui ir nuožiūrai paliktas, bet kad
rėti darbavimos, ir pagaliau* nu rado vienodai: laisvi žmonės tapo baudžiauninkais. Bet iš tos naujos mislies menka nauda tebūdavo*
ji tvarka negali laikytiesi: paren dangi juos patėmijo fėrginti krau jis butų tam tikrai susitelkusių sprendžia, kada pradėti laikraš
Rašydamas, naudojaus dviem rusiškom kny karaliai už pinigus parduodavo ponams savo teises
gęs tiek kraujo praliejimų randas tuves kareiviai ir pradėjo šaudyti. žmonių būrelio globoje. Reikia
gom: 1, Piskorskio — Baudžiava Katalonijoj vidur o tie. nesibijodami nieko, galėjo apsieiti su
tis leisti.
turės griūti ir Maskolijos žmonės || Minsko gubernijoj beveik su diibti viribus unitis; tuomet dien
18. Visuotinasai susirinkimas amžėse (Kijevo UniverS. Žinios, 1901 m. N N. T, 4, nėmis, kaip tik norėjo. Toks padėjimas ilgai Wga.
galės iškovoti tokią laisvę, kokią visu išdegė miestas Stolbcy lišliko raščio gyvybė bus tikresnė ir svei
galutinai nustato draugijos tvar 5 ir 8) ir 5 Kovalevskio — Ekonomiškas Europos Įėjo tęsties. Prasideda judėjimas iš apačios.
turi anglijonai.
tik dyi cerkvės miesto pakraščiuo kesnė. tik tuomet susitelks apie jį ką.
?
Ūgis t. H.
II.
(( Austrijos parlamento susirin se. Sudegė iš viso.su viršum 560 veiklesniųjų bendradarbių būrys.
19. lokio laikraščio leidimas,
Šventoji
žemė,
arba
Palestina, kur gyveno ir
kime 28 d. berželio rusinai ir ru namų.
I.
Bet ar galima, kad ir draugėn spauzdinant pirmiausiais metais
kentėjo
J.
Christus,
į
keletą
šimtmečių jam mirus
munai pasiuntiniai smarkiai pro f Egipte Anglijos agentai su susitarus,’tuojau iškarto griebties po 3000 egzempliorių, apsieitų:
8 amžiuje Ispaniją buvo užėmę maurai mahotestavo prieš - išrinkimą lenko sekė paslaptą egiptijonų organi- dienraščio? Dar menkai teįsiga 1) spaustuvė, popieria ir ekspe nieto tikėjimo, atvykusiejie iš pietų ( Afrikos). Fran pakliuvo mahometonams, t.y. pasekėjams Mahose*
Skaržysnkio antruoju pirmininko zociją, kurios siekis — paliuosuoti lėjusiai lietuvių tautai sunku iš- dicija 7050 rubl.;
kų karaliai vinv ju<»» iš ten grūsti ir laukan vi ti.idant to, visai ne krikščionėms. Dievobaimingi žmonėse,
vietininku, kadangi mat Skarzyn- visai Egiptą nuo Anglijos, pada- pradžios priturėti šiaip-jau papra 2) redakcija, administracija ir nekliudytų jų žemių. Palengva darė tai. Po sunkių darni pasimelsti prie Christaus gralio, matvdavc
skį, renkant parlamento pasiunti daryti jį savistovia viešpatyste.
kovų teatimdavo kiekvieną žemės kąsnelį. Atimtas krikščionių persekiojimą. Vaizbūnam* (kupriams 1
stas laikraštis, dar sunkiau—dien bendradarbiai 5000 rubl.
niu, išrinko su pagelba visokių
žemes karaliai išdalindavo savo tarnams - ponams; neramu buvo tenai pasirodyti: juos apiplėšdavo
raštis. Taigi nedarydami nuo 3) k rasa 2700 rubl.
prigavysčių. Lenkai mat ne mėg |Į Šiaurinėj Portugalijoj, 27 die daikto didelio šuolio, kad kartais 4) korektūra, butas, reikalin- tankiai atsitikdavo, kad toji dovanotoji žemė bū Vakarų Eurojioj atsirado noras atimti Palestiną iš
sta eiti tiesiu keliu. Juk ir išvai- ną berželio, buvo smarkus susirė nesukluptume, darykime tai, ką ,giejie redakcijai laikraščiai, ra davo tuščia ir neapgyventa, reikėjo pritraukti gy mahometonų. Popiežiai sujudino beveik visus po
kytoj durnoj • rengėsi prašalinti mimai kaimiečių su kariumenc. išgalime, pasitenkinkime kad ir 1tai ir kiti išleidimai 1750 rubl.
ventojai - naujokai (nausėdžiai, kolionistai) iš kur jais esančius katalikų kraštus, kviezdami visus ti
Vilniaus atstovą .Węclawskį, ka Mename susirėmime 100 ypatų mažesniu, bėgti butinu ir galimu Iš viso 16.500 rublių.
kitur, nes patįs ponai nemėgdavo dirbti, o labai kinčius krikščionis eiti į karę prieš netikėlius, žadė
dangi teipgi išėjo į aikštę, kad jis likosi užmuštų, o 600 sužeistų.
daiktu. Tuo tarpu {kurkime, su 20. Minėta laikraščio sąmata norėjo traukti naudą iš padovanotų dirvų. Todėl dami palengvinimus danguje ir ant žemės. Prasi
buvo išrinktas ne visai teisingu
sidėję ir susitelkę bent tokį laik bus svarstoma ir galutinai spren atidu<xlavo jas artojams. Iš pradžių, kol mažai buvo dėjo teip vadinami kryžkariai. \’isų luomų žmo
Į|
Peterburgo
laikraščiai
pagar

budu.
žmonių, nieko neimdavo už žemę, o kaip žmonių nės trauke tenai., nes visuomet atsirasdavo proga
sino, buk mieste Czita, Siberijoj, raštį, kuris eitų tris kartus per džiama visuotino susirinkimo.
ką pelnyti — ar tai čionai ar danguje, po mvrio.
[j Turkiškoj Armėnijoj vėl su plėšikai įsiveržė į banką ir paėmė sąvaitę. Teisybė, jis negalės pil 21. Sutinkančius su šiuo suma atsirado (langiaus, kada jie apdirbo ir užtręšė žemę,
Daugelis bajorų, norėdami į karę joti, reikalavo
kilo armeniečiai. Buvo čia jau ir 100 milijonų rublių. Į banką jie nai atstoti dienraščio, bet tam nymu {įrašome kuoveikiausiai ir jau nelienorėjo jos apleisti, tuomet ponai ėmė
tarpui užvaduos jį ir prainjs jam pranešti apie tai A. Smetonai ir reikalauti mokesčių, duoklių, mėsliavų ir pyliavų. pinigų, todėl leisdavo žmonėms išsipirkti pigiaus
smarkus susirėmimai kariumenės įėjo pasikasę po žeme.
taką: sutaisys laikraščio leidimą, kun. Tumui, kuriems sumanytų Pradėjo nuo ne daug. Buvo tai neva nuomas (aren- negu kitais, laikais, nes reikėjo staiga pinigų. Ka
su pasikėlė)iais. Maskolija sergė
rėse daug bajorų žuvo; sugrįžusiejie gi patįs nu
jimui rubežiaus, kad armeniečiai ĮĮ Angliškoj valdyboj Hongkong suartįs geresniuosius bendradar jų būrelis pavedė ir toliau rupin- da>. Žmonės turėjo eiti j kovą savo lėšomis, su
vargo.
nebegalėjo jau teip pavergti. Daug sodie
savo
ginklais,
saugoti
pono
laukus,
pribūti
{Kinui
negalėtų perbėgti į Maskoliją. su sudegė teatras. Ugnyje pražuvo bius. Nemaža bus sunkenybių ir ties laikraščio įsteigimu. Jų abie
čių
traukė
į karę, bėgdami nuo biaurių ponų; jie
pašaukus
į
teismą,
ponui
pravažiuojant,
duoti
jam
traukė daugiau kariumenės. Ca 10 aktorių ir 500 teatro lankytojų, su tokio laikraščio įkūrimu; męs jų adresas: Vilnius, Antakalnio
įeidavo
su
visoms
šeimynomis.
nakvynę,
šerti
jį
patį,
jo
tarnus
ir
gyvulius,
paga

turime jas apgalėti. Atsiminki Pakrantė* (Antokolskij Bereg)
ras mat stengiasi padėti sultanui daugume chiniečių.
KryžkariaiPalestinos
neatgrąžino krikščionėms.
liau* duoti patvadas.' Ilgainiui tarp naujokų atsi
sukilėlius pergalėti. Toks tokį Į) Irlandijos pakrantėse pasken me, jogei per tokį laikraštį tega namų No. 11.
lime prieiti prie taip pageidauja Sumanytojai: kun. Alšauskis, rado ir silpnesnių ūkininkų, kurie patįs negalėjo Bet tos karės buvo dideliai naudingos kituose da
mat remia.
do prancūziškas laivas “Violetmo dienraščio? Tik tam tikrai su D-ras J. Basanavičius, kun. Dam- attikti uždėtų pridejyščių. o reikalavo iš pono apgy lykuose.
|| Caras išleido vėl naują mani ta”. Prie to prigėrė' 19 įgulos
Žmonės susipažino su svetimų kraštų žmonėms
sitaręs lietuvių būrys tegalės pa brauskis, P. Matulionis, kun. V. nimo ir užtarimo. Ponas dykai neapsiimdavo tai
festą, kuriuom daleidžia iždo mi- žmonių.
tikrinti jam būtį! Taigi eikime Mironas, A. Smetona, D-ras J. daryti. pasakydavo: aš tavę apginsiu nuo priešų, o ir jų išdirbiniais. Anų atliekamus daiktus gabeno į
nisteriui užtraukti Maskolijos vi
išvieno, dėkimės draugėn! Jung- Stonkus. D-ras R. Šliupas, kun. J. tu man duoklę mokėsi. Taigi dalis ūkininkų pateko Europą, o si duodavo-mainais savo prekes (tavoduriuose (mat užrubežiai ne sko
po {Kinų jungu. Toliaus, ponas, kaipo stipresnis, rus). Atsiranda vaizba užjurinė, prasideda amatai.
kimės ant apačioje nurodytųjų Tumas, V. Urbanavičius.
lina)* paskolą 50000000 rublių.
ėmė
spausti kaimynus-ukininkus; saužemiai vis Galima gauti dabar svetimų kraštų prekes. Vaizba
pamatų ir steigkime laikraštį, ski Jau sutiko būti dalininkais:
Bet sulyg tiesų, be žmonių atsto
nyko
ir nyko. Bandė žmonės skusties karaliui, tas ir amatai atsiranda miestuose, ypač pajūriniuose,
riamą plačiai musų visuomenei. kun. Bikinas, J. Jablonskį-, )cun.
vų pritarimo, nė jokia paskola ne
tik
pabarė
ponus, bet baust nebaudė, ir, žinoma, nes jūrėmis eidavo prekiai. Ikišiol miestai teipat
Tai yra musų priedermė parūpin Jagminas, kun. Bajorinas kun.
gali būt užtraukta. Mat caras
nieko
gero
iš skundų neišėjo. Kol žemė gulėjo buvo po ponais; dabar, praturtus miestams, tasai
ti tautai toks laikraštis. Kai-ku- Janusevičitųi, kun. K. Kazlauskis,
laužo jo paties užtvirtintas tiesas.
dirvonais,
tol
{Kinai nespaudė, c po kiek metų jau jungas buvo persunkiu, todėl rūpinosi jį numesti.
“Skardas” toliau neišies; jo vie riems gal pasirodys šis-tas neaiš Mašiotas, M. Prušinskis, V> Pu|| Ant Kaukazp, Tifjise, miesto toj, pradėjo išeidinėti Vilniuje to kiu musų sumanyme, nevisiškai tramentas, M. Kukta, J. Paketu- ir užklupdavo sodiečius. Nuolatinės karės su kai Paprastai miestai išpirkdavo save nuo pono, nuo jo
mynais neleido žmonėms užsiimti ūke. Todėl, ar valdžios; patįs valdės. Kartais mokėdavo dar ponui
viduryj nesugauti vyriškiai metė kios jau pakraipos laikraštis “Ža nusakyta, taigi prašome tuo nesi ris, kun. J. Kukta.
patįs turėjo j karę stoti, ar prašyti ponų juos nuo to duoklę, bet į savo naminius reikalus kišties neleizbaidyti: krūvon susirinkę, pasiai10 dinamito bombų į pulką ant rija”.
išvaduoti. Teippat ir mokesčių našta spirdavo ne davo. Kartais kovodavo su ponais, jeigu šis perdaug
škįsime, sutarsime ir sutiksime.
pliaciaus ; susirinkusių žmonių.
Bombų eixpliozijos daug žmonių
Taip samprotaudamas ir klausy REDAKCIJOS ATSAKYMAI. vieną liuosą ūkininką pripažinti poną ir tapti jo branginos. Karaliai, kurie kovojo su bajorais, nes šie
baudžiauninku. Sykį išsižadėję mažmožių, atsisakė norėjo jo valią suvaržyti, padeda miestams; uždeda
tapo užmuštų arba sužeistų, o ta NUO NAUJO LAIKRAŠČIO damas visuomenės balso, lietuvių
me ir du banko urėdninkai. Už
būrelis rinkosi keletą kartų (Kau Skruzdei, Newark. Nieko rašte nuo laisvės trupinėlio, ilgainiui, žingsnis po žingsnio, patįs naujus miestus, vilioja nuo ponų baudžiau
SUMANYTOJU.
jos visai nustodavo; žmonės patįs užsinėrė kilpą ninkus, daro juos liuosais. Juo labiaus piktino ba
puolikai mat bandė atimti 125000
ne 28 d. balandžio ir 12 d. gegu visuomenę
apeinančio
nėra.
dol. į banką gabenamų pinigų ir “Vilniaus Žinios” sustojo.... žės, Vilniuje 18. 22 ir 26 d.) pasi Mums rodosi, kad tokių atsitiki ant kaklo, o ponai pradėjo juos labiaus ir labiaus jorus tasai, jog sodietis, pabėgęs į miestą, tapdavo
męs pasilikome be dienraščio.
liuosu. 1 okias privilegijas išduodavo karalius mie
smaugti.
tas jiems pasisekė.
Musų gyvenimas iš apačios ėmė kalbėti apie tokio laikraščio leidi mų kupinai yra Lietuvoj, ne vien
stams. Todėl miestai greitai augdavo, nes priSodiečių
padėjimą
sunkino
netik
svietiški
po
|| Hamburgo garlaivių kompa veržties viršun. Lietuviai subru mą ir galų - gale tas būrelis nu Silkinėj. Korespondencijose rei nai. Dar labiaus už šiuosius atsižymėjo vienolynai tiaukdavo daug pabėgėlių. Nereikia manyti vie
nija Anglijoj dirbdina naują gar zdo, ėmė jungties draugijosna, su tarė už reikalingą daiktą kreipties kia aprašinėti bėgančius, svar (klioštoriai). Vienuoliai ( minykai. zokoninkai j be nok, kad miestai is meilės laisvės tai darvdavo.
laivį, kuris bus didžiausias ant pratę bendro darbavimos reikalin į visuomenę šitokiuo sumanymu: besnius. teip sakant, visuomeniš nediktinai skynė miškus, padarė daug armėnų, pa Jiems tasai nė galvoj nebūdavo. Žadėdavo bajoriš
svieto, didesnis kur kas ir už No gumą ir naudingumą. Bet toks 1. Sumanytasai politikos, visuo kus atsitikimus ir tai ne senus, didino derlingą žemę; jie nesibijojo patįs rankų kiems laisvę, nes norėjo daugiaus gyventojų tuęėti
jaus arką. Naujasis garlaivis sukrutimas.nerazdamas prideramo menės ir literatūros laikraštis lei bet naujus, bėgančiam laike atsi darbo: bet neilgai jie buvo rankpelniais — miškų ir {jonams bajorams atkeršyti. Atsižymėjo tuom
tikusius; reikia ir laiką pažymė skinikais. Esant daugiau* žemės, negu patįs įga Barcelonos miestas: žmogus, į miestą įžengęs, tap
turės ruimo 55000 tonų. Tą mil išreiškimo dienraštyje ar tam ti džiamas Vilniuje.
žiniškąjį garlaivį dirbtuvė turi krame laikraštyje, kur butų vie 2. Tuo-tarpu teleidžiamas tris ti, kada kas atsitiko. Negalima lėjo gerai apdirbti, pradėjo vilioti ant tos jau išdirb davo liuosu, ir jo ponas nebegalėjo reikalauti nė jo
padirbti iki 1910 metų.
šaisiais Lietuvos reikalais rūpina kartus per savaitę ir anksti rytą aprašinėti senų atsitiktinų.
tos ir prirengtos žemės naujokus, o patįs palengva paties, nė atlyginimo už jį. O tuom tarpu pats Bar
išsiuntinėjamas pirmaisiais krasos
masi,
palieka
be
tvarkos,
nesusti

J. Z. Newarke.. Nė jokia redak vis labiaus ir labiaus traukėsi nuo rankų darbo ir celonos miestas turėjo savo baudžiauninkus . ir
|| Terptautiškoj sandaros kon
traukiniais.
ferencijoj, pracuziškiejie delega printas. Sąvaitiniai musų laikra 3. Laikraščio kaina: metams cija netalpina raštų pasislėpusių iš rankpehiių-kulturnešių darbo žmonių tapo kitų išnaudojo juos, kaip ir bajorai. Nors vaisbunar. -,
tai įnešė, kad nesutinkančios ščiai negali atstoti tokio pageidau penki (5) rubliai, pusei metų tris korespondentų. Redakcija turi išnaudotojais. Dievobaimingi žmonės aukaudavo nes jie buvo gatviniais mieste, pelnas terūpėjo, vie
viešpatystės nepradėtų karės be jamo organo: jie vienašališki; už (3) rub., trims (3) mėnesiams — žinoti kas rašo, nes už korespon savo gyvenimus, dubas vienuolynams ar bažnyčiai, nok varžynės, vaidai ir nesutikimai tarp miesto ir
dencijas juk korespondentas turi trokšdami nupirkti dūšios išganymą, o jau jų pačių sodžiaus ponų išėjo žmonėms ant gero. Tokiu budu
formališko jos apreiškimo. Pran siėmę agitacijos darbu, negali ap pusantro (i rub. 50 kap.) rub.
vaikai, už savo tėvų palikimą turėjo lažas, mes- daug išsiliuosavo nuo baudžiavų ir tapo laisvais
cūzų užmanymui vienok neprita rėpti bendrųjų musų tautos reika
atsakyti, jeigu prireikia.
4. Įsigalėjus, tariant, ėmėjų
piliečiais.
sliavas duoti vienuolynams ar klebonijoms.
ria kitos viešpatystės, tame ir lų, kiti gi iš jų visai ir neturi to
tikslo. Todėl mums reikalingas skaičiui padidėjus ir bendradar
Ir sodžiai patįs norėjo nusikratyti ponų jungą,
Amerika.
Frankų monarchija iširo; ant jos vietos atsira
toks laikraštis, kuris tautinės kul biams susispietus, laikraštis kisti
pamatę,
jog galima kitaip gyventi. Išpradžių no
dusios
kunigaikštystės
ir
grapystės
ėmė
rinkti
ap

ATSILIEPIMAS.
|| Kaip Maskolijoj, teip ir Por tūros darban sutrauktų ir sujung šešis kartus per savaitę tą-pat ar
rėjo prašalinti blogąsias baudžiavų pusės: pavers
linkui
savęs
laisvas,
tuščias
žemes,
pripažinti
jas
tugalijoj studentai yra revoliuci- tų draugėn išskirstytas ir suskal didesne kaina.
davo į pinigus y^as lažas, pyliavas, mesliavas, ne
jonierių vadovais. Matyt Euro- dytas menkutes lietuvių pajiegas. 5. Šitam sumanymui įvykinti Nr. 23 “Lietuvos”, korespon valstybės nuosavybe ir sodinti naujokus. Atsižy
kalbant jau apie “pirmąją naktį“ — nes norėjo pra
t pos studentams rupi svarbesni Must| neseniai užsimezgusios kviečiami visų kraštų lietuviai. dencijoj iš Montreal, Canadoj, Ka mėjo tuomi Barcelonos grafai, kurie užgrobdavo kas
šalinti nedorybes ir suktybes.
reikalai negu bplių daužymas, draugijo, meno, apšvietimo ir ki 6. Iš sutikusių su tuo sumany nadietis aprašė bylą Stepono Lė kartą didesnį žemės plotą ir palengva uždėdavo bau
I oliaus to tiepakako. Reikalinga buvo pati
kuom liuosame laike pasiganėdi- tos, nesant tokio laikraščio, kuris mu sudaryti užsitikėjimo draugi toko su Barbora Povilonyte, kuri džiavų jungą ant jos gyventojų.
laisvė.
O laisvais tapti buvo galima dvejopai: viena
Iš
pradžių
darydavo
tai
nedrąsiai,
atimdami
jį skundė už suvadžiojimą.1 Kur
na amerikoniškiejie.
tarpininkauti; tarp jų ir tarp vi ja.
—
keliais
įstatymų nurodytais, kaip antai: žmogus
laisvam
žmogui
teises.
Pakol
atima
jas
iš
bevaikio,
gi Kanadietis teisme matė dakta
Į Vienas iš įtekmingiausiųjų suomenės, kaip ir sustojo savo 7. Draugijos dalininkai turi į- rą. kas tas daktaras? Turbut vi svetimmoterio. net ant padegėsio uždeda lažą už pats išsiperka. ponas, mirdamas, testamente atleizItalijos laikraščių, “Secolo”, ne ūgyje- Apšvietimo ar tai kito ku nešti ne mažiaus kaip po .rimtą siems čia žinomas žydas. Kur jis gaisrą, vieton jam padėti. Jau Katalonijoj įvyko davo; antra — einant prieš įstatymus: pabėgdavo į
tik pritaria susirišimui Prancūzi rio reikalo sumanymai, pradėti rublių.
matė tą šimtą doliarių ir sūdo baudžiavos 10—11 amžiuje. Lažininkais tapo ir miestą, arba keldavo maištą ant vietos.
jos, Ispanijos ir Anglijos, bet kal gvildenti “Vilniaus Žiniose”, kaip 8. Kiekvienam dalininkui, vie kaštus mokant. Lėtokas pasiliko saužemiai-ukininkai, nekalbant apie bežemius, ber
Menka nauda būdavo, jeigu išsipirkdavo vienai
bina ir Italiją pamesti Vokietiją ir sustingo.... Tapome atskirti toje palūkanų, siuntinėjamas laik liuosas nuo bausmės. Nors prova nus, kurie jau. seniau pakliuvo po baudžiavomis. žmogus. Laža slėgė visą jo sodžių po senovės. Kai
ir glaustiesi prie minėto . vakari nuo visuomenės, negalime prašy raštis.
dar nepasibaigė, ir^joli jos galas, Vergai — karės suimtiniai — tapdavo teippat bau kitą būdavo, jeigu tat padarydavo visas sodžius.
nės Europos viešpatysčių ryšio, ti jos pagalbos ar šiokiam ar to 9. Kurie neišgali įmokėti visos o Kanadiėtis ir nusprendimą už džiauninkais.
Neretai atsitikdavo, kad ponas, praleidęs gautus pi
kuris gali būt pamatu sutvėrimui kiam sumanytam tautos darbui. dalies, susideda keliese.
Pirmiaus dar ponai ėmė smaugti žmones su nigus, vėl slėgdavo. Kur jieškos teisybės prieš po
tvirtino.
Teip
7
daryti
ne
gražu.
Be lokio laikraščio nėra kaip
Europos Suvienytų Valstijų.
teismais (sudais). Su pono žinia tegalima būvą so
svarstyti ir aiškinti žemės, ap 10..Pilnais draugijos dalininkais Melais klaidyti, laikraščius nepri diečiui eiti teisman, nes jam kliūdavo trečdalys lai nus? Ar teismuose (suduose) ponų laikomuose?
Todėl tuom keliu maža ^žmonių tapo liuosais.
tesiskaito
tie,
kurie
apsiima
per
norinčiam
doru
vadintis.
dera
|| Laikraščiai paduoda, buk terp švietimo ir kitų musų dalykų. Dar
mėtos bylos. Mirus ūkininkui, ponas atsiimdavo Priegtam reikėjo ir nemaž pinigų. Taukiaus žmo
metus
įmokėti
šimtą
rublių
vienu
S.
Letukas.
Italijos ir Maskolijos padarytas neįsigalėjusi lietuvių tauta, ypač
iš įpėdinių pusę, o kartais tik trečdalį viso palikimo. nės pabėgdavo. Bet nevisi gali tat padaryti, kiti
ryšis savitarpinio atsigynimo ir Lietuvos rytuose, nuolatai kenčia žygiu arba dalimis.
Ji
Įstatymai, išleidžiami pačių ponų susirinkusių į sei neras ten vietos, sunku pragyventi be amato esant;
užpuolimo. Taigi reikia manyti, sulenkėjusios kunigijos ir bajori 11. Visas liuosas kapitolas lai
melius, pripažindavo teisingais visus ponų grebe- geraširdžiai ponai netankiai mirdavo, kurie paleis
n iv .
kad arba Italija pasitraukė įš ry jos persekiojimą. Reikalingas yra komas draugijos komiteto įgalio
žius
ir prispaudimus. Jau 13 amž. sodietis negali davo baudžiauninkus. Todėl likosi dar vienas ke
šio su Vokietija, ąrba kad Masko laikraštis, kuris aikštėn keltų iš tinių vardu banke.
skusties
ant pono. Iš pradžių sodiečiai dar galėjo lias, kuris gali visus sykiu paliuosuoti — maištai.
lija pasitraukė ir ryšio su Pran nutautėlių pusės einantį paojų ir 12. Prireikus, laikraščio defici
išsipirkti
iš po ponų, bet juo toliaus, tuom sunkiau Ir juos tankiai keldavo žmonės. Skirtumo tarp
cūzija ir pristojo prie jos prieši rodytų kelią, kuriuo reikėtų mums tas pridengiamas sudėtinėmis da — Ant galo'pasirodė, kad mo
buvo
gaunamas
atleidimas. Ponams prigulėjo tei ponų nebuvo, ar tai bus jisai dvasiškas, ar svietiš
ninkų.
lininkų lėšomis.
ginties nuo to paojaus.
teris dėvėjusi .vyriškus drabužius, sė pirmosios nakties: jaunavedė (marti) pirmą nak
kas. \ yskupai, vienuolynai ėjo iš vien su bajorais:
13. Pakaktinai pakilus laikraš- ilgus metus buvusi sekretorių
|| Pirmoje pu^ėj pereito am Dėl tų ir dėl kitų priežasčių
tį po šliubo praleizdavo pas poną. Vienuolynai, kur reikėjo slėgti sodietį, vienybė tarp jų viešpatavo
žiaus Niderlandai pasidalino į din “Vilniaus Žinių”, kaipo vieninte. čio prenumeratai ir tokiuo budu Rusijos konsulio ir be mielašir- klebonai ir vyskupai, neveizint į prižadus nekaltybės, Iš pradžių matome didelę- daugvbę visokių mažučię
savistovi yiešpatysti — į Belgiją lio musų dienraščio, pasigedo. jam sutvirtėjus, draugijos dali dystės lupusi atėjusius su reika darydavo teipat.
maistelių, vienoj tik parapijoj, toliaus jau visame
ninkai, panorėję, gali atsiimti sa lais lietuvius ir kitus Rusijos pa
ir Holandiją, dabair jos vėl geidžia daugumas jų skaitytojų. Tegul
Ponai mokėjo apsukti žmogų lyg su tinklu: kur paviete, tik ant galo randame maištus apimančius
valdinius, buvo Tuleckiutė iš Ki sodietis nepasisuks, įsipainios ir nebeišeis pats.
susijungti į vieną kaip buvo pir- “Vilniaus Žinios” nebuvo pilnu vo įneštuosius pinigus.
beveik visą karalystę.
14.
Laikraščio
savininkas
yra
lietuvių
gyvenimo
išreiškėju,
tegul
jevo,
vardą Mikalojaus de Raylan
ma. Apdirba dabar Bruxellės
Mesliavos, pyliavos, talkos, lažos augo. Rei
Sodiečiai keldavo maištus prieš kunigus dėl
draugija..
prisisavino tik Amerikoje. Ant kėjo patvados važiuoti. Tolesniai ponai tą pa baudžiavų.
parlamento, komisija plianą susi neįstengė suspiesti apie save veik
1235 m. Rusillon’o žmonės nenorėję
slesniųjų musų žmonių, tegul jos 15. Metams pasibaigus, redak roji jos “pati” žinojo apie paslap imdavo pinigais. Norėdami daugiaus pelnyti, pojungimo.
mokėti
klebonui
duoklės; jisai ėmė malšinti juosi
klydo, tačiaus kas gali nepripa cija ir administracija pristato tį jos “vyro” ir visą laiką tylėjo
|| Odesoj ir kituose pietinės žinti joms tos vertės, kurią ture- draugijos dalininkams laikraščio gaudama pragyvenimą ir 15 dol.' nai dar teip įtartais darydavo: pastatys ponas savo jam padėjo tame jo vyskupas ir keli ponai-A
malūną, kalvę, keptuvę ir tt., liepia sodiečiams tik džil—
Maskolijos mic; tuose pereitą jo lietuvių gyvenime. “Vilniaus stovio apyskaitą.
kas sanvaitč. .
tai pas jį važiuoti, kitur neleidžia, nors ir geriaus
'Toliau bus}.
plėšė, užmušė jų savininką ir jo
pačią, dukterei gi nukapojo ran
kas, sužeidė daug kitų ypatų.
Austrijos žandarai gaudė įsiveržė
lius, bet jiems pasisekė suimti tik
du kazoku, kitiems pasisekė per
bėgti rubežių. Matyt kazokams
|au trūksta Maskolijoj žmonių,
todėl jie veržiasi net į svetimus
kraštus ir ten pradeda užmušinėti
ir plėšti.

NAUJI RASTAI

Vietines Žinios.

S va jus
Prv

Tragedija Poema

Vaizdas siekimo aukštybės
Parašė Jonas Viskoška.
Kis nori atriekti augštutna, teisybe,
* Tur būvy j ilkęrii didžiausi| sunkybe.

ĮŽANGA.

2roogus. jieiantis augštybės, teisybės, sten. tv$is panešti tiek sunk urnų j kiek tas esybei
%buti daleistina.... J teškantysis žinios, kam jis
^vena--* Išsvajojęs <Įangų. vaisių gyvenimo,
^nio. stengiasi jį iš visos galės atsiekti; kovoja
* senoviniais įpročiais, su neišmanymu, neteisybe,
įet gauna panieką, pažeminimą!;.. Jis stengiasi
rftti ir įgyja. gejiijiškum|, kaipo didžiausią ginklą.
Spirti karionėj;j įgyja. ant galo, jį mylinčius, garbiaXnčius draugui o drauge ir galingus priešins, jį
t kiekvieno žingsnio persekiojančius; priešiai ji
raukia teisman ir nusmerkia amžinam kalėjidraugai
tnu* • * * * Vienok, jo dvasia
,„
wįgalioti^
. .i
,
¥ uz jį
0 gP’asti
pasišvenčia, jį stengiasi išliuo-OU, išaugštioti
Tačiaus viskas pervėlu.... j”j
taoda kalėjime nikankytą....
Nors kaip kasu toji poema, iš tiesų, nebus m;
lenk tačiaus kiekvienas, j ieškantis; ar bent nepriei
tUipjantis teisybei, negalės ją pripažinti nenau
dinga. Pasitikiu, jog skaitytojas nebus atžagarus
gerovės, labo draugijai trokštantiems, nebus atžas neatbutinopis idėjoms, vistiek kokiu jis
-- pafljjrą nebūtų.
Jonas Viskoška.
CbįĮųp, /&» B\rielw
Z, /907 m.

AKTAS I.
SCENA I.
faiaus vargingai gyvenimo ir studijavimo kambarys.

Gyvenimas..... si ietas.... žmogus, sutvėrimai...
Visata-.• • svajonės.... vargai.... širdgėlimai...

.Ar žmogus ką ga i atsiekti gyvendams
Vargsti, kankiniesi, dejuoji, raudoji,
Ir protą ir galę lekraudams, kovoji
0 dirstelk, ką atsiekiai. • pajiegns mažta,
Gyvybė kaskartas vis silpsta ir gęsta;...
Kalbėki teisybę —t o tave skandina.
Atstumia, apjuokia, išdergia, kankina....
Ir kam aš gi užgimiau tiesią matyti?
Kodėl gi nemoku vargų nesvarstyti?
Kodėl negaliu užtylėti, praleisti
Dalykus, kuriejie I— paminti, apleisti?....
Galėčiau ir aš juk taikant, prislaižyti.
Galėčiau ir sukti ir naudą aižyti....
Bį&u turėti ir turtą, guodonę,
Įdardą ir begu f.ek<»kią malonę.. . .
liėčiau!.... Net juoktis, pamisimus, reikia..
ii niekniekiai —> laimę jie niekam neteikia....
I Tikri tai juokai, .į. . Aš galėčiau turėti....
EGalėčiau aš džiaugtis, gėrėtis.... mylėti....
fcTTeip.... ką gi gal žmogui atsiekt begyvendama,
■Jaunystei be laike varguole nusendams?....
| Aš vargšas.... aš dirbu per dieną dirbtuvėj.
Į Per naktį gi sėdžiu štai šitoj verguvėj
|Man miegas nekenkia. . nelengva užmigti....
jViliuosi išmokti.. .. bet reiks gal nusmigti....
| Draugai mieli mario!
štai keturios sienos...
IStai lubos, asla.... 1man jds prijatič’ tik vienos:
| Man josios nesak< i —— “nestengi, brol’, *— stipki! —
I Tau bloga ant žemė
ant mėnesio lipki!”
|Teip.... josios nebylės, ant visko pristoja....
Jos neverk", nedžiaugias.... jos nieko netboja.
Tai šateip.... aš vienas ant svieto.... apleistas.
Gyvenime vargo! Gyvenime keistas!
Atdengki tu savo nelabą slaptynę!
Atdengk.... Velt us reikalavims. j..

* Merginos balsas iš užusienos.
gali žinoti, širdele manoji,
Kam meile bęrnelio teip degi, liepsnoji?.
Kam, vargše širdele, nuo manęs vis bėgi
Ir gražų bernelį, nubėgus, vis slėgi?....

|

I

Mergytė...
Merginos balsas.
vargše širc ele, kam mane palieki,
Ir tavo bernėl o vergystėje lieki ?....
Ar tau gi negaila berneliui tekti
Ir jojo norelius per amžių sekti?.
Ar tau gi negaila jaunystes mano,
Ratelių vainiko, darželio seno?...

_ | SVAJUS.
/
r?yte tu miela!.... Oi, miela mergina..
ni tavo balselis! teip mane kankina!....
**vo širdelė pas mane atlėktų,
rcane varguolį ąnt amžių prislėgtų!....
I* suteikttį energiją, galę,
stiprybę ir laimę, bei dalią. .\ .
D? ,'argšo beturčio gyvata yr juoda: —
'jam ant svieto nieks nieko neduoda....
y 11140 gfubašird^iui meilumai rūpėti,
žmogiškumai turėti....
^*lvk •*au^sm^ gabena dalykai nelemti,
Man at8ri’bę, su nuodais pasemti.
Heį re'^a
au^rM> perkūno griovimų,
! Bet
varK)> kančių, beliovitnų....
■a’žmogumi esmių.... T
‘;“ aš
~ gyvuoju
Teip,
•
Aš
v
yru
esmių
!....
Atstumtuoju
—I
. naudos.....
... Visi neapkenčia....
‘*P
n,ekas neverkia, jei skausmų nekenčia....
SiBr ,
(j>o valandėlės)
vienok iš nelaimių nebijąs,
didžiuoti? nors šitą įgijęs,
iZ?1 kovoti be jokių rubežių,
H

~ii«i ■
. ■
V ien galinčių painiot man kelią grebežių.
Man mirti — tik juokas, kurs blogą neteikia.
Bet, reikia gyventi, kol pajiegos veikia....
Aš mirti netrokštu, vienok nebijausi,
Mirtis juk geresnė už vargą niekiausį.
Bet, mirti?! Ką gero su tuomi atsieksiu?....
Ne! ne, ne! Kariauti, kol tikslą atsieksiu!....
Teip: kautis prieš blogą ir sėti tik labą,
lik naudą gabenti! Lai niekšai tad dreba!!
Numirsi, žmogeli.... pamislyk.... kas gero?.,
Pražūsi.... neliks tavęs nieko.... ne pero,...
Irlcam gyvenai?.... Ir kodėl reikėj’ gimti?...
Kodėl reikėj’ vargti dėl to tik, kad dingti?....
(pirštu rody damas į sieną)
1 eip.... a-a!.... greits savo atsakymą duoti.
Kad aš.... nežinau ko graibytis, motuoti....
1 ačiaus nepristoju ant tavo gudrumo, —
Permaža man kūdikio paiko šventumo:
Man viskas ant svieto verstina pažinti,
Atsiekti lavumą, augštybę įgimti....
1 eip — tam aš žmogus; ir juk tam tik gyvuoju,
Ir tam tik gimiau.... ir tam viską aukuoju.
Gyvent juk v ištiek pragyvenam ant svieto,
Ar buvam sunkybėj, ant lengvo ar kieto,
Bet naudą atsiekiant jau suvis nelygią:
Lengvumai pagimdo tik pražučią, smygią,
Šimkums gi ant galo suteikia smagumą,
Duod džiaugsmą, palaimą ir dvasios ramumą,
Bet, duod tą tik tam, kurs jį tikrai naudoja.
Kurs pajiegas savo tik gerui eikvoja....
O. nuslys!.'... kam mane teip skaudžiai kankinat,
Kam mano ramybę ir džiaugsmą naikinat?....
(pradeda klejoti)
Gyveninis teip trumpas — prabėga ir žūva —
Ir tas dar surūgęs, supuvęs bebūva....
Teip. aš nelaimingas... O, nuslys!.... praeikit....
Ne.... manęs palikti negalit.... pateikit....
Jus mane suėsit.... Tat ėskite, ėskit....
Užgulkite visą, slopykit, apsėskit....
1 ai žmogaus gj-veninis.... tai pragaras tikras!....
C) žmogus?.... tai spaugas, beviltingas ikras....
Ir kam gi tas viskas?..
Kam viskas, visata?....
Kam gyviai, kam žmonės, kam saulės, rsata?....
Kam reikia gyventi nežinant nė kodėl?
Kam reikia kankytis dėl būvio tik todėl....
Tik todėl.... kad gaišti?.... Bet, bet.... negalvoti....
Tai kam gi gyventi?.... Juk reikia žinoti....
Svarbiausias tai daiktas... . Teip, turim suprasti....
Męs turim tą žinią teisingą surasti....
Mums reikia.... Kam vargti todėl kad pražūt!
Kam reikia gyventi?.
Verčiau# jau nebūti....
Bet ne.... Ką šneku aš ... Klcjoiu lyg girtas....
Kas daros su manim?.... Aš svaigstu.... netvirtas....
štai temsta... tamsyn vis tamsyn... Koks jautimas...
Baisu kaip
štai matos.
ateina.... jau imas...
(pašlieja ant žemės)

SCENA II
DIEVAITE.
Teip, Svajau! Suprask kam gyventi tau reikia!
Tik viens supratimas juk priešių* įveikia.
Tu užgimtai todėl, kad prievarta buvo.
Kad tave pagimdė, kad gimdariai žuvo;
Ne todėl gyvuoji, jog gyvu būt nori,
Bet todėl kad reikia, kad priešginos gori.
— Nieks tavęs negaili? — pats savęs gailėki!
Nieks tave nemyli? — pats save mylėki!
Pats save guodoki, o busi laimingas.
Išvengsi niekybių ir tapsi galingas.
Pats save pažyki, o viską pažysi,
Ir viską mokėsi ir viską įgysi.
Pats valdyki, o viskas bus miela.
Ir lengva, ir tavo rimtybė bus čiela.
Tiek paisyk ant visko, kiek tas reikalinga.
Tą veiki, kas tau tink ir svietui naudinga.
— Puikumas ant svieto tik prote bebūva —
Jis prote tegema ir prote težuva.
Gyvybė yr puiki, jei ją tu suprasi:
Jei jąją mylėsi, — ir laimę joj rasi.
Gyvybė — kova, o kova yra žaisle,
Yr draugė jus būvio ir laimės jus taislė.
Gyvybė — tai rojus, dangaus tai gražybė,
Tai laimė, .gamtos tai graži ypatybė.
Žmogus ne po mirčio į dangų nueina,
Bet tapdams gyvu, jis į dangų ateina.
Dangus yr ne myrij, bet jausmuos, gyvybėj,
Ir omenėj, dvasios ir valios stiprybėj.
Gamtoje nėr nieko gyvybei tolygaus,
Nėr nieko puikesnio, nė galėj nėr lygaus.

SVAJUS.
Aš nieko, gražioji, nenoriu turėti,
By tave galėčiau bečiulbant girdėti!
Kas esi, o laime, ką dangų man duodi.
Ką mane išgelbi, ir dvasią paguodi?
t
DIEVAITE.
Aš esu’tokia, kaip aš tau pasirodau,
Tokia, kaip matai tą. ką tau aš parodau.

SVAJUS.
Tu mane mieloji, tikrai apžavėjai,
Ir širdį nuglumdei, gaismu užkerėjai.
Bet visgi man sunku: gyvybė nors miela,
Bet kam gi jos reikia? Ji menkvertė čiela....
DIEVAITE.
Ne viskas y r menkverčiu, kas tau atropo:
Juk menkverčiai gamtą didybėn įsodo.
Tam menkvertyj yr paslaptinga didybė,
Yr lošianti rolę didžiausia galybė.

SVAJUS.
Bet viskas juk įniršy? Kam reikia pasenti?
Kam reikia kentėti ir skurdžiai gyventi?
DIEVAITE.
Kiekvienas gerums tik už kovą žadėta.
Už kožną smagumą sunkumo daug dėta.
Esybė augštesnė — sunkiau užkovota,
Daužau dėl jos kęsta ir vargo eikvota.
Eik šen tat su manim ir busimų laiką,
Į vaisių, laimėtų kančiomis, atsaiką.

(Toliaus bus).

Vietinesb Žinios.

CUNARD LINE.
Laivas UMBRIA išplauks iš
New Yorko 6 d. Liepos, 10 vai.
po pietų. Peqdaukia mares su
7 dienoms. Šifkortės prekė $41.80
Laivas CAMPANIA išplauks
iš New Yorko 13 d. Liepos, 8:30
vai. ryto. Perplaukia mares su 6
dienoms. Šifkortės prekė $43.80
Laivas SAXONIA išplauks iš
Bostono 9 d. Liepos, 9 vai. ryto.
Perplaukia mares su 8 dienoms.
Šifkortės prekė.................. $37.80
Laivas LAKE ERIE išplauks
iš Montreal 20 d. Liepos, 7 vai.
rytp. Perplauks mares su 6 die
noms. Šifkortės prekė.. • $37.80

PADftKAVONft.
1•avo konstituciją. Nepadaranti to
Labai
mane
vargino
ilgą
laiką
*r nepribunanti ant susiriokimOj
— Chicago/ vėl rado nauj) urnesveikumas
gumbo,
baltųjų
te

užsimokės 25c bausmės. Susirin
vą, kokiu, tiirbut, nesigėrės karš
kėjimas, skausmai viduriuose ir kimas atsibus 2 vai. po pietų, Cončiausias patrtjbtas. Susekta, kad
šonuose, krūtinėj vaikščiojant po ningham svetainėje, Bridge st.
ligonbutyje, prie #9 W. Adams
Komitetas.
sąnarius, — teip privargino ir nugatvės deginami naujai užgimusilpnėjau,
kad
rodos
vos
gyva
bu

siejie kūdikiai paprastam pečiu
vau. Ne pas vieną, bet daug vi
je. Gal butų ir tas "biznis” likęs
sokių
daktarų laikiausi ir vaistų
paslaptyje motinų, kad rie tarnas
sunaudojau,
bet buvo veltu ir ne
PAJIEŠKOJIMAI.
Greenberg, kuris po prisiega pa
pagelbėjo.
rodė, jog tarnaujant jam ligonbu
Bet kad mano vyrelis Juozas
tyje iš viso devynis mėnesius, sa
l’ajieškau savo pačios Onos
išskaitė apgarsinimą ir padėkavovo akimis matė penkis sudegu
Vaškienės,
Pušalatės parapijos,
nes, nuo išgydytų per Dr. Collins
sius kimus, o šeštą, ištraukęs iš
Medical Institutą, aprašant ligą Dckanelių sodžiaus. Apie 30 me
pečiaus jau gerokai apdegusį, nu
su
jos kenkimais ir varginimais tų senumo. Pereitame mete rugnešė pas kaimyną.
mane, — tad kad iš tenais atsiun pjutės mėnesyj išdūmė nuo ma
— 7 d. liepos atsibus paprasto CANADIAN PACIF. R. R. CO. tė Expresu, pritaikytus vaistus nęs. Kas duos man apie ją žinią
LINE.
je svetainėje pd nr. 869 - 33H PI.
.prie ligos, tad nors ilgai buvau tam busiu labai dėkingas.
Laivas
LAKE
CHAMPLAIN persirgus ir labai nesveika, bet
"Aušros" dr-stės mėnesinis susi
Kasp. Vaške vičia,
1627 So. loth str.,
rinkimas. ant kurio kviečiami vi plauks iš Montreal 6 d. Liepos, vartojant pagal pamokinimą vai
si .draugai pribūti, teipgi ir norinti 6 vąį. ryto. Perplaukia mares su stus, to garbingo Instituto, žy
Philadelphia, Pa.
S dienoms, Šifkortės prekė $37.80 miai pasijutau geriau ir galiau
prisirašyti.
Laivas EMPRESS OF BRITAReikalaujame visokių darbinin
— Kapitonas prekinio laivo IN išplauks iš Quebec 12 d. Lie siai paskutinius kaip suvartojau, kų ir mechanikų arba suprantan
"Crane” paliuosavo nuo darbo pos, 3 vai. po pietų. Perplaukia tai pasilikau sveika, išgydyta ir čių staliorišką darbą. Mokestis
darbininkus. 26 berželio, kapito mares su 6 dienoms. Šifkortės nuo tos ligos daugiau jokių vai nuo $15 ir augščiau ant sanvaitės.
stų nereikalauju, net rodos, kad
nui miegant ant laivo, atėjo atsta prekė ................
Atsišaukite nedėliomis nuo 10 iki
$37.80
10 metų jaunesnė pasilikau, o mė
tyti nuo ejarbo ir primušę kapito
11 :jo vai. iš ryto ir vakarais nuo
nesinė dabar reguliariškai ir labai 6 iki 8 vai. (Ne agentas).
DOMINION LINE.
ną, uždegė laivą, bet ugnį užgesi
Laivas CANADA išplauks iš lengvai perleidžiu, jokio skaudė
no.
45 La Šalie st., (Room 8)
Montreal 6 d. Liepos, 6 vai. ryto. jimo nejausdama.
Chicago, I1L
— 26 berželio nugabentas j li- Perplaukia mares su 8 dienoms.
Nors mane išgydyti, tai aš pati
gonbutį Jonas Ratavičia, jo pati Šifkortės prekė .. . ............ $37.80 žinau, kad buvo labai sunku, bet l’ajieškau Berniutės, Suvalkų
ir viskas; visi užsinuodino konser Laivas OTTAVA išplauks iš kad tas Institutas pataikė, tai da gub., Kalvarijos pavieto, Padovi-r'
vais.
Montreal 13 d. Lieptu, 6 vai. ry bar ir aš persitikrinau galybe nio valsčiaus, Daukšių parapijos
— Vis tankiau Chicagoj pasi to. Perplaukia mares su 8 die augšto mokslo ir gerų vaistų, ir kaimo. Atkeliavus iš Lietuvos
taiko sukandziojimai p£>iutusių noms. Šifkortės prekė... $37.80 per tai širdingai dėkavoju už svei apsistojo Passaic, N. J. Turiu
katą Dr. Collins Medical Institu labai svarbų reikalą. Ji pati ar
šunų. Tankiausiai apdrasko
WHITE STAR LINE.
kas kitas teiksis duoti žinią ant
sužeidžia šunes vaikus. Per šią
Laivas CEDRIC išplauks iš tui iš New Yorko, kaų>o tikram adreso:
sanvaitę tokių atsitikimų buvo
Nevv Yorko 18 d. Liepos, n vai. šaltiniui sveikatos.
ši.
diena. Perplaukia mares su 6 Ona ir Juozas Miliauskai,
Bx 708, Sta. C., Los Angeles. Cal.
416*4 Goodale st.,
dienoms,
šifkortės
preke
$43.80
— Kaip skaitytojai jau žino,
Columbus, Ohio.
PajieŠkau savo pusbrolio, Anta
yra Chicagoje susitvėrusi moterų Laivas CYMRIC išplauks iš
Apšvieta".
Bostono
17
d
’
Lie
P°%
3
val
P°
no
Bluvio, Kauno gub., Telšių pa
draugystė po vardu
pietų.
Perplaukia
marrs
su
8
vieto
ir parapijos, Požarų sodžiaus
Siekiu minėtos draugystės yra
jdienoms.
šifkortės
prekė
.
$37.80
7
metai
kaip Amerikoje. Girdėjau
savitarpinis besišvietimas* ir pa
Laivas
MAJESTIC
išplauks
iš
kad
gyvena
Chicagoje. Jis pats ar
šelpa. Užtai turėtų ant to at-|
(Nevv Yorko 10 d. Liepos, 10 vai.
kas
kitas
teiksis
duoti žinią adresu:
kreipti savo atidą Chicagos mote
Pirmas Didelis Pikninkas.
ryto.
Perplaukia mares su 6
Jonas
Rumblauskis
rys ir merginos ir kuodaugiausiai i
dienoms, šifkortės prekė. $43.80 Chicago. 111. Korporacijos dar 29 Ames st.,
Montcllo, Mass.
prie Jos prisirašyti, nes ir jo-juni;
Laivas BALTIC išplauks iš bininkų “The Star" (Žvaigždės), - PajieŠkau J ievos Bagušienės, Su
atminti, kad tiktai pačios galėUį.
.. [Nevv Yorko n d. Liepos, G vai. laikys >avo pikninką
nedėlioj
...................
. J- 7‘1- valkų gub., Kudrenų gmino, Lišsau geresnį būvį iškovoti suririš-L
7
dieliepos
i<X>7
nt..
darže
ant
kertės
damos, eidamos išvien, \ j v Lvto- Perplaukia mares su $41.80 47 to- ui. ir \\ inchester Avenue. kavos kaimo. Apie 10 metų kaip
Inoms. šifkortės prekė....
Amerikoje. Turiu labai svarbų
lioj, 7 d. liepos, 4 vai. po pietų. I
Pra-idė> 1 vai. po pietų. Iženga reikalą. Ji pati ar kas kitas tei*
AMERICAN LINE.
atsibus minėtosdraugystės susi
vvrui su motere 25c. \ aikam iki
rinkimas paprastoje svetainėje po Į I-ai'.as NEW YORK išplauks JQ inetu įžengi dykai. Korpora- ksis duoti žinią adresu:
Stan. Kižys
‘j
Nr. 8tM>~33rd Place. Ant susi- iš New Yorko C d. Liepos, 9 vai. cija “The Star“ (Žvaigždė" šir
1216
Diamond
avė.,
Seranton,
Pa.
rinkimo turėtų būtinai kiekviena Į ryto. Perplaukia mares su r.6 die dingai uzkvicčia visus tautiečius
PajieŠkau savo pusesers Palonidraugė pribūti, o teipgi atsivesti noms. šifkortės prekė... $43.80 apsilankyti ant to pasilinksminijos
Vikauskienčs, Kauno guber.
ir norinčias prisirašyti, kaip mo- Laivas FRIESLAND išplauks inio.
nes tas .......
Pirmas
............
Didelis PikŠiaulių
pavieto, Šeberunų kaimo.
iš Philadclphijos 6 d. Liepos, 10 ninkas, katrą parengė pirma lie
teris teip ir merginas.
Pirmiau
gyveno Boston, Mass.
vai. ryto. Perplaukia mares su tuviška korporacija "Žvaigždė",
Turiu
labai
svarbų reikalą. Ji pa
8 dienoms, šifkortės prekė$37.8o gyvuojanti ant 46 ui. ir Ashland
ti
ar
kas
kitas
teiksis duoti žinią
Laivas ST. LOUIS išplauks iš Avė., bus viena- iš linksmiausių
adresu:
Nevv Yorko 13 d. Liepos. 9 vai. ptkninkų katrie tame darže ligšiol
Ludovika Normunienė
ryto. Perplaukia mares su 6 die buvo.
Box
142
Safegelb, Colo.
noms. šifkortės prekė. .. $43.80
Direkcija.
Laivas MERION išplauks iš
PajieŠkau savo tėvo Stanislovo
janiulio,
Kauno gub., Panevėžio
Kas nori važiuoti į Krajų, te- I’biladelphijos 13 d. Liepos, 10
KETVIRTAS DIDELIS
pavieto, Čipėnu valsčiaus, Girstaigul perskaito šį surašą, o jame at- vai. ryto. Perplaukia mares su 8
PIKNINKAS.
ras, kada, iš kur, j kur ir koki lai dienoms. Šifkortės prekė. $37.80 Chicago, III. Dr-stė Dovydo kių sodžiaus. 22 metai kaip Ameri
vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka Virš parodytos prekės yra nuo Karaliaus M. ir G. turės savo pik- koje. 4 metai atgal gyvena Baltimore,Md. Jeigu kas suteiks apie j|
štuoja.
Ne\v York© iki Tilžės. Prekės ninką nedėlioj, 7 d. liepos (July),
atsakančią
žinią, tam duosiu $5.00
į Eydkunus yra 5c. brangesnės 1907 m. Reissigs Grove, River- atlyginimo.
šioms dienoms išplauks šitie kaip į Tilžę, o į Bajorus 55c. bran side, III. Prasidės 9 vai. ryto. ĮKast. Janiulis
laivai:
gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš ženga porai 25c. Užkviečiame 10511 \Vabash avė., Chicago, III.
NORTH GERMAN LLOYD Chicagos j Ne\v Yorką kaštuoja visus lietuvius ir lietuvaites, kaip
(Pullman Sta.)
LINE?
jaunus teip ir senus kuoskaitlin$16.00.
giausiai atsilankyti ant musų pik PajieŠkau brolio Antano Rimek
Laivas MAIN išplauks iš Baltimprės 17 d. Liepos, 2 vai. po pie Laivai Linijų NORTH GER- ninko ir’drauge su mumis puikia kio, Kauno gub., Raseipiu pavieto,
tų. Perplaukia mares su 14 die MAN LLOYD, RED STAR ir me darže prie puikios lietuviškos Batakių parapijos Eidintų kaimo,
nų. Šifkortės prekė......... $38.15 HAMBURG AMERICAN plau muzikės linksmai dieną praleisti. 6 metai kaip Amerikoje. Praėju
Komitetas.
siose metuose gyveno Chicago, III.
Laivas KAISER WILHELM kia stačiai į kontinentą, o laivai
visų
kitų
linijų
plaukia
į
Angliją,
Imkit
Morgan
karus
iki
22
ui..
Turiu labai svarbų reikalą. J ii
II išplauks iš New Yorko į Breo
iš
.Anglijos
kiti
laivai
perveža
į
22
ui.
karais
iki
481h
Av.,
nuo
ten
pats ar kas kitas teiksis duoti žinii
mą 9 d. Liepos, 6 vai. ryto. Per
kontinentą.
La
Grange
karus
kurie
davež
iki
adresu.
plaukia mares su 7 dienoms. Pre
Juoz. Rimeikis
Didžiausias šifkorčių ofisas
daržui.
kė šifkortės
........ $4415
48
\Vashington
st.,
Laivas
GROSSER
KURCambridgeport,
Mas#
DIDELIS
PIKNINKAS.
FUERST išplauks iš New Yorko
•
3252
So.
Halsted
St.,
Chicago,
III.
18 d. Liepos, 10 vai. ryto. Per
Springfield, III. rengiamas Lie PajieŠkau savo brolio Simana
tuvių Socijal. Sanjungos Ameriko Girgoravičiaus, Suvalkų gub., Seplaukia mares su 10 dienų. Sifje £9 tos kuopos, atsibus nedėlio napilės pavieto, Balbieriškio gmi
kortės prekė.................... $38.15
ję, 14 dieną Liepos (July), 1907, no, Rudžiakampio Kaimo, Balbie
gražiausiame šio miesto Milldrend riškio parapijos. 3 metai kaip
RED STAR LINE.
parke. Prasidės pasilinksminimas Amerikoje. Pirmiaus gyveno Chi
Laivas VADERLAND iš
NAUJOS TEORIJOS.
plauks iš Nevv York į Antverpą 6 Tėmijantis skaitytojas laikraš 9-tą valandą ryte. Važiuojant rei cagoje. Jis pats ar kas kitas tei
d. Liepos, 1:3c vai. po pietų. čių nekartą patėmija, kad kokis kės paimti karus nuo skvero South" ksis duoti žinią adresu:
Stan. Gregoravičia
Perplaukia mares su 9 dienoms. senzacijų med žiojąs gydytojas 11-th str., kuriais davažiuosime iki
3223
Aburn
avė.,
. Chicago, lįl.
Prekė šifkortės.....................$39.80 pradžiugina publiką su nauja teo pačiam parkui. Čia lietuviai tokio
PajieŠkau Stanislavos Jankau
Laivas KROONLAND išplauks rija, kaip išgydyti kaip-kurias li puikaus pikninko dar nėra matę;
dėlto
kviečiame
atsilankyti
lietu

skienės;
girdėjau kad gyvena Pittsiš New Yorko į Antverpą 13 d. gas greitu ir pasekmingu budu.
vius
ir
lietuvaites
jaunus
ir
senus,
burg,
Pa.
ant Penn avė., ir 12-th.
Liepos, 7:30 vai. ryto. Perplau Šitos naujos teorijos miršta teipnetik
vietinius,
bet
ir
iš
aplinkės
st.
Ji
yra
našlė su 3 kūdikiais: 2
kia mares sų 9 dienoms, šifkor
pat greitai kai|> ir užgimusios, o miestelių, čia bus galima ant .eže dukterim ir 1 sunu. Turiu labai
tės prekės ..............
$39-8° sena, nepajudinama teisybė lie
ro pašjirstyti, išsigert, pasišokti ir svarbų reikalą. Ji pati ar kas ki
kasi toliau ajitAisada. Męs, ištie- šeip gražių baikelių pamatyti besi
tas teiksis duoti žinią adresu.
HAMBURG AMERICAN
sų, sveikiname kiekvieną progre vėdinant po žaliais medeliais. Kas
Ant. GuŠČyks
LINE.
są ant medicinos lauko, medicinos tik atsilankys, per visą savo amže 3 Kwins Court
Beloit, Wia.
Laivas PENNSYLVANIA, iš
moksle, vienok tas dar nereiškia, lį džiaugsis. Po laikui, kad nesiNevv Yorko į lSįimbffr£a d* L’e*
kad turime pamesti senas gyduo graudytumete, dėlto visus tautie PajieŠkau lietuvaitis merginos
pos, 2 vai. po pietų. Perplaukia
apsivedimui, jaunos doros, be skir
les, kurios mums gelbėjo per dau čius užkviečiame atsilankyti.
mares su 14 diejųų. ()šifkortės pre
tumo tikėjimo. Esu jaunas, tikras
Komitetas.
kė .................
$37.80 gelį mtjtų. Męs turime Trinerio
lietuvys, daraus, lėto budo. Mer
Amerikbniškąjį Eliksyrą Karčio
Laivas KAISĖRIN AUG. VICginos, norinčios tikrai apsivesti te
SUSIRINKIMAS.
jo Vyno, kuri gyduolė yra nesu
TORIA iš New Yorko į Hambur
gul atsišaukia adresu:
lyginamai gera gromuliojimo si Wilmerding, Pa.
7 d. liepos
Vladas Naujokas
gą n d. Liepos, 6 vai. ryto. Per
Delray, Mich.
plaukia mares su u dienų, šif stemai, ir ant kurios męs visada (July), 1907. Lietuvos Sūnų drau 36 Theodor st.,
kortės prekė..........
$37.80 galėjome pasitikėti visuose ne gystė laikys savo pusmetinį susi PajieŠkau atsakančios vietos an(
Laivas BATAVIA iš Nevv Yor sveikumuose gromuliojimo siste rinkimą, kur bus svarstoma daug saliuno arba vargamistra katalikiš
ko į Hamburgą 13 d. Liepos, 7 mos ir kraujo. Tiems, kurie ne visokių svarbių reikalų. Teipgi koj bažnyčioj. 20 metų kaip Ame*
vai. ryto. Perplaukia mares su 14 teko apetito, pajiegų, smagumo, sąnariai šios dr-stės nepamirškite rikoje; sunkiai dirbti negaliu. Kai
ateidami atsinešti su savim ir kon
dienų. Šifkortės prekė ....$37«8o pastovumo, nėra sviete geresnės
stitucijas, nes bus įdedami nauji duos atsakančią žinią tam busiu lagyduolės.
Gyduolė
yra
geriausia
Laivas AMERICA iš Nevv
baj dėkingas.
Yorko į Hamburgą 18 d. Liepos, ir tuojau veikianti. Gaunama ap- lapeliai, dapildanti konstituciją.
Paul Bakovitch
io*,yal. ryto. Perplaukia mares su tiekose. Jos. Triner, 799 South Sąnariai, negalinti pribūti dėl svar Box 172
Granville, I1L
bių priežasčių, turi būtinai atsiųsti
8 dienoms. Šifkortės prekės $37.80 Ashland ave.a Chi<
I •

Draugysčių Reikalai.

Laivu Kalendorius

A. 0LSZEWSKI0

APGARSINIMAI.

Pajieškau savo dėdės Petro Ra*
ssavo, Kauno gub., Raseinių pa
vieto Tauragės parapijos, Mineikių kaimo. Pirm 8 metu gyveno
Pittsburge, Pa 1518 Carson Street.
Dnodančiam atyie jį atsakančią ži
nią busiu labai dėkingas su atlygi
nimu:
K. ■ Ras sau
Box 201
. I
Duųuoin, III.
PajieŠkau Juozapo Švabo ir Juo
zapo Žako, Kauno gub., Panevė
žio pa v., Trosikavos miest. Pir
miau gyveno abu Amstcrdam, N. Y.
Girdėjau, kad Švabas randasi Chicagoje, o Žukas Ncw Yoike. Abu
'griaučiai. Jie patįs ar kas kitas
teiksis duoti žinią adresu:
Adolph Daniunas
P. O. Box 30 \Vattrvliet, N. Y.

Reikalauja 2000 darbininkų val
stijoms: Oregon, \Vasihington ir
Montana. Algos $2.25' iki $3.00
ant dienos, kelionė iŠ Chicagos
$14.00. Teipgi reikalauja anglia
kasių. mokestis 90c. trž toną. Rei
kalauja 400 darbininkų į valstijas
Michigan ir \\’isconsin prie lentų
piovinyčių ir medžiu darbo. Mo
kestis $28 iki $35 ai?t mėnesio, su

pragyvenimu ir ruimu. Neturin
tiems už ką nu važiuoti uždės ke
lionės kaštus. Teipgi reikalauja
400 darbininkij Chicagme ir ap
linkinėse. Atiilankyk pas mane
tuojau arba rašyk informacijos
knygutės įdėdamas už 2c. stempą. Lietuviška^ agentas.
J. Lucas,
128 S. Clark $tr.,
Chicago, III.

AUKOS REVOL.
Iš Baltimore, Md
J. Narušiavi&ius...
K. Mykolaitis..........
J. Juraitis..............
A. KazdeleviČius..
K. Lukis.................
M. MykolftiČiutfi...
S. Balnionis..........
F* Mikutis............
J. Kor.... .. .....
F. Mikaitis..............
K. JuraitienSv........
V. MankeviČia • • • • .
V. Mantvila .......

$1.00
..50c
.-50c
.-50c
• •25c
..25c
..25c
. .25c
..25c
• •25c
• -25c
..25c
..25c
. .25c
..15c
P. Krakauskas..
• ■ 15c
F’ Dura .......
..•5c
V. Danicluks ..
Viso $5.20
Pinigai pasiųsti J. O. Sirvydui.
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22

PRANEŠIMAS.
Pranešu savo tautiečiams, kad
apie 15 d. liepos išvažiuosiu ant
savo farmos ir apsilankysiu pas
lietuvius, kurie jau ten gyvena.
Užtai, kurie norėtumėte nusipirk
ti farmą, tai dabar geriausias lai
kas ją apžiūrėti, nes dabar galima
matyti kas ant farmos auga, kaip
ji išrodo ir kokis oras. Taigi, nu
važiavę dabar galėsite viską savo
akimis pamatyti. Mano farma yra
Missuosi valstijoj, ir kurie norite
pirkti farmą, tai galite su manim
kartu važiuoti. Apie platesnes
žinias klauskite laišku:
Jos. Zimontis,
\V.
141h
Place,
Chicago, III.
3<

23

Reikalauja vyrų prie molinių iš
dirbių; molio . tleglyčioj. Mecca,
, Ind. Darbas ąnt viso meto. Už NAUJAS KNYGŲ KATALIOdarbis $1.60 iki $2.25 ant dienos.
GAS.
'Atsišaukite:
Šiose dienose visiems savo
Wm. E. Dee Co.
skaitytojams išsiuntinėjome nau
. 124 E. Quincy st.. Chicago, III. jus knygų kataliogus. Jei kuris
nebūtų gavęs minėto kataliogo,
Reikalauja preserių prosinimui
tegul atsišaukia, o antru sykiu
▼yriškų žiponų (sack-coats iroverpasiųsime. Ir kiekvienas, kas tik
coats); darbas ant viso meto, už
mokestis nuo $14 iki $16 sanvaitėje. mumis parašys, gaus šį kataliogą
Irgi reikalauja moterų ar merginų dvkai. Rašydami adresuokite:
A. OLSZEWSKI.
prie to paties darbo. Atsišaukite
335a
So.
Halsted St., Chicago, III.
tuojau paminėtu adresu, o gausite

33

Reikalauja bučeriaus, tiktai atsakančio, pažyrančio savo darbą,
žmogaus. Gerini darbininkui ge
ra mokestis. Atsišaukite adresu:
1344 —
Avė.,
Grant \Vorks, III.

tikietą atkeliavimui. Adresas:
Brandegee, Kincaid & Wood.
t
Utica, N. Y.
Reikalingas vežėjas prie duonkepinės, tegul atsišaukia tokis, kuris
turi jau šiokį-tokį patyrimą tame
darbe. Atsišaukite adresu:
11443 Micbigan avė.
Roseland-Chicago, III.

New Britain Conn. Pranešame
visiems giminėms ir pažystamėms kad 11 d. birželio parsiskyrė
eu šiaja pasaule Juozapas Aurila.
Velionis buvo 42 metų amžiaus,
paėjo iš Kauno gub.. Raseinių pa
vieto, Šilalių vol., ir parapijos,
Vaitelionių kaimo. A. A. J. Aųrila buvo nevedęs ir prigulėjo prie
trijų draugysčių, kurios jį 12 d. bir
želio su didele iškilme ant airių Ka
pinių palaidoją.

Ant Pardavimo
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų
mūrinis namas su lotu, ant Halsted Street, arti “Lietuvos" redak
cijos. i-mas pentras — storas ir
gyvenami ruimai; 2-ras pentras
— gyvenimai dviems šeimynoms
Prekė $4200.00. šis namas stovi
ant svarbiausios biznio ulyčios,
lietuvių apgyventoje dalyje, tinka
visokiam bizniui. Gera vieta lie
tuviui. Randa jo atneša nuo $50
iki $60 ant mėnesio tai yra i6%procentas nuo įdėtų pinigų. Į to
kį namą įdėti phiigus yra geresnis
pelnas negu aukso mainos. 16^
pamislyk sau. Dasižinokite “Lie
tuvos” redakcijoje.

Parsiduoda pigiai bučernė ir
grosernė; biznis gerai išdirbtas,
parsiduoda dėlto, kad savininkas
išvažiuoja j seną krajų. Atsišau
kite adresu:
Clias Petkus,
414 Belveder st., Waukegan, III.

Parsiduoda labai pigiai medinis
namas, ant trijų gy venimų, dėl 5
šeimynų. Apačioje vieta uždėji
mui kokio biznio. Pardavimo prie
žastis — išvažiavimas j seną kra-

Chicago, III.
LOTAI! LOTAI!
Prie pat viršutinio Metropolit
an geležinkelio.
Prie didelių fabrikų.
Arti Grant Works fabrikų.
Netoli nuo Northsvestern Elec
tric AVorks.
Gera ir pigi komunikacija. Už
5c., su 20 minutų gali atvažiuoti
į miestą Metropolitan geležinke
liu, arba 12-tos ui. karais. Svei
kas ir čystas oras, kaip ant farmos.
Lotų prekės po $350 ir augščiau.
Toje vietoje šįmet šimtai namų
statosi, tad lotų prekės kasdien
kyla augštyn.
Pirkęs čia lotą už $350.00, už
meto laiko lengvai gausi už tą
patį lotą $450.00. Reikia supra
sti, kad kur teip gausiai nauji na
mai statosi, ten lotų prekės kas
dien kyla augštyn.
Pirkite kol pigus.
Atsišaukite pas
A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
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Laiškams Popieros.
Naujausio išdirbimo, 25 c. tuzi
nas. Tautiški paveikslai arba at
viri laiškai (Post Cards) 25 už
$1.00. Nešiotojai ir krautuvninkai gauna didelį uždarbį. Atsišau
kite:
F. Milašauskas,
25 W. 2nd st.,
S. Boston, Mass.
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“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos
darbo žmonėms. Išeina kas sąvaitę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.
Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
numeris ant pamatymo 5 centai.
Amerikoje vyriausiu agentu yra:
M. J. •amljonaltis,
3252 80. Halstad St.,
Chicago, III

Knygų Kaatliogas

Knygos ne musu spaudos.

jų. Randos ant mėnesio $78.00,
Prekė $4700. 00. Atsišaukite ant
šio adreso:
1436 Wentworth avė.,
Chicago Heights, III

Amžiaus galas Punsko Piloto, kuris buvo bu Ala Vieš
paties Jėzaus Kristaus. Trečias spaudimas. Bitėnuo
5c
se 1905, pusi. 16........... ...................... A'....’!...............
Andersono pasakos (su paveikslėliais). *10 gražių pasa
20c
kaičių. išguldė Nėris. Tilžėje 1895, pusi. 82......
Anegdotal, Išsitarimai ir patarlės Iš gyv^nimb senovės
Grekonų bei Rymionų. Išleido Ramojus. Bitėnuo
10c
se 1893, pusi. 32 .......... ................................ .................
Ant nakvynės. Lapelis iš užrašų Dro. Baltušio. Graži
5c
pasakaitė. Vilniuje, pusi.'16 ... .... !.*.. ..?!.............
Apsirikimų komedija. Atsitikimas iš Amerikoniško gy
venimo Parašė H. Slnkevlcz. Vertė I.apštaus Val
15c . •
kas. Chicago, III. 1906. pusi. 32.... f. ...............
Atminimai. Apsakymas iš tikrų atsitikimų Lietuvoje
ant egzekvijų. Parašė Žemaitė. Tilžėje 1902, pusi.
5c
23...................................................................... . ...............
Aliutė, duktė kunigaikščio Kerniaus. Graži pasakėlė.
9 skyriuose. Tilžėje 1895, pusi. 24 ............................. 5c
Ant Dugno. Parašė Iv. Franko. Vertė Pr. Siūlelis. Pa
pasakojimas apie varguolių gyvenimą po netikusia
caro valdžia ir kaip nekalti žmonės patenka kalėji
20c '
mam Vilniuje 1906, pusi. 73 .....................................
Amerikietiškos vestuvės. Naujelė. Parašė R. Fath.
Iš francuzlško vertė A. Adata. Rašinėlis nupiešia
Amerikos turčių vestuves. Rygoj 1905, pusi. 92 .... 20c
Bereikia Kodkevlčius, garsus Lietuvos etmonas. Pagal
Tereros Jadvygos apysaką sutaisė P. N. Tilžėje 1904,
10c
pusi. 16 ............................................................................ *
Brolis ir sesuo. Parašė Vaikas. Graži apyaaka apeinanti
maskolių valdininkus. Chicago, III. 1906, pust 57..-.. 25c
Bučkis. J. H. Rot, n y apysaka. Shenandoah, Pa. 1905.
5c
pusi. 16.............................................................................
Dantis už dant|. A. Niemojevskio apysaka. Bbenan5c
don h, Pa. 1904. ....... ......
•
Draugai. Gui de Maupassant. IJetuvlškai išguldė Jo
nas iš Parubežkx Shenandoah, Pa. 1904, pusi. 29 .... 5«
Duona. Keturioa gražios pasakaitės: Basi vaikai, Deg
tukai, Senelis, Ponaitis. Parašė K Jaziukaltls. Vil
10c
niuje 1905, pusi. 27 ... ..................................................
Dvi puikios pasakos: Bausmė Dievo ir Alenutė. Bos
5c
ton, Mara. 1905. pusi. 36................................................
Dvi Morko Tveno Ir viena Bret-Garto apysakos. Sutai
10c
sytos P. N. Tilžėje 1904, pusi. 30.............................
Finai Ir jų gyvenimas. V ensėdis Ir pirmutinė šalna. Dvi
P. Pfiv.rintos apysakėlės. Vilniuje 1893, pusi. 38 .. 10«
Gyvenimo lašai iš visokių kalbų, čia telpa sekančios
pasakėlės: Surato kavinyčia. Priesakas. Judošiaus pas
kutinė naktis. Karė, Gatvės vaikai. Gyvatė, Krėvos
10c
pylis. Tilžėje 1904. pusi. 30 .....................................
Gyvenimo džiaugsmai. Parašyti 20-tyje skirsnių. Pa
gal Serą Džoną Lebboką. Sutaisė P. N. Tilžėje
:5c
1902. pusi. 68 ..............................................
Graži valkų knygelė.
Talpa čia 25 gražios pasakėlės.
Surašyto* pagal kun. K. Schmid. Bitėnai 1905, pusi.
10c
63 ....................................................................
Gražus pamokinimai. I. Sidabro stiklinė, II. Anūkė, ii
įkyrus Petriukas. Išleido Giedris. Bitėnai 1894 pusi.
36................. *.......................................................................... 10c
Gyvenimas Stepo Raudnoaio ir kiti naudingi skaitymai.
(Ketvirta dalis “Šiaulėniškio Senelio"). Juokinga pa
saka su 16 paveikslėlių. Tilžėje 1894, pusi. 52.......... lie
Gyvenimas Genovaitės. Morališka apyaaka iš seuovėa
laikų. Plymouth, Pa. 1906, pusi. 225 ......................... 50c
Gyvenimo vaizdeliai susidedanti i* devynių sekančių gra
žių pasakaičių: Atsisveikinimas. Vagie. Kas kaltas,
Gatvės valkai. Paparčio žiedas. Miško sargai; Signa
las, Keleivis, Būvio esybė. Chicago, 111. 1902, pusi 99 15c
Grabnyčių žvakė. Flamandų tautiška pasaka. Vertė J.
B. Tilžėje 1901. pusi. 31 ....................... . ...................... 10c
Idėja ant mėšlyno. Apysaka musų dienų. Aukauja bro
lis rus lietuviams Musė. Plymouth. Pa 1900, pusi. 56 10S
Istorija apie gražią Magehoną. dukterį karaliau* iš Nea
polio ir apie Petrą kareiv). grafą. Tilžėje 1906. pus
150
lapių 97 ......
.
. . .
Istorija apie gražią Katriuką ir jos visokius atsitikimus.
Antra laida. Graži pasakaitė. Plymouth, Pa. 1901,
100
pusi. 32 .............................................................................
Istorija apie Genovaitę, jos vargus, rūpesčius ir stebuk
lingą Dievo pasodė ji-ną kaip geriems užmoka geru, o
piktiems atiduoda piktu. Iš lenkiško vertė Laurynas
20e
Ivinskis. Bitėnuose 1903, pusi 139 .........................
Istorija Septynių Mkikytojų Plymouth. Pa. 1904, pusi.
50c
158........................................ ............................... .............
Iš po budelio kalavijo ir Kajlmas. Dvi apysakl. Para
šė M. čemeda. lietuviškai vertė V. Stagaras. Ply.
30c
mouth. Pa. 1894. pusi. 266 .... ........................................
Ir pasklido garsas po Lietuvą plačią. Parašė P. Petliu
kas. Aprašymas kaip žmonės sutiko spaudos sugrąži
nimą. "Aušros“ išleidimas. Vilniuje 1905, pusi. 16 .. 5c '
įvairų* apaaktmėiiai. Parašė J. B-nis. "Aušros“ išleidi
mas. Dvylika gražių papasakojimų iš žmonių gyve
15c
nimo. Vilniuje 1906. pusi. 64.. . ....................... ............
Istorija apie amžiną žydą, jo kelionę po visą svietą ir
liudijimas apie Jėzų Kristų. Patašė Dobilas. Bitė
10c
nuose 1906. pusi. 16 ....................................................
Juodas perlas. Apysaka Vlctorien Sardou. Lietuviškai
Išguldė V. Stagaras Shenandoah. Pa. 1906, pusi. 51.. 15C
Juozapas Kontuševskie arba kankinimas unljotų po val
25c
džia maekollų. Plymouth. Pa. 1888. pusi. 56..^....
Jurgis Kastrijotas. išvaduotojas Albanijos. Pagal len
kišką parašė Tėvelių Dukrelė. Vilniuje, pusi. 13 .... 5c
Judoėius. Aprašymas Iš lenkiško maišto 1863tn. ir kaip
tūli lietuviai šnipinėjo ir Išdavinėjo savo brolius ma
skoliams ant sušaudymo arba Ištrėmimo Sibiran. Para
5c
šė P. L. Tilžėje 1902. pusi. 11 ..... ...........................
Juozas Arch. Sodietis, deputatas Anglijoj. Parašė A.
10c
D. Plymouth, Pa. 1905, pusi. 18.....................................
Jonas išmisločlus Krominlnkas. Iš lenkų kalbos vertė
Juozapas Rupeika. Papasakojimai iš gyvenimo. Vil
25c
niuje 1860, pusi. 173.... .......................... . ... .................
Kallpo apieroa. Pasatoodlmas musų jaunumėniai. Bitė
15c
nuose 1904, pusi. 64 ......................................................
Kaimynų pašneka. Pasakojimas iš lietuvių sodiečių gy
5c
venimo. Parašė J. Vilniuje, puM. 18.........................
Kas priešins? Akyva aoysakėlė iš lietuvių gyvenimo.
10c
Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1900. pusi. 32........
Kas kaltas? Apysaka musų dienų. Parašė A. V. Vilniu
10c
je, pusi. 27........................................................ . ...............
Kas teisvbė tai ne melas. Parašė Aišbė. "Aušros” iš
leidimas. Septynios naujai pertaisytos pasakaitės. Vil
25c
niuje 1905. pusi. 63...................................... ..........
Kaukazo belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. Vertė S.
O. Tilžėje 1894. pusi. 24 .................................. ............... 10c
Kėkštų Simas. Ūkiška apysaka. Ši yra ne tik graži pa
saka, bet ir geras pamokinimas apie ukfninkyštę. Ply
10c
mouth, Pa. 1901, pusi. 40 ..................... ,*'***/...........
Kartą Rudenyje. Maxim Gorkij apysaka. Vertė Jonas
iš Parabelio. Shenandoah, Pa. 1905, pusi. 33......... .
5c
Kur meilė ten ir Dievas. L. Tolstojaus apysakėlė. Vil

niuje.................................... .................. .******,............
65 Karalius. Evaldo pasaka apie Dievą ir Karalius. Iš
leido L. S. D. P. Lo don e 1903, pusi. 16 ........... ......
66 Kunigo naudą velniai gaudo. Vaizdelis iš tikrų atsitiki
mų, pamokinantis ir juokingas. Parašė Žemaitė. Til
žėje 1903, pusi. 23 .............
.j...........
*66 Keleivis. Legenda. Parašė K. Žegota. Aprašyta paveigtųjų kraštų prispaudimai ir pasišventimas kal-kurių pavergtųjų savo tėvynę išgelbėti. Vilniuje 1906,
pusi. 46........................................ ....................................
b66 Krislai. Knygelė susideda iš sekančių vaizdelių: Kris
lai, Kodėl tavęs čia nėra. Senatvė, Homo Sapiens,
Spauda leista, Verpetai, Dievui atkišus. Vilniuje 1905,
pusi. 59 .......... . ...................................... ....................
*70 Lietuvaitė. J. Kvietkovskio. Vertė P^^Apysaka iš
senovės lietuvių gyvenimo. Chicago, Ilt^O^, psl. 296..

5c

10c

10c

10c

20c
50c
75c

Apdaruose...................................... . v v ............. . ...........
Trįs vaizdeliai iš Lletuvos gyvenlrno.
10c
Labai graži pasakaitė. Tilžėje 1903, pusi. 23 . ........
a71 U'tuvi, mylėk savo kalbą. Paveikslėlis iš dzūkų gyve
nimo. Parašė Kunigas. Graži apysakaitė iš lietuviš
5c
kų gužynių. Vilniuje 1905, pusi. 17 ......... ................

71 Lietuvių ašaros.

Knygute aprašo vieš šmegau* *yw,nl“a AJį*
temte nuo pat jo ttetfydimo iki pa. * k imoeiviliaaoijo*. » paveikti*iai P*rod''.*"°!£
žmonių vartotus akiMPlniut iuraukiut. namui irti........... . ...............................................
H7O nvyntal Vagia. Para** k" I*»ntaki«. Hh-tdoSu«iT. LSI Ul»*ain«niu Ainer. Su paveikalu aulorlaua tr uavrlkalžliu
grupoa, (Stlnago, III.. I*J*. pual. M
patiekta reikaluipakMim® n>oierl«Wa. .H nu
rodo urieiaeila, delel kuriu lootariMc* tapo »*meane už vyrilkl Ir paduoda rodyklea ant >■*
paHiliuo. .................................................‘,O°

ŽemBa lalonia. Parai* R. M llleldo T.M.b.,
Chicago, III., ttMM. pual. 6*. Ru paveikalžli'-la.
Pagal ■okalllka Styrima aprašyta kaip ir per
k>k amMti tvZiSal iem*. kokia antJf* pir*
mlauatatradoai gyryb*. kaip ji vvatfalll *»•
nariniu vetaliu in aunlteanra. ir U............1O<>
aor Ar vyakupaa Valančius (Valąnčauakaal nobuvo vilingu lieta vystės t ParaM kn. Dętnbakis. ilieldo Busivtenijlinas Lietuviu LaĮ*»«aiautu Atuer . Chieago. UI . 1801. pu»«. *7115©
Spčka tr Mrdr<a, prtnelpal priglmtinioBĮirčdviud vi salos drauge aii morališku mokslu
ant’ anų jmrrintu. Visiems suprastinai paraM
prof. Dras L. Bueehner. pagal XIX vokilka
laida sn mažais prktttkais ii senesnio laidu
lietuvtikai perguldMtras J. Ssllupas, Chh-ago
Iii., ĮSOS. pusi. 8*0. ati paveikslu tr biogreri*
rakai lauš. Yra tai mokslas gvildenantis itam
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Oievosurėdvmu................
*l.f14>
Grasiuose, drūtuose apdaruos*.......... IW OO

Onr Kražių iikerdj n* ir jos pasekmės. Papležė
kn. J. f.. Chicago. III.. IBW. pual. VI. ėpražo
ana lasiau atsitikima, kada IMU m. maskoliai
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyj*, tauM, Baudė ir ptuvč nekaltas žmones, ižgriovS
altorius ir ugpeččtijo bažnyčia.. ......... IS©
11.*>U Kaip geriausiai laidoti numirėli* Plelinyt
Dro L. (t ehlam. II angližko ižguldė kun. V.
JJ Drtubskls, Caiesąo, III.. 1000. pusi. 80..... Iftu
800 Baudžiava Lietuvoje. Paras* Žmogus. Iš
leido T.M.D.. Chicago. III., pusi. 7* Yra tai
baudžiavos iatorHa. k<>kiu budu jt Lietuvoje

Chicago, Iii. mų kantu žmonės kasdami gllir
10e niuo, kanalus, arba imdami iš!
anglis, randa giliai palaidotus
,
atrado čieltu.
dantis už dant|. Tūlų
.sutvėrimų
-------------------------------------

mokina žmogiškos doros.
J899, pual. 28 ..................

200 Akla už ak},
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo- Mintus kunus, užklotus keliolllT tie ;
dško. Chicago, III. 1907, pusi 29..10c eolų storio žemės eile. Jie j
dlen išstatyti įvairiuose ttrūzfį
210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie- kurių žmonės mokinasi pati#
aame akte. Pagrl lenkišką sutaisė K T«na yra musų žemė, klek tai
B a Ir M. P-is. Chicago. 111. 1902. pu- nų metų reikėjo pakol ant M
g*
................... 20c žvėrto kūno užaugo eilė žemės
/
kos sieksnių storio. Mokslinčtgj
225 Gedaus vėliaus negu niekad, gal storumą It senumą temig
Komedija viename akte. Pagal lenki-’sulų, kuriuose tų sutvėrimą kunur^
šką sutaisė K. B a Ir M. P i*. Čhlca da, gali be apsirikimo spręsti, kaipZ
go. 111. 1902. pusi. 48.......................... 15c . na yra musų žemė ir kaip a^Ul
gus ant jos atsirado. Chlcagp, m
257 Kun. Gramulos Raštinyėloje. Ko- pusi. 370 .........................................
'
mediją vienume akte. Parašė kun. Fr. Ta pati apdaryta ....................... ....
Hodur. Graž’ai parašyta komedija, tln- j
kantl |M?rstatymul. Chicago. III. 1906,
545 Nematomi priešai Ir
pusi. 14 ..........
1®c žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė
Aprašymas smulkiausių bakterijų
262 Mindaugia Lietuvos Karalius, dančių visokias ligas pas žmonis, k
*
istoriškas paveikslas 5-ae aktuose. susekimas. vystymąsi ir tt. s u
n#. b I UeI i A_ veikalėliais.
.. *< l'ol A11 o i o Chicago, v*.
****
Lenkiškai išrašė Julių* Sioveckl.
111. - —

tuvlškai vertė V. Kapsas (D-rats V. Ku- pių 113 ............. .................. .
dirke). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25c
539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė
331 Žilė galvon — velnią* vuodegon. pr. Siūlelis. Ka* nori dasižinoti ka.
Komedija vienam akte. Pagal lenki- da bus svieto pabaiga, tegul
šką sutaisė M. P i« Chicago. III, 1902, šią knygelę. Chicago, m. j>ą2
pusi. 31................................................. 10c slapių 31.................................

ISo

471 Akyvi apsireiškimai aviete, ant
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą sykj iš
versta j lietuvišką. laibai naudinga
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir
sniegą*. Kas yra debesiai, ant ko jie
35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti laikosi Ir tt. Chicago. UI. 1894, pu
iš devynių sekančių gražių pasakai slapių 79 .............................................. 30c
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas. Gatvės vaikai, Paporčio žiedas.
472 Apeireišklmai Atmoeferoj arba
Miško sargas. Signalas. Keleivi*. Bū Meteorologija. Pagal profesorių Vojeivio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusta kov'ą sutaisė Šernas. Aprašo iš ko
15c susitveria ore žaibai ir griaustiniai.
pių 99
070 L*nkal tr .Lietuviai nuo 1888 iki 1430 m.

ParaM pagal leukilkua latorlkua 2* m kalnia,
t hM-afo. flI., įsa*, puti. 64. Yra tai apražymaa
Lietuvos tu Lenkija susivienijimo tr jo pasekmė* Kaip lenkai i ašie Ir* su Lietuvos kuni
gai klčista: Keistučiu. Vytautu i* kitais, ka
iM-rskaite suprasite, ar mums prietelystė len
ku naudinga, ar biėdinga...... .......... .. IS©
703 Pv priedanga Svrntlnybė*. Istoriška apy
saka ii Kytno laiku. paraM K. Pvsteri. vertė
K J.. Odesoje. I9te. pust 100..... ...MO*

43 Iš gevinlmo lietuviškų Vėlių bei
Velnių. Pasakos surinktos Dro
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa
kelH šimtai gražių pušku, apie rojų
dangų, čyščlų^ peklą; apie giltinę, ma
rą. cholierą; apie dvasias (dūšias)
velnius, jų vaidinimąsl ir tt. Pasakos
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar
mę panėvėž'.ečių, Šiauliuose — pagal
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pigai tarmę Prūsę lietuvių;
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tt.
Chicago. III
1903. pusi. 470. Po pi e.81.50
ros apdaruose ........................
Audimo apdaruose .................
82.00

nuo ko atsiranda ant dangaus jvairios
švieeos Ir šešėliai. Ir daugybė visokių
kitų įvairiausių ore apolreišklmy. Plačial ir labai suprantamai paaiškinta
kaip galim* sužinoti oro permainas ir
daug kitų jdomių dalykų. Kiekvienas
apvalymas, dėl aiškesnio supratimo
parodomas ant paveikslo. Norintiems
arčiau susipažinti su oro ypatybėms,
verta perskaityti. Chicago, III. 1907,
pusl. 238 ............................................... 75c
Apdaryta.............................
81-00

597 Žvėry* Ir Žmogus. Sutaisė m?
gal Schmehl'l Aernaa. Mokslas aąįg
subudavojimą kūno t visokių žvėrių,
paukščių, sanarkojų, zarnapilrių
žmogau*. Kiekviena* žvėris *rb* jy.
vi* aprašytas pavieniai su riaoni* »
ypatybėmis ir kokią gyvūnų gimta, jb»
tveria. Su paveikslais. Chicaao nt
1906. pusi. 313....................
ilj
Apdaryta

1148

63O
630 Ethnolcglja
Ethnolcglja arba
arba mokslas
mokslas ap<»
iemė* tautas. Pagal I>rą M. Haberlandl<
Šernas. Su psveikiiį.
HalB. yra tU svarbiausia moksliška
knyga apie vizas musų pasaulės monių veisles. Ji parodo visų viešpaty,
vtBų temės kraštų ir net ms+uį.
šių salelių žmonės Ir jų paveiksiu,
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, p*,
pročius.' užsiėmimą ir abelaal viską,
Kas nori pilnai pažinti žmonių ištariją, tegul perskaito šią knygą. Cbiea
go. III. 1903, pusi. 667 .
U00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apdaruose
82-50

641 Geografija arba žemės aprašy473 Apis žemą ir kitus svietus, jų
PaoJ
NaltorBk| ir kk
būvi ir pabaigą. Pagal Heilperną. Fal tu< ,utaisė &>rnaB. gu paveikslais,
bą ir kitus, sutaisė Šeruaa. Aprašo AUklai Ir 8upranlamal apraio mMy
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą;
ko laikosi ir kaip sukasi. Ka» yra
kalnus, jų vardus, augštj. vulks63 Karės laukuose. (Kareivio at saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko- QUg metančiU8 iš Bavęfi ^j.
kokių
siminimai). Parašė Vsevolod Garšin. mėtos Ir kito* retai matomas žvalge ^og^jų susideda žemė, kur Ir kiek
Vertė A. Lis, Užimanti4 pasaka iš dės. Su 30 astronomiškų paveikslų.
yra angHy geleiie.. aukso, dne
laikų karės maskolių su turkais.
1
Chi- j Yra Ui vienatinė knyga iš kurios žmo- 8koa Ir kitų gėrybių; kiek marių, eže..............20c
cago. III. 1906. pusi. 81 .......................
gus tikrai gali apsišviesti. ( hieago. ry upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie
III. 1896. pusi. 225...............
.... 75c kuriuose vandenys: sūrus, prėski, ksr67 Lietuviškos Pasakos Yvairios. Ta pati apdaryta ..............
....81.00 tyg. kOkie juose gyvena gyvūnai ir tL
Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis
Žemė aprašyta dalimis: išsksitytoa
I. čia telpa 141 labai gražių, juokin480 Biologija arba mokslas apie gy vj»os viešpatystės, karalystės, knoL
kingų. Išmintingų Ir tingeidžių pasa vus daigtus. Pagal prof. Nusbaumą. gaikštystės. respublikos Ir tt Kiek
kų. Chicago. III. 1903, puri. 280 g 1.25 sutaisė Šernas. Mokais* kokiu budu kurioje
žemėje yra
yra gyventojų;
gyventojų; kokie
Runoje žemėje
kone
Drūtai apdaryta^............... ...
... 81 50 radosi gyvi sutvėrimai ant musų že- jy tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė| mės. kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma mlmai, pramonės, išdarbiai ir tiesos;
68 Lietuviškos Pasako* .VV’!C^IXy. rabaJė,1Ų ,kl d>ėJ°
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa*
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis ;tvėrly tr p.tie8 tmogLų* |
Su paveik- brikų, pramonių; kur kokie orai: šab
II. čia telpa 205 Hbel gražių ir juo-1 Mėliai*. Chicago, III. 1901
-1, pu&la-;^|aj ar
lytus ar giedros; kur
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvieną 1 pių 147.
............ koks ilgis dieno* ir nakties; kur visa
■kaitytoji tr klausytoji ir labai naudin
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė
go*. Chicago. III. 1903. pusi. 330 81-25
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert. per keletą nedėlių nenusileidžia arba
Drūtai apdaryta.......... .............. 81.50 vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių,
daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių. žmo- ant geros, standžios popieros'spaudin
69 Lietuviškos Pasakos Yvairios. ių. medžių ir akmenų paveikslėlių: ta. Chicago. III. 1899. pusi. 469. 82.00
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis trumpai aiškiai ir suprantamai Išaiški- Ta pati apdaryta audimu, kietuose apIII. Čia telpa 202 d-r gražesnės Ir na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 'deruose, auksinėmis litaromis atspaujuokingi-snės pasakos. Chicago. III. ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai fitj prašai ant nugaros ir šono.. 82.50
1904. pusi. 333 ......... ................... 81 25 nesupranta. Chicago, III. 1903, pu
Drūtai apdaryta.............................. 81-50 slapių 2.18........................................... 50c
655 Istorija abelna.. Dalis pirma.
Nuo seniausiųjų laikų Chinijos —
70 Lietuviškos Pasakos Yvairios.
508 Gamtos pajiegos Ir kaip >š jų 2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdaliniSurinko Dr. J. .Basanavičius. Dalis naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė Ser- Qiui imperijos Aleksandro MakadoniIV. Chicago. III. 1905. pusi. 299. Šio nas. Svarbios moksliškos vertės kny- fckojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
je knygoje teip kaip Ir pirmesnėse da ga. su daugybė paveikslų yvairlų ma- Baceviče.
Su paveikslais, parodanlyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų šinerijų ir kitokių prietaisų ant išnau- čiais tų laikų piramidus. sienas pylių,
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččių dojimo gamtos pajiegų. Chicago, III. tvlrtynių; typus kunigų ir kareivių.
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi 1904. pusi. 238 ...............
50c Hieroglifus Akkadų rašto ir tt. Chipirkęs iš paminėtų 4 knygų I. II, III
! cago, 111. 1904, pusi. 498 .............. 81.00
ar IV dalj, turės per vis* savo am
516 Ii kur atsirado musų naminiai
žių neišsemiama pasakų turtą .. 81.25 gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal
657 Istorija Suvienytų Valstijų šiauDrūtai apdaryta .............................. >1.50 Lunkevyčių sutaisė Šernas. Su pa- rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusią-Į prieš atradimą Amerikos iki 1896 m.
76 Maxim-Gorkij. Pasakojimai. Iš plų 73
20c Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
rusų kalbos vertė A. L-ls. Turinys:
ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis. Ma
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal kie žmonės pirmiausiai iš Europos prakaras Čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši Lunkevyčių Ir kitus sutaisė Šernas, dėjo plaukti | Ameriką, kokios karės
Ir viena. Chicago, III. 1906. puslapių Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas buvo, už ką kariavo ir kokiuose me103 ........................................................ 25c apie yvairius musų žemės augalus, jų tuose; klek buvo prezidentų, kokie ir
sudėjimą ir atmainas. gyv| ir plėtoji- kiek kuris gero dėl šios šalies padarė,
90 Olitipa. Graži apysaka iš laikų mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki Prie galo knygos telpa Suvienytų
savitarpinės karės Šiaurinės Amerikos didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III. Valstijų Konstitucija, kuri yra reik*indijonų. Vertė A. Olšewskis. Antra 1901. pusi. 129 .............
35c lingiausia žinoti kiekvienam žmogui
pataisyta laida. Chicago, III. 1906,
526 Kada ir kokiu budu svietas su- gyvenančiam šioje šalyje. Chicago. Už
pusi. 95.................
25c sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 1896. pusi. 364 ............................. $1°°
100 Pasaka apie kantrią Aleną. Dūk- Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. Ta pati apdaryta audimu, kietuose apterj turkų ciecoriaus Antonlaus. kuri Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi- doruose, aukso litaros ant nugaros ir
per 22 metu vaikščiodama po svietą, ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė- šono ................................................. 8125
U-25
daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. An rė. teipgi kokiu budu atsirado ant jos
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III.
658 Istorija Chicago* Lietuvių, jų P*
skis. Chicago, 111. 1902, pusi. 66 ..20c 1906, pusi. 140 .
35c rapijų ir kunigo Kriaučuno prova s*
laikraščiu "Lietuva“, buvusi baisa114 Ponas ir bernas.. Apysakėlė L.
527 Kada Ir kokiu budu gali svietas džlo mėnesyje 1899 m. Čia telpa »PTolstojaus iš gyvenimo maskolių kai pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Viih rašymas: kiek yra lietuvių ChicagoM
miečių. Žingeidi, norintiems susipa Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 11 ’ kiek lietuviškų draugysčių, su kokiai*
žinti su buviu ir sanlygoms maskolių gaudas. Knygelėje aprašyta svieto vardais ir siekiais; chronologiška perkaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity pabaiga. Kas nori dasižinoti kada ir ivalga Chicagos lietuvių darbų nuo
toją drauge jausti su vargo prislėgtais kokiu budu gal svietas pasibaigti, te- pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla gul perskaito šitą knygelę. Chicago, metų; istorija jų parapijų ir prova ka
pių 60........................................... . .15c ili. 1906, pusi. 135
nigo Kraučuno su “Lietuva”. Chicago
III. 190i; pusi. 580 ........................-*1'00
124 Robinsonas Kruzius. Graži mo
Apdaryta....................................... ^IJ®
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
553 Paėjimas organiško svieto. Pa
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ...,25c gal BitnerJ sutaisė šernas. Knyga dl678 Lietuvių Pratėviai Mažoje Azi
dėlės moksliškos vertės. Ji aprašo joje. Nuo senovės iki jie pateko p®
134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gani valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
ii Nazareto. Apysaka iš laikų kanki tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se tojas (D-ras J. šliupas). Knyga turi
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Verti niausius ir giliausius žemės sluogsntus, 283 puslapius ir 4 dldelias map*«. P*
J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169. daug milijonų metų atgal gyvenusius rodančias vietas kur senovėje gy**®*
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už- ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių P**
draudė lietuviams skaityti)............. 50c paukščius ir tt Su paveikslais. Chi dėjimą dar 800 metų prieš Kristau*

cago, III. 1905, pusi. 137 .................. 35c gimimą.
185 Žmogus neplluškla. Vertė iš
švediško Nėris. labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
čiau gyveno už kitus, apsivedusius su
turtingoms.
Šita apysakėlė užima
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą 1(

706 Raito Istorija.
P*«*l
a
Schnltzerj sutaisė šernas. Aprafc>^^
kiu budu žmonės rašyti išmoko^^
Išdirbo sau raštą kiekviena
tauta, kokie buvo raštai senovėje
šiaadlen tą sutyėri- matą prieš Kristų, kada žmopė* «

566 8enų gadynių linykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė Šer
nas. Su paveikslėlisds. * Aprašo se
niausių gadynių yvairius sutvėrimus
gyvenusiu* ant žemės dar prieš atsi

radimą žmogau*,

Chicago, III. ..................

Y -i vartojo-mazgelius ant šniu1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
‘LoHktynius ant medžio, Iškapojl- las arba knyga burtų, monų ir visokių
iSZĮįuuens. piešė paveikslus, Ir paslapčių ir praktiška C. C. 8t. GerPremlai daėjo iki šiandieninio ai- biain Delnažlnystė. su paveikslėliais.
su kuriuom dabar ga- Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J.
’
įjltfekvieną žodį ir vlskų ap- Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
kalp ,r gyvu iodilu škiausia monų knyga, burtų Ir delnątnyga- kurl ,štlkro zrnrisn-1 ln ilnystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
T* ja. parodydama kaip tobulinosi ant viršaus apdarų koloyiuotas paveik
Chicago. 1U. 1905, pu- slas burtininko ruimo.
Chicago. 111.
. ..................... *•«> 1904, pusi. 412 .....
$3.00
3
.................... ..$148 Brutuose apdaruose
$3.50

17
18
19
20
21

Opera avenue gatvė, Paryžiuje,
Francuzijoj.
Moterų duelės bu kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudlk| prausia.
Kaip labai dideli tie mažiukai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi klioki paveikslėliai.

151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų >aite«ios Ganios Ei
m ii.
151 Muhonl«onų bažnyčia Sultano Hasan, tlurtnk,|niiQ)|Ciadeno. sienų,
Kairo, Egipte. (
153 Pyrnmidos Ir Arabą Vilija, žiūrint
nuo Ghlzel) kelk^ Kaire. Egipte.
154 Arabija.'
Daržas Išdžiūvusiame
upės take. ob K{
155 Įėjimas į palocių, Singnpore. Indi-

SERIJA III.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik
Ino tu
slėlių iš Kristaus gyvenimo. Pre 156 Turgaus dici^ Sipgąpore. Indijoj.
kė $1.00 už bakselį su 22 paveik 157 Tautiškasis greitasis trūkis, Slnga
. . Trumpa senobės Istorija. Pagal
1521 Paslaptys Magijos bei Splritlzslėliu.
pore. Indijoj
7 r Vlpper vertė iš rusų kalbos mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus
158 Policijos stacija Hong Konge, Chipaveikslais senoviškų, liekanų šaltinius sutaisė J. laukis. Yra tai
štai kų juose gali pamatyti:
nljoj.
& _ gpatvuotais žemlapiais (mapo- išaiškinimas monų darymo, šioje kr.y1
Kristaus užgimimas Betlejaus Stal- 159 Žibinčius Hong Konge, Cbinljoj.
r j Yra tai tikriausia svieto Utorl- gojo atrasite visas monų ir burtų pa
nėlėje.
*
seniauslųT laikų, daug metųpaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap160 Chlnlečlų vlenbuorlnlai laivai į
plaukoj Hong Konge, Chlnijoj.
' Trys Kamilai atlanko gimusį Kri
į.** Kristau» ginti®?
nupuolimo rašytos ir paveikslais parodytas visos
stų
Ir
dovanas
jum
kicja.
1C1
Gražusis
kelias Shanghet Chlnijoj.
-(..špatystės, Chicago. III. 1904 slaptybės ir budai jų darvmo. ChlcaTTT.............. , ............ J- »'•“ «<>■ iii. l»03. puti. SC2 ........................ WC 3 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo 162 Žvilgis ant viešos t/irgavtetės,
Ehanghal. Chlnijoj.J
kina daktarus Jeruzoliaus bažny
P®1
.
..................... I. 11.25
$1.25
ip-laryt® •
163
Tautiškas
prle*pivči«f penia* ant
čioje.
1525 Rankvcdis gromatų rašymui.
salos Java.
Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
A#i< turtų išdirbimųParašė Knygelė pamokinanti kaip rašyti grolėjaus. Permaino vandeni | vynų. 164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
Vertė S. M. Veikalas gvil- ‘'matas į firmas, pažįstamus, gimines,
laukai
5 Kristus ant kalno kalba priekalą
i
LaadS politiškų ekonomija. Kokiais prietalius, mylimus ir mllimas prieš
165 Vokohama, Japonijoj. Prūdas eglpžmonių minių.
‘ ls įšsidlrba turtai, kaln jie susi- apsivedimų. J ponus, kunigus, vysku
tlškų lotus kvlctkų pilname-žy
U JudoMus savo pabučiavimu Išduoda
I
p kaip atsiliepia ant gyvenimo pus. Ir kitas angštoa luomus y pat a.s.
dėjime.
Kristų
žydams.
J^gjjos. Chicago. III. 1900, pusla- Pasveikinimui ant naujų metų, dienoje
7 Šimonis pagelbsti Kristui kryžių 166 Junltų žtayčis Honmokti, Yokohama, Japonijoj.
.................. .’...................... 35C varduvių, gimimo. Ir kituose atsitiki
nešti.
muose. Chicago, III. 1895.-psl. 115 40c 8 Šventa Veronika apšluosto • veidų 167 Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
154 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
Kristui.
120 Po priedanga šventlnybės. Isto
.IrLivs Ši knygelė aprašo kokios
168 Yokohama, Japonijoj. Krlaukllntų
9 Jėzus ramina moteris, kad jo nebuvo J., prie,.-Į riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė
tuvių pardavlnėtojaus stotis.
verktų.
K. Posteri. Vertė K. J. Odesoje, 1905,
1G9 Paroda vgnagMlnią atletų. YokoUek blėdės padarė ir daro žmopusi. 100 ............
25c 10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukryhamr„ Japonijoj.
Tjjirkas j j$s stumia. Chicago. Ilf.
žlavojlmo vietos.
170 Yokohama. Japonijoj. Kvietkų dar
... ..................................... ,0e
1632 Gyvenimas Šv. Tėvo. Popie tl Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno
žas.
žiaus Benedikto IX. valdžiusio apašta
Golgotos.
71 Yokohama. Japonijoj. Altorius, no
Oras J- Basanavyėius. Lenkai liškų sostų Ryme nuo 1033 iki 1044 12 Kristus paveda savo motinų Jonui.
šamas jaunų gerbėjų Matsuri
, etuvejs- M rusų kalbos vertė V. Gin- metų
25c 13 Skaito Kristui myrio dekretų ant
procesijoj.
aatsJ nurodymai kaip lenkiška kal
kalno Golgotos.
1635 Lietuviškas Lementorius dėl
172 Japoniški vaikai, nešanti pokylinį
te «n—ftino ir sudemorallzavo Lietu- /natų vaikelių. Su poteriais, katakiz- 14 Žydai ruoėiasi kalti Kristų prie kry
Matsuri altorių. Yokohamoj.
žiaus.
q įr kaip H kenkia lietuvystei saly g mais ir minstranturu. Vilniuje 1863,
173 Matsuri pokylis, muzikos pastolas
iita dienai. Chicago. III. 1903, pusią- pusi. 52..........1......................................... 15c 16 Kristaus kūnų Ima nuo kryžiaus. .
ir šokėjai. Yokohama, Japonijoj.
Kristus keliasi Iš grabo.
dūli....... r............. •• ............... 15c
Joj.
Pinigus prlsiųskit per Money OrderĮ 18 Kristus žengia j dangų.
174 Yokohama, Japonijoj.
Dartovių
pardavinėtojas, rodsntla sa.o
priedelis prie lietuviško klausy ar registravotoje gruma toje adresuoda- 19 Regykla šiądleninio Betlejaus.
damarf:
20 Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku
turtą.
me. Raštelis gvildenantis lie.'uvjstėa
kurioje Kristus gimė.
A.
OLSZEVVSKI,
175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
ježalM po raidžia Rusijos ir p: įtekBažnyčia apreiškimo Šv. P. Marijos.
Chicago, III.
nos šėtroj. Yokohama.
ne lenkystės Chicago. 111. pttsls- 3252 8. Halsted 8t.,
22 Bažnyčia budavvta ant grabo šv. 176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo..................................................... 15c
P. Marijos.
kuhama
Kaip šiądien išrodo Kristaus gra 177 Japoniečių būdas eiti palhln.
11« Auginimas Ir maitinimas mažų
bas.
178 Trepal į Kilotu ižų žlnyčią, Kyo
ėdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chier-—- .■
i
24 Kaip šiųden išrodo Kalvarija, kur
to, Japonijoj.
cajo. Ui.
pusi-'28.................... 10c
Kristus mirė.
179 Kyoto, Japonijoj. Kigomlzų žiny
ba.
l'lytėlė po vardu Jėzaus "štai Žmo
1135 Hygiena arba mokslas apie užgus".
180 Auksinis pavilbinau ant ežero KinUikymų sveikatos. Pagal Bernesą.
kakujl, arti Kyoto. Japonijoj.
Dn Noll Ir kitus, sutaisė šernas. Yra
181 Senoviška žinyčla Fujlyama, M U
tai nauja daktariška knyga. Kas jų su
SERIJA IV.
Fuji. Japonijoj ,'r
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik 182 Teatro gatvė, ilgio virną milią.
aao visokių ligų, užlaikyti Čielybėje
slėlių bakselyje. Prekė $2.00 už
Oeaka, Japonijoj.
are sveikatų, pailginti savo amžių ir
baksslj.
183 Nare, Japonijoj- Tūkstantis žibiu
ir
tvirtus
savo
vai■iii .ž'.e\ sveikus
Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
čių prie Ką-sugą-No-Myia žinytau Chicago, 111. 1897, pusi. 132. .35c
veiklėlių kų pirmutinėse serijose.
čloa.
drai kų juoee galite pamatyti:
84 Nikko, J?ponijoj, gerovės akmeni
Visokiai Reformai.
117S Pj- ?
nis šuo, sergiantla Nikko žlnyčią
101 Besiartinanti audra ant ežero Erta.
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
nuo Piktojo.
102 New York. Ta vorų krovimas į di
Popniian>kas raštas apie klausimą
185 Hairališkl mokyklos kūdikiai.
delį oceanln| laivą.
vaisytos. Parašė Otto Cardue. Su
103 Nevr York. Pilies daržas (Casttle 186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
raštininko leidimu vertė J. Laukis.
St?reoskopas arba Teleskopas yra tai
upės. Honolulu, Ha*a!
Garden).
JfeypHFnurodn kad mėsa ir kai kurie prietaisa arba žiūronas su padidinan 104
187 Daktilinių paimu keltas, Honolulu.
Boston. Ežeras vieėame darže.
HM teip paaedirn dilginanti valgiai, čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 105 Atlantic City, New Jersey. PamaHavai.
yra netinkančiais žmonėms maistais. ant abrozėlio. abrozėlis pavirsta į na188 HaaaiUka moteris, gaudanti PeeCbieigo, UI. 1907. pusi. 113...... 30c turališką paveikslą, kuriame matai čie- 106 Niagara. Patkavlnis vandenskrlhcal, mažiukę krlaukltnę žiu vai
las grupas žmonių, triobų, visą mie
te
tys nuo ožinės salos.
(Horse
1210 Aritmetika. Sutaisė S.- Škač- stą. plačius laukus, miškus, daržus ir
189 Chinlečial renkanti ryžius, Hawal.
Sboe Falls from Gost Island).
kaaska.< Lesgvas būdas išmokti skal- telp toliau, teip kaip kad pats toje vie 107 Chicago. Auditorium viešbutis Ir 190 Gyvenimas Pretorljoj. Pietinėj Af
rikoj.
tihod (rokuoti). Knyga padalyta į toje būtumei ir viską savo akimi ma
Mlchigan Avenue.
pakis skyrins. Skyrius I — apie tytumei. Teleskopas paverčia į natu- 108 Kaskados Ir pokylinė svetainė. L. 191 Įplauka tr plaukii nti laivų taisymo
dirbuvė Valparaiso, Chile.
skaitlius. Skyrius-’Tl — Trupiniai. Sky- rallšką ėsybf. padidina jį atsklrsto
P. Parodos 1904m.
192 Jamaicos Brookline gatvė. Port
rtvs III — Dąšimtiniai trupiniai. Sky žmogų nuo žmogaus ir išrodo Jau ne 109 5Įokl Indijonas namieje.
.’.nUn'o.
110 Moki indijonų gyvenimas.
rius IV — Prilyginimai *ir proporcijos, paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Męs turime dabar ant pardavimo gra 111 Sloux indijonų vadas. He-No-Frald. 193 San Francinco gatvė. Mezlco City.
čkyrius V — Proporcijų prievadinės.
Chicago. III. 1S97, pusi. 1.04 ............ 25c žiausius stereoskopiškus paveikslus, 112 Vartininkai (The Sentlnels) 3.043 194 Didysis pliacius. Mezlco City.
195 “Jojimas šėntmla".
kaip matote žemiau surašytus.
pėdų augščio. Yosemite, Cal.
113 Motina girių, 63 pėdas apėmlo. Yo- 196 Mano apginėjas.
UM Rankvcdis angliškos kalbos. Pa
197 Kalėdų rytas.
semite Klonyj, Cal.
tai OHendorf’ą. Harvey, Maxwell ir ki
114
198
“Tėve musų, kuris esi danguose".
Magdelenos
Kolegija,
Oxford.
Ang

ta tairašė J.i Laukis. Yra tai praktlSERIJA I.
199 Pagalvėlių karė.
lijoj.
ikiaittis knyga Išsimokinimui angli- Susideda Iš 12 Stereoskopiškų paveik
200 šėrimas kačiukų.
115 Airija. Killarney. pilis Rosi.
hds kalbos psčiam per save be pagelslėlių pundelyje. Prekė 50c. už
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
116 Įėjimas J Muckross K1 lošt orių. Aimokytojo. Chicago. III. 1906. pupundeli;
veikslėlių kaštuoja ......................... .$3.00
-:ioj.
•taią 107
..................................... $1.25
100 tų pačių paveikslų bakselyje
117 šiaurinis miestas. Glbraltar.
irstyta............................................ $1.50
Štai ką Juose gali pamatyti:
118 Berlynas, Bondler lovis Ir Kate
be teleskopo ............................. $2.00
1 Stebėtini griovai Yellow-Stone Par
dra.
25 paveikslai Iš Jėzaus gyveni
1326 žodynas lietuviškai - angliškos
ko.
119 Vokie ija. Griuvėsiai viduramžinės,
mo
...................................... $1.00
kalios. Dalis I. Sutaisė A. Lalis. Čia 2I Kvietkinė paroda, mieste Saratopilies.
Pt-.ts viena* teleskopas be paveikslų
visus lietuviškus žodžius Išguldygos, N. Y.
20 Vokietija. laivas apleldžlantls Ko- kaštuoja $1.00.
ĮjįŠtaglMksl. Kainas žodis paženklin *3 Bowery gatvė New Yorke.
blenc'g, ant Rheino upės.
ta kurayvonts litaroms prie kokio
Didysis vandens puolimas. YellowŠvedija. Stockholmas nuo vandens
SERIJA V.
Plastikos skyriaus jis priguli. Kny
stone Parke.
pusės.
Susidedanti ii 12 maiiyto gatunko pa
gos fermatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 5 Typiška tabako farma. Kuboje.
122 Stockholmas. Karališkas palocius.
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
"rejl!
i^pje-*puepds craipns ou 6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa 123 Švedija. Ant kelio | Odde.
už pundelį.
ngaros Chicago, Iii. 1902. pu124 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
los Hawaii.
382 ..į.'...;., i................. .$2.00
Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi- 125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
Šitoje serijoje, kiekviename punde
nuo Chamonhr.
lipinu salų.
lyje. beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
žodynas lietuviškai • angliškos I San Jone gatvė, mieste San Juan. 126 Thun, Šveicarijoj.
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juose
127 Žiuvinls kiemas, Alhambra, Grana yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
toc*. Dalis H. Sutaisė A. Lalis.
Porto Rico.
Oyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
da. Išpanijoj.
visus angliškus žodžius išgul- I Puikiausia pilis mieste Rheinstein,
kitų bagotų triobesių paveikslai, ijfJpšifkortes,
pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau128
BI$®tanrlŠkai. Prie kiekvieno angKatedra
Notre
Dame,
faskada.
Pa

Prūsuose.
gi ir komiški paveikslėliai. Ši serija
ryžiuj, Francuzljoj.
poti
(užččdyti),
pnsiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 10 Puikiausias Žurandelis Salone de
yra gera tiems, kurie nori pinigus už129 Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
knygelę ir visą reikalingą informaciją.
angliškai tarti, teipgi
Jenets, mieste Vienoje.
čėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 cį. o
ci joj.
| • i***’taSM žodis paženklintas kursy- 11 Švento Mykolo palocius, Peterbur
joje galima tiek daug pamatyti kaip
130 Palociai tautų ant upės Selna’os,
htaroną prie kokio gramatikos
ir serijoje I.
ge, Rosijoje.
Paryžiaus Paroda. 1900m.
jis priguli. Knygos formatas 12 Švento Petro bažnyčia ir pliacius
131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
Gražiais drūtais apdarais.
SERIJA VI.
Ryme.
Francljoj.
®BtaFkM|P*l drūtos, gražios moro132 dės Champs Elysees, Paryžiuje, 12 tsio oat maiiytų gatunko paveikslė
<šenai audimo, ant nugaros
lių pundelyje. Prekė 75c. už punFrancljoj.
SERIJA II.
takso litaroms, lapų kraštai
133 Didžiosios operos palocius. Pa
........... ............................ $4-00 Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik
ryžiuje, Francljoj.
slėlių bakselyje. Prekė 75c. už 134 Tvlrtynė Šv. Jono ir Katedra,Marknyga popieros apdaruose $3.00
Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
bakeelį.
liai. Labai aiškųą, yrą dirbti gabiau
sellles, Francljoj.
135 Laivų užplauks Ir ežeras, Villefran- sių artistų, brangaus darbo. Į juos
lletuviškai-angliškos ir
f i.a,*lietuviik<>® •’A’bV’ (Abi dalys
žiūrint matai vis^p teip aiškiai kaip
che, Francljoj.
Štai ką juose gali pamatyti:
yu.7 r t‘ r No- 132G ir
(327)
Gražiausias vandens puolimas. Ha 136 Carnlche kelias ir ežerėlis' Vllle- kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyv^ regula.
franche, Francljoj.
Yra tai reikallngiauvana Glen, N. Y.
^^784 norintiems gerai pažinti an- 2t Grandžių sodas, Floridoje.
137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte
Atminkite, kad virš parodytos pre
Carlo.
įj„
1Formatas ir apdarai to- 3i Didžiausias pačto budinkas, New
kės
yra tik už pa^ėikrflelius. be Tele ir agentūra literatūros ant “North Side’* Chlcaffoj.
Vatikano
daržas
ir
šv.
Petro
ka

kaip No. 1327 ........ $6.00
138
Yorke.
tedra, Ryme. Italijoj.
skopo. Pats Tcleskopąs kaštuoja $1. Čion galima gauti moksliškų. svietiMtų ir dvaal4Į Stebėtinas vandens puolimas, NiaGuodotinoms tautiškoms ir baž
139 Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe Vieno Teleskopo tjžtoąka ant visų ir ikų knygų, rąžančių, Ikaplierių, abrozėllų, viso
gara Falls, New York,
ba:-Kapas, Arnotas, Dalmati
TaS patS kaip Noiszdirba:nytinems I
visokių paveikslėli!/ tifrėti, tai vienas kių laikraMių, Amerikos ir Europos Ir popierų
tro katedros.
kas, Albas, Stulas ir visus baž
gromatomi. Teipgi užlaikau visokio tavoro: juo
Karūnas, Amerikoniazkes
th
apdarytas brangia, gra 5i Puikiausia svetainė United States
Didžioji galerija Colona palocluje, Teleskopas užtenka, jienis visiems.
nytinius parėdus. Visoki darba at
dyto, paltelių, plunksnų,drukuojamųtnaiinukių,
We1iawas, Szarpaa,
Szarpas, Jmoblį bįjjjG.. 8kura. (čia audimo nėra
Hotelyje, mieste Sara togos, N. Y. 140
lieka artistiszkai in laiką.
tas, Kukardas, Ženklelius,
Ryme, Italijoj.
Vienas teleskopas užtenka visokiems britvų. ttereoakopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
? >4......................... $7.00 6i Kupčlška gatvė, Obispo, mieste Ha
Norėdamos guodotinos Dr-tes,
Kepures ir dėl M a ražai k u
141 Skliautas Settlnlo Severo, Ryme, paveikslam. Kada turi teleskopą, tai užmirškite atsilankyti, o busite uiganėdlntL
Kunigai, kad Jusu
arba
parėdus.
vanos, Kuboje.
Petras
M.
Kaltis
Italijoj.
gali imti paveikslus kokius tik nori ir 2X1 Wabfnala Ava. ,
darias
butu
prideraneziai
atlikta*
ir
tuom
suszelpti
sawo
tautetj,
paveskite ji tikrai
Chicago,
III.
rnok8las? Tikėjimi- 7 Ūkininko namai, Kuboje.
Koloscumas, Ryme, Italijoj.
(Sale Liet u viikos Bažnyčios).
visi tiks į tą patį teleskopą.
lietu vraitiai,
tyric&j-, ^Įir draugiškai - politiški 8 {plukdymas galvijų mieste Manilės, 142
143 Neseniai atkastas palocius, PomSiųsdami pinigus ant teleskopų ar
T. ANDRUSZEWICZ & CO.
ant Filipinų salų.
^tras
^o J. šliupo.
pejo, Italijoj.
PINIGŲ PREKE.
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
<Ži78ytaS'ir ®adidin,as spaudi115
W.
Dlrlsion
St,
Chicago, III.
i Geležinkelis ant salos Hawail.
144 Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
Iki 500 rublių, rublis po.................... 52*4
JtaJlLy
.1
Į
$
H
FF
I1J- 191)1, pusi. 211 50c 10 Gatvė miesto Manilės, ant salos Fijoj.
A. OL8ZEW8KI,
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..52
lipinu.
145 Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita 3252 So. Halsted St.f
Chicago, III. Virš 1006 rublių, rublis po........... 51%
Sapnininkas. Su- 11 Kapeilja “Sousa” ant Paryžiaus palijoj.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
rodos, Francuzijoje.
Ir
sapnininkų
146 šėrimas karvelių ant pleelaus San
dėti 25c. ant pačto kaštų.
į^i 8aBfif’IPaea*
Persiškai-eglp- 12! Paimu daržas mieste Frankfort,
Marco, Venecijoj.
73 Dearborn Street.
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
^ri<ymn r
au 31® abrozellų, su
Prosuose.
147 Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj,
BankieriaL
Atsakanti
Akušerka
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
H** žm i
pas:api;1'i. kokias 13t Merginos parduoda kvietkas mleItalijoj.
Bėgu į valstija Wubington, net ten yra daug tai siųskite per “Lietuvos" redakciją, 3246 S. Halsted St
Męs skoliname Pinigus ant tnrtenybių ir jei
Chicago.
Ui.
darbo ir uždarbiai geri, o paa Dom. Milią galima
tu rengiesi turtenybg pirkti, mjs su džinu^sun
148 Mahometonų bažnyčia Omare.
K&ptĮ k w-_p. Yart°jo d*l atspėjimo
ste Kopenhagen, Danijoj.
Tolafanas Yards 7SSS
ošettt ir gauti visokias gera* rodai; be to gali gauti adresuodami teip:
ialta
alų ir kitokių geriausių gėrimų ir nukinių.
Oceanlnls
pakraštis,
parodantis
ke

Duoda visokia rodą ir geriausia nagelb* moterims prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pi'
mie

149
a»J;is, feoįi
išguldo visokius lit Puikiausias kvietkų darželis,
A. OL8ZEW8KI
Jo kardama yra vos du bloku nuo Union stoties.
jų ligoms. Pasekmingai atlieka darba prie gimdy nigų Greitos reikimas. Lengvos Ulygos. Agom
lio užuolanką, Algiera.
ste Monte Carlo.
I
Caica^Į**? smogui prisisapnuot
ir daiiurl atsakančiai po gimdymo. Podraug
3252 8o. Halsted 8L,
Chicago, UI. mo
pnuMfa, kad dabartinis mano ofisas randasi Ol- tai apmokami dosniai.
“Standard Saloon”
1895’ puaL 205..50c 15 Rustoenval vandens puolimas, Nor- 150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
urvsklo name, 3240 6. Halsted st., Sėto auglta.
$H VfaėMngtsn tt*
fMttHs Wssh.
Kaire, Egiptą. ------ -•
i
*Pdarytas ........65c

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
Banka. i

arba Teleskopai.

i

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

Pinigų Siuntimas.

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

Šifkortės.

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

Real Estate.

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

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEW5KI

^3252 So. Halsted St.,

VienatinS Lietuviška Sankrova

Mačui i kur begi?

Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtume.’;

Mare Laukiene

Kozminsky & Yondorf,

Nusipirk už Raudos pinigus Visai DyKhi
DidziaasbsKataliogas
gerą Gyvenimą.
Lietuviszkoje Kalboje

ir t’®

i GERIAUSIAS PRIETEL

-i | I Bus nusiustas kožnam kuris
\ ‘j I prisius sa> o tikra \ ardo, pra
į I varde, adresa ir pora markiu
4 j I Naudingas, reikalinga* kož

III

Tas, kurs pagelbi nelaimėj; bet ar gali rastis sunkesn* fKlaimč žnųorui \
kaip būti varginamu ligos?
Tuom gelbčtojum nuo visokių ligos kankynių - silpnybių yra Dr. C©||jn> j
New York Medical Institutas, nes tą Institutą Visuomene vadina gyvasties gelbė
tojum ir geriausiu prieteliu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip įOilf
kiti daktarai, Institutai, ar -Ligonbučiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur neįstengi įj.gydyt, tuos ir pagelbėjo.
v
Kur mokslas, vienybė - ten yr galybė; per tai Institutas, gydyme turi gera
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Insti
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, j krūvą, kurie šiam laikraštyje pagar.
sinti. Vaistai, kurie tilt žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasaujei
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausiu*
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai, yvairios ligos ir tampa per*®
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.
,
V
Jeigu nesveikas^tai nesivargyk ligoms, neatidėliok!

naro lietuviui Ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi apraszyniai apie suviraz
2«0 visokiu kuniazku nesveikumu,
vyru moterų ir vaiku. lazaiszkina
pradžia, [niežas ti ir pasekmes ligų
ir pasako kokias gyduoles naudoti.
Telpa [Miveikslai ir prekes visokiu
naujausiu elektro-gvdancziu apa
ratu, Roberiniu daiktu, Magiszku
Aparatu, Drukuojatnu ir Kaszo
m u Maazinu, Stereoskopu ir jiem
Paveikslu, Armonikų Koncertinų,
Britvu ir daugel kitokiu kožnam
reikalingu daiktu. Raazyk jpojaus.

Gyvenk vienoje ir iszrandavok antrą.
Už $3200 gali pirkti vieną iš

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.
Arli Western Eelectric Co., Sears, Roebuck Co., Nailonu! Melleable Gašlinga
Co., \Vinslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirališkų dū
dų išdirbinių.
x

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.
<9 Ltekinys po $32.00 kas ruėnesis, imant palukį drauge. Rando* $30.00 ant mė
nesio; B ar 0 kambariais, trioba su aukotu ir 7 pėdų jmnamiu su išlietais jiamaiais.
Georgijos pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo.
Visoki pagerinimai
įtaisyti ir apmokėti.

14ta Gatvė ir 49ta Avenue.
JA ■
g _ C J I &A I

■

Granto Žemiškosios Bendrijos Podalyj neuėilglo
pakilę savo vertėje.
(Dovydas B. Ly man, globojas.

■

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
' Dabar tik išėjo iš po spaudos labai
grąžys tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautai
*
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis. - r- - Į'
3. Dįįtis Lietuvos Kunigaikštis Al
girdas.
4. Dddis Liefuvos Kunigaikštis Gedenrinas.
Paveikslų miera 22X28 colių.
Prekė 35c. kožnas.
Nusipirk po vienų šių paveikslų, o
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.

\Villard T. Block, iždininkas.)

Męs parduodame juos dabar po $540 ir daugiau už Lotą $50.00 įmok«Hi,
likusiejie $10.00 kas menuo.

Kad ne stabukai, tai aprašant ligų atiišauk. o būti Išgydytai nuo: Kataro, plaučių netveikumo. dutuHo, Intapui k *kaus kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kepenų ir inkstų (kidneyi) ligos, dyspepsiios, vidurių ligos, nevirinimę
varnų slogos ir skaudėjimo vidurių, šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos sk»udėjimo, svaigimo, ūžimo ir spiegtas aum'
bei kurtumo. Kraujo nečystumo. išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir parkoms, niežais. Ak>ų ligos. Neuralgijos, neuruta>aZ'
tirpimo kūno. Reumatizmo, skaudėjimo po visa kūnų smegenių, kaulus Ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geltligės. NusfiMtfZ*
ant sveikatos ir lytiškai (nejiegumų-nemeile). Blogus sapnus Ir sėklos nubėgimo. Nuc saužagystes su jos visoms
sekmoms' sugriovimo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nerviškumo, greito ir didelio piktumo. Nuo lytiškų pikta užsiknėiaZii
(Slaptų) ligų — kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų, j trumpų laikų liekasi Išgydytos. Pūslės ligos, skausmingo ir tankam
mosi. Patrūkimo Hemoroidų. Nemiegojimo, sunkumo kojose, rankose. Lenkimąsi draugios, neturėjimo vaisiaus ir kita
slaptų ligų vyrų, kaip ir motsrą: skausmingų Ir nereguiiariškų mėnesinių, neturėjimo andrapanių. kenkimo baltųjų
Ilgos varginimui žmonių atsiranda. Po ištyrimui, kad apsiima išgydyti ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikatai, 4^^--

Isskirpk šilta, Uiplldyk Ir prtsiusk mum. o ui
dvieju dienu Dtatšiausiss Lietuviukai Kataiiognt
bus tavo uatnuoM.

Vardas ..................................

......

Adresas .
Miestas ir State.

m

John'* Supply House

Slaptybė šventai užlaikoma!

Pilson Statlon, Chlcigo, III

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET
Vietinis Ofisas: 12-ta ui. ir i ' a Avė. Atdaras kasdien ir nedalioms. Jas. F.
Hildreth, užveizda. savinybės skyrių*. Lietuviškas {>ard*vėjas būva . visados auš
vietos; jis visame jums patarnaus.
*

Pinigus paskoliname budavojimui.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

>r* sprsėyt* Jus knygoje „Vsėsvss j Sveikatų" *ot l4ri pu»l«j>H>.
rudų o labiausiai ui gt-r** gry na* gyduole*.
*

CHICAGO, ILL.

Dr. J. KULIS

“LIETUVOS” AGENTAI.
Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello st.
New York, N. Y.
A. Lesniewskis,
144 E. Hotiston St.

ROOA DYKAI!'

VALANDOS: ^i,”iyog

DR. JOS. LISTER & CO.,
ROOM 604 L.

So. Boston, Mass.

Nik. Gentlrolins,

Męs pristatome visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame J vteą svietą.
Prašyk dykai Išpildymo Blankos, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisam
Jojo išaiškintos Įvairios ligos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

Pirmiau dirbt
nsfalajo, kan
kino
kosu
lys, nerviš
kumas, a bei
nąs nusilp
nėjimu’nuo

Nugi pa* Petre

40 DEARBORN ST.

224 Attensį st.

•4

”

!

. 5

Shenandoah. Pa.
Andrius Mačiš,
131 S. Main St.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Avė.

Watefbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St.
New Britain, Conn.
N. J. Cheporls,
*1 Pleasant St.

Baltimore, Md.
L. Gavelis,
2018 N. Washington, St.
Jonas Želvis,
711 W. Lombard St.
26 So. Green St.
521 Columbia Av.

J Luis,
J. Diemedis,
:
TV m. J. Moran;

VARICOCELE
HYDROCELE

. '

Brcoklyn, N. Y.
Etan. Rinkevičius,
.73 Grand St.

—---------------- — ■

-■

Be Jekiu satMuha ir (kauSeiiom

■

ISgydau kiekvienų sergantį Vancocate, StrUttur*. taipgi užkrečiančius kraujų už nuori vjitnus, nusilpnėjimų nervų, Hydrw !g arba vyrų lyl Likai Lgas Tokia* ganias afertaa tei
kiame visiem* tiem* kurie buvo gydomi nuo keltolikoa visokių daktarų be paaekmė* ir ildavS
savo pinigu* dykai, vardan parodyti Jog ai toriu vienintelį būdų su kūno pogelba aat visados
Jus ilgydyslu

Nemokėkite už neišgydymų. liktai už Išgydymų.
Skaudėjimua skilvio, kepenų ir inkstu noc* labai uisite nė Jusiu*, ISgydan gabu Inai

MOTERIŠKAS LIGAS.

Sergantieji* dusulio, bronchitu
arba džiova išgydomi galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kimu O 1 ai i no gazų.

Patinimus glradas skaudėjimu*
pačių, balt ilgę, pagal mano meto
do* sutaisytu* vaistus itgydau pasekmingiausiai.

- KRAUJO UŽNUODYJIMUS.

priyatiškas vyru ligas.

ir odos ligas, pavelsdan: itbėrlmus, skaudulius, plaukų nuslinkimus Ir tt.

Ai ligydau kiekvienų greitai ant
visados ir didžiausioj paslaptį.

VISOKIOS

patarmes

KALBU LIETUVliKAL

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

Pittlburą, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.S.
I. M. Maskeliūnas,
2134 Forbes St.

i

CHICAGO, ILL.

Wcrcester, Mass.
Antanas Bemetąs,
12 Harlem St

veriu, Strielbu, Eh-ktrikitnu Liampuktu, Kobiniu Litaru. Adre
sato PeWiu. I’lukauu sukalsiu [fouatain pen]. Gramatikų, Žo
dynu. i-tuniku ir Maidu knygų, visokiu gražiu Pope ru dėlraiy tuo grotus’u »t> rimtklais apskaitymai* Ir dainomis tusisas ui
25”. 6 tuzinai už |l.0). Odeli drukuojama mn-lnukė gnna gra
šiai Ir greitai drukuoja. Ii ta ro* Ir visa ma-mukė padary ta ii geriausio plieno. Prekė tik |fl.5O.
Užlaikau kitokiu Hdarbiu mašinukių keliu gatunku ir daugy U: nau
dingi! visokiu daiktu. Kas nor apturi t katuloga tegul prisiunčia u>.5«.
mark; ir t -tsinga a irtas, o apturės f.4 puslapiu dideli į:<> m< to N A L’J A
KATVLOCA DYKAI: Kuriame y ra Rinitais visokiu daiktu, su viri do
iimtsisiėku paveiksiu ir iš kurio matysit jog mino tavora* pirmos
kliasos, pr k»» plgi*«nra kaip kitur. Atornykam, Agentam ir P-r 1 oria ra

Gilbertcn, Pa.
J. Ambrazevičius,

K. WILKEWICH

V. S.

VVestville, III.
Ėreive-nas.

Minersviile, Pa.
Juozas Ramanaūskas.
Sjjrlhgfield, III.
J. Klembauskas.

7 Mlllrc.v

parduodu visokius ta vorus lobui pigiai; duodu dideli rabato adresuoki!:

Box 4.

112 GRAND ST., BROOKLYN, N. K

Pittsburg, Pa.

F. J. Bagočiųsį

2216 Tusti.i st

New HaVen, Conn.
K. Llažaitis,
■ 217 Ferry S!
Mt. Carmel, Pa.
Jonas Banis,

Box 541

VISIEMS DOVANAI!

Brooklyn, N. Y.

E. Froomes,
A. DiržuUitfs,

K

Ž orių, laikrodšlių, lenciūgėlių, lakatą, špilkų, gužlkų, laikro
džių, britvų, r-menikų, kencertinkų, klarnetų, • k ripkų, bubnslių, kornetų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų,
drukucjamų mašinėlių, kišeninių liampų, knygų Irtt.
kurie po yr*irk>tn firmų vardui* dunkstosi ir apgsudinėja vLsomeni*.'
Reikalaujanti viriui minėtų daiktų, visados kreipkite* pa* M. J. D4MI-.
JONAITĮ paduodami savo pilnų adresų o pumite KATALlOGlį DOVA
NAI ir busit aprūpinti gerai* - teisingais daiktais.

Vienatine lietuviška prekyste Amerikoje, kurį

73 Grand Sr.išsiunčia visokius daiktus spsteluojant per laiškus, Į visus Amerikos
155 Metropalitan Av

Brock'on, Mass.
Balčiūnas,
171 N. Main £♦

Gyv. 3112 S. Halstsd SI., arti 31 mos gatvės

Dr.O.C.HEINE

0EFISA9—-Kampai 31-mot ir
South Ha/atid Gatvių ::::::

CHICAGO, I L L.
GYVENIMAS VIRS? Ui APTiEKOS

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba gvarantuoja. ::

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

Dsuryliė odos ligų paeina nuo
ueSvansiis užkilsllcynni Ir užsikrė
timo trėpgi ir nuo vidurinių ligų,
puugutnat ebuiim pulkus, pleisk»iM*»r*liiikiiiių plaukų, jiliknnž
per apslleidHUf. Ogrio-i pas ni'MtsaKanėiuS
daktarus ar agento*, kurie Hk pinigus išvi
lioja. n |m»kwi rsfeae mum s. kuri cinėir daugy
bę avduolių *ė pMTių apgavikų ir pagelU>*
negavote ir aakeir.ltad gal, ir musų gyduolės
m‘g<'|i^a. (Tmgi t* Idtlunie inuunt darodvtl,
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turimo tuksiančius origlnali*kų padėk a vonių ir tg gobias ant sūdo prisiekti. Tegul
bent vinim* daktaras parorlo mums tiek | adėk a vonių, <> męs dao-ime didelį atlyglnim*.
Plikf galva sunku IQd«tl Jeigu senas ir galva
žvilga, tai to pageltriti negalini*.i»t jeigu Jabnas.oturl retas ptaitikiis. o ant odos mautis
maži plaukučiai.- tai tani galima suteikti pagelbų; plaukai nėragrj bal —vienadiena neišdigs. Atsifauktaiitienis nusiųsime dyka in
formacijas *• pluėia anralvmu. Mes nesiūlomr pri*i*pvrg<Mvo«ydnoilų, teisinga* da k ta
rti s to nė vienas imriaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rato pas ragi. Adresaj

.T M Um'MDZACo .Chemiat
New Yožii & JUrooklyn, l’.N A.

Lietuviškas katalio^as, katrame yra šimtai visokiu
daiktų, paveikslėliai ir Jų prekės kaip tai:

Lietuviai nesiduokit išnaudoti visokiem apgavikam,
E. St. Lculs, JI!.
Felix J. Galminas, 537 Collinsville Av

Liet u vys advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias pro va*, civiliikas ir krimina1 iškas, visuose teismuose (suduoes).

8 vai. ryta iki 8 vai. vakavę. Nodėliomie: via 9 vai. ryti Iki 4 vai. m Nata.

Dabar laikas naudokitės visi!

’

S

im

G< risu«la vieta dėl pirkimo su gražiai! balui* Armooyks
Skrlpku koncertiniu. Kltarmatu, Tnubu ir daugybe Ti ekia
tnuziknlieku iurtrumentu. Geru DziegorMiu nuksinlmu. vi-oklu
Žiedu, Lenciūgėliu, geru Ilritvu Albumu dėl fotografijų. Revol

Elizabeth, N. J.
Wm. Dočkus,
j
211 First St.
'

adresų.

Visiems Dovanai!

Dr.Čollln*
institutas

į trumpą tai
ką išgyti.
P. Vasiltauskas,
O
lk»x 110

t

<>r*mpiaD, P*.

Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant
asabiŠkai
...k;xb.| ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą
Ameriką ir kitas dalis svieto.

ra Kariaut knygos bei pagelbo® sveikatai pas Daktarui, visados reikia adresuot teip:

£
Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
D 140 West 34St. (arti Broadtvay) NEWYORK,N.Y.
Priėmimo valandos kasdiena: Nuo 10 iki 5 vai. po piatą.

ėvontomo dienoms: Nuo 10 vai. ryta iki 1 vai. po pietų.

-m

ATTORNEY & CODNSELOR at LAW

**z iszgylsu sėt visatos.

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

‘

Tas institutas nt tik yra gelbėtolum sveikatos ir gyva
sties, bei kad yra geriausiu prleteliu žmonių, tai
išdavė labai naudingų daktariškų knygų „Vadovas į Svei
katų”, suvirš*200 didelių lapų didžio. Kuris tų knygų
perskaitys, ne tik mokės nuo visokių nelaimių ir ligų
apsigint bet ir kitus galės pamokyt. Toj knygai Jeippal yra plačiki aprašyta, apie vyrų ir moterų lytišką gy.
venlmų ir lt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tų
naujųjų didesnių knygų trečio išdavime, kožnas >ptuęes,
kuris atsiųs 10 centų stampsmis už atsiuntimų ir savo

Chambar o! Cammercš Blėg.. Room 709

. DENTISTAS

PLAUČIAI

DOVANAI!

Philadelphėa, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2-nd St. '

St Sakalus,
Bux 335, Pructor, Vi.

g

išgydytai nuo
reumatizmo,
d.v»I*f»ljos,
k*Uro. galvoš tkšudėjisio ir šveiKino;
per
kitu* buvo
‘ prip&žinu*
neišgydomu,

„Vadovas į Sveikatą”

nuo ilgo lai
ko; pasek
mingai liko
si išgydytas.

-^T

F. P. Bradchulis

JT

J

CHICAGO, ILL.

Nevvark. N. J.
V. Ambrazevičių,
• 178 Ferry St.
#

CHICAGO, ILL. U. 6. A.

Chicago, III.

Dabar esu sveika* kaip niekad eesirgų* ir dėkingo*, o*
CH. G ALŪNAS, lk>* II* Mullberry, Kanto*.

Kaip pirmiau skundžiausi per ligos varginimus; sunkatit kvėpavimo ir skaudėjimo J>pouo«e, krūtinėj. *kreph*Tin><>ir vsikv,,,^,,dieglių po Visų kanų, tai per Jus storouų ir geras gyduoles, kurta* suteikėt, likausi jau iigdyts*. Nors ii pradėtos **ne>atgydaolm
jaučiau* savyje kaip revoliucijų, bet toliau* vi* ir vi* darėsi g-riau. odabar pasilikau pilnai sveika* ir laiminga*, ne* hf* n-*t,IL, t,t
daugiau; ui tai labai dėkavoju. UuC.au itmintipgai padaru-, kad ii kart prie Jūsų bučiau kreipiąsis, ne kaip prie tų. kų> bei < puveikalai*
giriasi: netrukus g'aiir Ii pasigirs, o ii viso tik viena* Daktaras yra. Daler tik persitikrinau, kari Dr. E. C. Collins M. L yra geri*u*į**
privtell* ir gelbėtoja* gyvastie,
jJ ŽEMAS!
ŽEMAM AUCiLAS,
AlcKAb žlž
21t First Si.,
Si., Jersriy
J.nriy City,
City. K
N J.

Raulai kur tu begi?

Petras Szlakls,

'

Daugtal ng*. Dr. Collins Meri. Inst.!

Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas
3255 80. Halatod St.,
Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, saiku ir
vyru. Telpgl turi didelę praktika ir
gydo pesekmingal visokias limpančias
uislsonejuaiaa ir paslaptingas vyru Il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

3321 Aistos r n Avė*, -

I
J
į

Jtor* fielu* metu*.prisikankinau teip labai kkaudzia liga, bet kari Jut (stengėte mane išgydyti nuo to galro *k*ndėji*o. viėaria
ir gumbo gėlimo, tankaus ikautmingo Šlapinimosi ir baltųjų,tekėjimo. »u kkaudėyimu krutinės ir vi*uo»e *ananu<jae. Nors
nor* ligytl, ne* kožua* daktaras pagydys apleido, sieku uepeg>-ibėduasat. IV t kaip į Jus garbingų Iu*titu<ų .'.niaukiau ir acatfaMdiai
dė! niaiio sveikata* darbavotės, tai tai Jau po suvartojimu tų paskutiuių gyduolių.persitikrinau, kad esu pili.ai itgijas; ui taiSloom *i*aėiudiėelf padekavuuų. Tuo* keli* žodžiu* noriu, kad pagarsi triume c į )aikra*tį, k«d reikalaujanti žinotų, kur tikrų uaeelb*
gal, rasti.
Mr*. P- BOhELIENE, K06 NicoUet Avė.. Minue«poaa, Mm*.

.Teiefonuotl galimai* kiekvienos a t»t ie k Os
Gydo pase km ui gal visokia* ligas be skirtumo.

JAUNUS VYRUS

ATIilNIf k”d "'f8 r»'cwo pJM'ijentams ypa’iškai Ir jų pačių kalbino ir niekados
Almlilft neišduodame jų paslapčių.

L

Mielas Dr. Profesoriau ir Specialistai!

Tolufonas Cunal 1478.

Męs Tave išgydysi me.

Dr. P. G. Wiegner

I
i

|

Dr. Marija Dowiatt-sass

Sztaki, nes labai ištroikja, o pas jį gu
Prislųsdamas pinigus adresuok:
Jeigu esi jaunos, sonas ar viduramžio
li m s a 1*1 vėd ji), nes
A. OLSZEVVSKI,
jis turi puikų, šaltą
bavanks siu, gar
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.
džių ruskų očiščena
Męs padarėme speciališkumą begydydarni ypallarielką, cifrarus Del
škMž, nerviškas ir chroniškas vyrų liga* per 20 metų.
Iš Havanos, o išaižė
Ta šaka medicinos tapo musų gyvenimo studija.
rus gauni žmogus
Sergamiems neduodame suviliojairtį nusprendi
Seno Krajaus Gydytojas
mą jų ligos. Visada, priimdami gydy ti, duodame puikų uikaodį ktokvioną dienų, tai jau
pilna ir pasiliekantį išgvdt nią: musų prekė*žemo*. negaliu ilgiau su laimėta kalbėti. Lik
aveikaa, tune įkabinus. Prie to jis turi
puikią sale ėeattrvOtns. mitingams ir pa
iš Rygos'
VYRAMA vir* 40n,*> kurie jaučia, kad jų pajiega klausu kiAcvienn, o ypač už vertėjų susi
Atidarė ofisą anĮ aptiekosJ. Leazczynsko
" I nAMu nyksta, suteiki.imc galutiną išgjd) mą. kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
3315 So. Morgan St., Chicago, III. Išgydomo greitai ir pąsekmingai: kraujo užnuodijtmą, varicocėlę. inkstų ir pū ai jum* jusle maišai u ui dyka visokiuose
Gydo visokias ligas.
slės ligas, reumatizmą, neuralgija, skilvio ir kepenų liga-i, raudona:* gysla, votis, reikaluose ir proveee Atiarlavj ii kitų
miestų gali ffauli ganausnakvyne.
pasididinusias giles ir visas odosligas.

I
1

Cuodotinas Profraoriau'lnstituto!
Nondauy daktarų perleidau, bet Jie tik mano lipų užtendino l#gydant, nors Ir ireraia vadlnSii buk Hotplialg* t!,į
•avo Ofiso paduotoae valando*?, nuo ryto iki vakaro naiui>-je aėdi. B«-t kaip J Jų* globų atsulavlau, apraSgaliitg, ir prutųM** ryėąnh. 1

Nuvažiavimas j Vidurmiestj prekiuoja 5 Centus.
Vienetiniai Agentai

I

Kad vlaokloa lifoa tampa Išgydytos, tai pats darbai už save kalba Ir Iš daugybės išgydytų, parai ■„ I
norą, nors koletą patalpinam padėkavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt. Sztai ką IšgydytitathĮ/ I

Lietuvių Daktaras

723 W. 18tk St.

1
I

ir Canac*os miestus Ir kaimelius, per pačtą arba expressą. Adresas:

•
M. J. DAMIJONAITIS,
e
3252 So. Halsted St.f •
Chicago{ III.

UNI-VER-SAL GYDUOLES:į
V’isi žmonėsi užsitiki mums Ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisiBgiausiurodą per laišką dykai.
Kaip Išsigyti RupturSr Akiui hgn.
Galvoj ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus. Saulės įilegimą. Didervi-j
nes, Niežus ir lytiškąjį britfia. Gyduo
lės nuo dardu geriausias už 20c. Nuo ko
jų užtrinų lik 10c. Męs tarime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. B. BRUNDZA CO.,

996-998 Broadmy,

Brooklyn, N.Y.

GERA NAUJIENA KENCZIANTIEM
Musu Draugam Lietuviam!
'

•

;

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės ’
tau atsiszaukti in Chicago Medical Clinic, 344 South State St., arti Harrison, ,
priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir laikanti^ /
iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ir nusimi- ?
nes, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes,
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis.j
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogą’
plemai, ar koki kitoki iszberimai ant odos, nemoralisžki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumą^
nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, J
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsen
dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitoki
gėdinga, nervu, odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezi
iszreiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskur
dusias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerki
ir teip toliau?

JEIGU TURI, TAI CHICAGO MEDICAL CLINI
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos ir neužilgio atrasi |
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikina t
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin- ’
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbo^,
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar- Į
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo per tankaus užganedinimo lytiszku geidavimu,

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
Mes gydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusi puleteky, syfili,
nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas VYRU
LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius
jaunu ir pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, pei
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, j
pasirodavik su mum pakol da nę per vėlu.
|

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

CHICAGO HEDICAL CL1NIC

344 South State St.,

Arti Harrison,

CHICAGO

